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PRAKATA 

  
Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila 
Buku ini Bermanfaat, Ya Allah Semoga Amal Kebaikan Mengalir Kepada 

Kedua Orang Tua Hamba. Aamiin. 
 

Dalam perairan rawa terkandung berbagai jenis ikan yang bernilai 

ekonomis penting, baik jenis ikan konsumsi maupun ikan hias. Salah satu 

jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomis adalah ikan papuyu (Anabas 

testudineus). Ikan papuyu merupakan salah satu jenis ikan rawa yang 

menarik untuk dikembangkan, karena ikan papuyu mempunyai kelebihan 

dibandingkan ikan lain, yaitu daya tahan hidupnya tinggi. Ikan papuyu 

dapat bertahan hidup (biologi) dalam kondisi kualitas perairan (ekologi) 

yang buruk, bahkan masih dapat hidup dalam lumpur. Namun, selama ini 

kebutuhan benih ikan papuyu maupun ikan konsumsinya masih 

mengandalkan hasil penangkapan di alam, sehingga hal ini cenderung 

mengakibatkan penurunan jumlah populasi ikan papuyu di alam.  

Untuk mengatasi hal tersebut, maka usaha budi daya menjadi 

pilihan yang tepat untuk dilakukan, baik dalam masyarakat pembudidaya 

maupun pelaku usaha perikanan lainnya karena teknologi budi daya ikan 

papuyu sudah tersedia. Pengembangan budi daya ikan papuyu yang sudah 

dilakukan melalui penerapan teknologi pembenihan dan pembesaran 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein 

hewani dan dapat menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Buku ini merupakan buku revisi dari buku “Ikan Betok Budi Daya 

dan Peluang Bisnis” yang diterbitkan oleh Penerbit Eja Publisher, 

Yogyakarta. Karena keinginan penulis untuk memperkuat Penerbit 

Lambung Mangkurat University Press, di mana penulis bernaung, yaitu 

Universitas Lambung Mangkurat. Oleh karena itu, buku ini diterbitkan 

oleh LMU Press. 
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Penulis menyusun buku ini dengan judul “Ikan Papuyu Teknologi 

Manajemen dan Budi Daya”. Buku ini terdiri atas 7 bab yang disusun 

sedemikian rupa dengan harapan apa yang ditulis mudah dipahami. Bab 1 

pendahuluan memberikan gambaran tentang isi buku sebagai pengantar. 

Bab 2 membahas sekilas tentang ikan papuyu. Bab 3 membahas tentang 

biologi reproduksi ikan papuyu. Bab 4 membahas tentang teknologi  

pembenihan ikan papuyu. Bab 5 membahas tentang teknologi pembesaran 

ikan papuyu, Bab 6 membahas tentang serba serbi ikan papuyu. Bab 7 

membahas tentang analisis usaha budi daya ikan papuyu.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor ULM, rekan-

rekan sejawat di PS Budi Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, 

para mahasiswa yang telah membantu penulis dalam penelitian, dan 

semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.   

Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teknologi 

budi daya ikan papuyu yang hasilnya diharapkan dapat diadopsi 

masyarakat pembudidaya sehingga memberikan peluang usaha yang dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Manusia tidak pernah luput dari kekurangan. Oleh karena itu, 

umpan balik dari pembaca sangat dihargai sehingga penyempurnaan dan 

perbaikan buku ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

pengembangan budi daya ikan papuyu di Indonesia, khususnya di 

Kalimantan Selatan.  

Segala yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan yang kurang itu 

bersumber dari diri penulis sebagai manusia. 

 

Banjarmasin, Mei 2018 

Penulis 

 

 

Junius Akbar 
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1 

PENDAHULUAN 
 
 
 

Pembangunan perikanan di Indonesia dilakukan melalui usaha 

penangkapan ikan dan usaha budi daya ikan. Dari tahun ke tahun 

peningkatan produksi perikanan dari usaha penangkapan ikan cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan produksi perikanan dari usaha budi 

daya ikan mempunyai kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. 

Untuk memenuhi kebutuhan produksi perikanan yang terus meningkat 

dan untuk menjaga supaya kegiatan penangkapan ikan tetap 

berkelanjutan, sudah saatnya dilakukan upaya peningkatan produksi 

perikanan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya baik 

di perairan tawar, payau, dan laut.  

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

perikanan budi daya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan 

peluang usaha dan menyerap tenaga kerja. Hal ini, mengingat perikanan 

budi daya memiliki beberapa karakteristik, yaitu (1) dapat dilakukan oleh 

seluruh lapisan masyarakat mulai dari pedesaan sampai perkotaan, (2) 

mempunyai karakteristik usaha yang cepat menghasilkan dengan margin 

keuntungan yang cukup besar, (3) mempunyai backward dan forward 

linkage yang cukup luas, sehingga dapat memacu pembangunan industri 

hulu maupun hilir, dan (4) teknologi terapan yang tersedia cukup banyak 
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yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi. Karakteristik perikanan budi daya 

termasuk dalam kategori usaha skala kecil, jenis usahanya sangat beragam 

sesuai dengan kondisi daerah atau paket teknologi, dan memiliki kaitan 

erat basis lokasi usaha di pedesaan, sehingga maju mundurnya aktivitas 

perikanan budi daya memiliki kaitan erat dengan ekonomi rakyat di 

pedesaan.  

Salah satu spesies ikan lokal di Kalimantan terutama di Kalimantan 

Selatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai ikan budi 

daya adalah ikan  papuyu (Anabas testudineus). Budi daya ikan papuyu 

yang sudah dikembangkan di Kalimantan Selatan meliputi usaha 

pembenihan dan pembesaran di kolam, karamba, jaring tancap, dan fish 

pen (hampang). Peluang pasar untuk komoditas ikan papuyu cukup bagus 

karena harganya tinggi dengan kisaran Rp.40.000-Rp.60.000/kg, ikan 

papuyu tahan terhadap perubahan lingkungan, dan tahan penyakit. Ikan 

papuyu juga memiliki rasa daging yang enak sehingga banyak dikonsumsi 

masyarakat.  

Selama ini kebutuhan benih ikan papuyu maupun ikan 

konsumsinya masih mengandalkan hasil penangkapan di alam, hal ini 

cenderung mengakibatkan penurunan jumlah populasi ikan papuyu di 

alam. Untuk mengatasi hal tersebut, maka usaha budi daya menjadi 

pilihan yang tepat untuk dilakukan, baik dalam masyarakat pembudidaya 

maupun pelaku usaha perikanan lainnya karena teknologi budi daya ikan 

papuyu sudah tersedia. Pengembangan budi daya ikan papuyu yang sudah 

dilakukan melalui penerapan teknologi pembenihan dan pembesaran 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein 

hewani dan dapat menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Buku ini terdiri dari 7 bab yang disusun sedemikian rupa dengan 

harapan apa yang ditulis mudah dipahami. Dalam bab 1 ini, dibahas secara 



 

 

Pendahuluan 
 

Ikan Papuyu Teknologi Manajemen dan Budi Daya | 3  

 

sekilas dan ringkas tentang isi dari bab 2 sampai bab 7 sebagai pengantar 

dan sebagai jalan cepat untuk mengetahui isi buku secara keseluruhan. 

 

Bab 2. Sekilas tentang Ikan Papuyu 

Ikan papuyu sering disebut sebagai ikan pejalan (Climbing perch). 

Ikan papuyu memiliki sifat biologi yang lebih menguntungkan bila 

dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya dalam hal pemanfaatan 

air sebagai media hidupnya. Kelebihan tersebut adalah ikan papuyu 

memiliki labyrinth yang berfungsi sebagai alat pernafasan tambahan. Ikan 

papuyu hidup di rawa-rawa, sungai, danau, genangan air tawar maupun air 

payau. Di samping itu, di sawah dan parit, juga pada kolam yang 

mendapatkan air atau berhubungan dengan saluran air terbuka. Ikan ini 

merupakan organisme air yang termasuk euryhaline, yaitu mampu 

bertahan hidup pada rentang salinitas yang lebar. Di Kalimantan Selatan 

terdapat dua varian ikan papuyu, yaitu ikan papuyu biasa dan ikan papuyu 

galam. Berdasarkan kebiasaan makan, ikan papuyu merupakan ikan 

omnivora yang cenderung herbivora atau karnivora. Adanya perbedaan 

kebiasaan makan ikan papuyu, disebabkan oleh perbedaan keadaan 

lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan makanan. 

Dalam bab 2 ini, dibahas tentang klasifikasi, morfologi, daerah 

penyebaran baik di dunia maupun di Indonesia, habitat, varian ikan 

papuyu yang terdapat di Kalimantan Selatan, dan kebiasaan makan ikan 

papuyu. 

 

Bab 3. Biologi Reproduksi Ikan Papuyu 

Ikan papuyu salah satu jenis ikan rawa atau ikan hitaman yang 

memijah sepanjang musim penghujan dengan puncak pemijahan terjadi 

pada saat curah hujan tertinggi. Ikan papuyu  secara keseluruhan pola 

pertumbuhannya allometrik negatif. Faktor kondisi ikan papuyu bervariasi 

dan fluktuatif, namun ikan papuyu betina lebih besar dibandingkan 
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dengan ikan papuyu jantan. Pada umumnya puncak musim pemijahan 

berlangsung pada saat musim penghujan. Ikan papuyu memiliki potensi 

reproduksi yang tinggi dengan besarnya nilai fekunditas. Besar kecilnya 

fekunditas ikan papuyu dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah 

ukuran panjang dan bobot tubuh ikan yang diamati, habitat, dan 

ketersediaan makanan. Diameter telur ikan papuyu dipengaruhi oleh nilai 

fekunditas. Semakin besar nilai fekunditas maka semakin besar pula 

diameter telur. Salah satu vitamin yang berpengaruh terhadap 

perkembangan diameter telur ikan papuyu adalah vitamin E.  

Dalam bab 3 ini, dibahas tentang komposisi ikan papuyu, hubungan 

panjang bobot, faktor kondisi, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, 

indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur serta pola 

pemijahan ikan papuyu. 

 

Bab 4. Teknologi Pembenihan Ikan Papuyu 

Tantangan utama dalam pengembangan budi daya ikan papuyu 

adalah terbatasnya benih, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. 

Keberhasilan budi daya ikan papuyu sangat tergantung pada teknologi 

pembenihan dan pemeliharaan larva. Syarat ikan papuyu yang dijadikan 

induk minimal bobot 90 g untuk betina dan 30 g untuk jantan. Pemijahan 

ikan papuyu dilakukan secara semi buatan dengan penyuntikan hormon 

ovaprim dosis 0,5 mL/kg bobot tubuh induk. Selain dengan hormon 

ovaprim, juga dapat digunakan hormon HCG dosis 3.000 IU/kg bobot 

tubuh induk, hormon hipofisa 10 mg/kg bobot ikan, dan dengan ovatide 

0,3 mL/kg bobot tubuh induk ikan papuyu.  

Daya tetas telur ikan papuyu sangat tergantung suhu inkubasi. 

Kendala utama pembenihan adalah tingginya tingkat kematian pada masa 

larva ikan. Upaya yang dilakukan dengan mengetahui perkembangan 

fisiologis selama fase perkembangan awal larva, yaitu dengan pengujian 

aktivitas enzim saluran pencernaan pada larva ikan papuyu. Pemeliharaan 
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benih dengan metode double hapa dapat mengurangi tingkat kematian 

secara signifikan. Keberhasilan perekayasaan teknologi produksi ikan 

papuyu telah membuka peluang untuk pengembangan pembesaran ikan 

papuyu. 

Dalam bab 4 ini, dibahas tentang pemeliharaan dan seleksi induk 

ikan papuyu, penyuntikan dan pemijahan, penetasan telur dan 

pemeliharaan larva, pemeliharaan benih dan pemberian pakan, serta 

pengelolaan kualitas air. 

 

Bab 5. Teknologi Pembesaran Ikan Papuyu 

Dalam kegiatan budi daya perikanan, biaya untuk pengadaan pakan 

mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, perlu dicari 

pakan alternatif. Di perairan Kalimantan Selatan banyak terdapat tanaman 

air, seperti eceng gondok, kiambang, kayu apu, dan gulma itik yang 

merupakan gulma air. Gulma air tersebut dapat digunakan sebagai pakan 

alternatif untuk ikan. Selain biaya produksi pakan yang tinggi, juga 

rendahnya laju pertumbuhan merupakan kendala utama dalam usaha budi 

daya ikan papuyu.  

Untuk mencapai ukuran konsumsi (75-100 g/ekor) diperlukan satu 

tahun lebih pemeliharaan. Hal ini disebabkan pemanfaatan karbohidrat 

oleh ikan papuyu rendah. Penyebab kurang mampunya ikan 

memanfaatkan karbohidrat pakan, karena ikan tidak memiliki enzim 

pencernaan karbohidrat yang memadai di saluran pencernaan dan 

kemampuan sel untuk memanfaatkan glukosa. Untuk masuk ke dalam sel, 

glukosa perlu dibantu oleh insulin. Aktivitas insulin dapat ditingkatkan 

melalui pemberian kromium (Cr+3) dalam pakan. Pemberian Cr dalam 

bentuk organik memberikan efek positif karena mudah diabsorpsi. 

Pembentukan Cr organik dapat dilakukan dengan inkorporasi Cr dalam 

fungi. Hal ini, dapat dilakukan melalui proses biofermentasi yang 
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menggunakan fungi sebagai produsen dengan substrat yang diperkaya 

dengan mineral Cr anorganik.  

Selama ini, sumber protein nabati pakan buatan menggunakan 

tumbuhan biji-bijian seperti kacangan-kacangan, kacang negara dan 

kelapa yang didalamnya terdapat zat anti nutrisi seperti asam fitat. Asam 

fitat dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh tubuh sehingga tingkat 

efisiensi pemanfaatan nutrien pakan kurang optimal. Upaya untuk 

mengatasi hal tersebut dengan penambahan enzim fitase dalam pakan. 

Sistem pemeliharaan ikan papuyu di perairan rawa ada empat, yaitu sistem 

kolam, karamba, jaring tancap, dan fish pen atau hampang. 

Dalam bab 5 ini, dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan budi daya perairan, tingkat penerapan teknologi budi daya 

perikanan, teknologi budi daya ikan papuyu baik di kolam, karamba, jaring 

tancap, maupun di fish pen atau hampang. 

 

Bab 6. Serba Serbi Ikan Papuyu 

Faktor yang sering menimbulkan kematian selama pemeliharaan 

ikan papuyu adalah hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang ikan 

papuyu bersifat predator, yaitu pemangsa larva atau benih ikan papuyu. 

Sedangkan jenis penyakit yang sering menyerang ikan papuyu berupa 

parasit, jamur, dan bakteri.  

Perkembangan masyarakat dunia pada abad ke-21 telah 

menunjukkan kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup 

serta pola konsumsinya ke produk perikanan. Ikan papuyu merupakan 

komoditas yang popular dan memiliki nilai ekonomis tinggi di Kalimantan 

dan Sumatera, khususnya di Kalimantan Selatan. Ikan lebih aman 

dikonsumsi meski dalam kondisi setengah matang atau mentah. Selain 

dari itu, ikan juga mengandung nutrien yang lengkap dan bermanfaat bagi 

tubuh manusia.  
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Ikan papuyu merupakan ikan yang menjadi primadona di beberapa 

daerah di Indonesia. Selain harganya tinggi, ikan papuyu tahan terhadap 

perubahan lingkungan dan juga memiliki rasa daging yang enak, sehingga 

banyak dikonsumsi masyarakat Kalimantan dan Sumatera. Khususnya di 

Kalimantan Selatan memiliki masakan khas berbahan baku dari ikan 

papuyu, diantaranya adalah papuyu baubar, papuyu goreng, wadi papuyu, 

dan pakasam papuyu. 

Dalam bab 6 ini, dibahas tentang bagaimana pengendalian hama 

dan penyakit ikan yang sering menyerang ikan papuyu, keunggulan 

kandungan gizi yang terkandung dalam daging ikan papuyu, dan aneka 

masakan yang berbahan baku dari ikan papuyu. 

 

Bab 7. Analisis Usaha Budi Daya Ikan Papuyu  

Peluang pengembangan usaha budi daya ikan papuyu dapat dilihat 

dari aspek potensi sumber daya, peluang pasar, dan analisis usaha apakah 

kegiatan budi daya tersebut menguntungkan atau tidak.  Analisis usaha 

dilakukan untuk melihat prospek usaha yang akan dijalankan di masa 

mendatang, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Analisis usaha 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan di dalam 

pengembangan usaha budi daya ikan papuyu mulai dari kegiatan 

pembenihan sampai pembesaran mencapai ukuran konsumsi baik yang 

dilakukan di kolam, karamba, jaring tancap, dan fish pen (hampang).  

Dalam bab 7 ini, dibahas tentang analisis usaha pembenihan dan 

pembesaran ikan papuyu baik di kolam, karamba, jaring tancap, dan dalam 

fish pen atau hampang. 

Penulis berharap bahwa setelah membaca buku ini, pembaca akan 

mengetahui biologi dan ekologi ikan papuyu, pengembangan teknologi 

budi daya pembenihan ikan papuyu, pengembangan teknologi budi daya 

pembesaran ikan papuyu yang hasilnya diharapkan dapat diadopsi 

masyarakat pembudidaya, dan peluang usaha budi daya ikan papuyu 



 

 

Pendahuluan 
 

Ikan Papuyu Teknologi Manajemen dan Budi Daya | 8  

 

untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

pembudidaya dan pelestarian plasma nutfah. 
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2 

SEKILAS TENTANG 
IKAN PAPUYU 

 
 
 

2.1. Mengenal Ikan Papuyu 

Coba tanya orang suku Banjar (Kalimantan Selatan), makanan apa 

yang paling dinanti untuk dinikmati?. Jawabannya pasti kompak, yaitu 

“papuyu baubar”. Ya, ikan papuyu (Anabas testudineus) yang dibakar 

memang merupakan makanan favorit masyarakat Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan pada umumnya (Gambar 2.1). 

     

Gambar 2.1. Papuyu baubar. 

 

Rasa dagingnya yang khas, gurih, dan enak serta menjadi ikan 

primadona masyarakat Kalimantan Selatan (suku Banjar), membuat 

masyarakat daerah itu tak bisa sedetik pun melupakan ikan papuyu. 

Sayangnya, selama ini pasok ikan papuyu lebih banyak diperoleh dari hasil 
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tangkapan. Padahal, mengandalkan tangkapan apalagi yang gila-gilaan dan 

penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, jelas bakal 

mengancam kelestarian ikan papuyu. 

Saat ini populasi ikan papuyu bisa dibilang mengalami penurunan. 

Hal ini bisa dilihat dari semakin sulitnya mencari ikan papuyu di pasaran.  

Sesuai hukum ekonomi, makin sedikit barang makin tinggi harganya. Jika 

dulu harga ikan papuyu cuma Rp.8.000-Rp.10.000/kg, sekarang harganya 

melonjak tinggi. Harga ikan papuyu saat ini berkisar Rp.40.000-

Rp.60.000/kg, semakin besar ikannya, semakin mahal harganya. Pada 

bulan Oktober 2017 di Kalimantan Selatan harga ikan papuyu menembus 

harga Rp. 140.000/kg yang berukuran 100 g/ekor (10 ekor/kg). 

Jika kita tak bisa mengandalkan hasil tangkapan lantas apa yang 

jadi pilihan?. Apalagi harga ikan papuyu terlanjur menarik. Jawabannya 

jelas, budi daya ikan papuyu. Berdasarkan perhitungan ilmiah, budi daya 

ikan papuyu layak dan menguntungkan. 

Ikan papuyu mempunyai prospek yang sangat penting dan potensial 

untuk dikembangkan, karena mempunyai nilai ekonomi sebagai ikan 

konsumsi dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. 

Secara biologi, ikan papuyu masih tahan terhadap kondisi lingkungan 

perairan yang kurang baik. Dalam kondisi kekurangan air ikan papuyu 

masih mampu bertahan hidup karena ikan papuyu memiliki alat bantu 

pernafasan berupa labirin, sehingga dapat memanfaatkan oksigen bebas di 

udara untuk proses pernafasannya (Davenport & Matin, 1990; Asyari, 

2007). Ikan papuyu juga mampu hidup pada perairan asam (pH < 4) 

bahkan dapat hidup pada salinitas perairan hingga 200/00 (Akbar 2012). 

Ikan ini termasuk euryhaline, yaitu mampu bertahan hidup pada rentang 

salinitas yang lebar. Sifat ini sangat menguntungkan dalam usaha 

membudidayakan ikan papuyu, karena ikan papuyu memiliki ketahanan 

hidup lebih tinggi. 
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2.2. Klasifikasi  

Ikan papuyu secara ilmiah dikenalkan oleh Bloch (1792) dan 

diklasifikasikan (ITIS, 2011) sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

    Subkingdom : Bilateria 

        Infrakingdom : Deuterostomia 

     Phylum : Chordata 

         Subphylum : Vertebrata 

    Infraphylum : Gnathostomata 

        Superclass : Osteichthyes 

            Class : Actinopterygii 

                Subclass : Neopterygii 

    Infraclass : Teleostei 

       Superorder : Acanthopterygii 

          Order : Perciformes 

               Suborder : Anabantoidei 

                    Family : Anabantidae 

                        Genus : Anabas 

                            Species : Anabas testudineus 

Ikan papuyu sebelum tahun 2014, dikenal dengan nama ikan betok, 

tetapi setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

RI Nomor 40/KEPMEN-KP/2014 tentang Pelepasan Ikan Papuyu, nama 

ikan betok diganti menjadi ikan papuyu.  

Ikan papuyu sering disebut ikan pejalan (Climbing perch). 

Keterampilan berjalan di darat sudah sangat dikenal, menggunakan ekor 

untuk bergerak, sirip perut, sirip dada, dan tutup insang untuk mendukung 

bobot tubuh. Sebenarnya tutup insang ikan papuyu ini berfungsi sebagai 

kaki tambahan waktu ikan papuyu berjalan di darat, tutup insang yang 

berduri ini direntangkan untuk menjaga keseimbangan, sedangkan sirip 

dada dan sirip ekor mendorong untuk maju. 



 

 

Sekilas tentang Ikan Papuyu 
 

Ikan Papuyu Teknologi Manajemen dan Budi Daya | 12  

 

 

Gambar 2.2. Tampilan sisi samping ikan papuyu yang bergerak di 
lumpur. Angka mewakili urutan pergerakan ikan (Davenport & Matin, 
1990). 
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Gambar 2.3. Tampilan kanan belakang ikan papuyu bergerak di lumpur. 
Angka mewakili urutan pergerakan. Dari No. 1-6, penutup insang kanan 
diperluas ke luar. Pada No. 7, duri-duri dari subopercular kanan 
diturunkan ke lapisan bawah. Dari No.8-10, ekor memberikan dorongan ke 
depan kemudian No. 11, ikan papuyu meninggalkan tanah, mendarat lagi 
di sisi kirinya di No. 12 (Davenport & Matin, 1990). 

 

Gambar 2.4. Gerakan ikan papuyu dilihat dari atas. Angka mewakili 
urutan pergerakan (Davenport & Matin, 1990). 
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Gambar 2.5. Aksi pendakian ikan papuyu pada penghalang vertikal. 
Angka mewakili nomor pergerakan. Dari No. 1, ikan menggunakan ekor 
untuk mendorong kepala ke atas penghalang. Pada No. 3, ikan telah 
mengaitkan subopercular kanan di atas penghalang. Kemudian 
beristirahat sampai No. 19 saat gerakan ekor diulang kembali. Dari No. 25, 
28, dan 32 menggambarkan ciri-ciri penting dari gerakan ikan papuyu 
sampai terakhir di atas penghalang. Panah mewakili arah gerakan 
(Davenport & Matin, 1990). 

 

Ikan papuyu dikenal dengan banyak nama, ada yang menyebutnya 

dengan nama betik (Jawa dan Sunda), papuyu (Banjarmasin), puyu 

(Kalimantan Timur), geteh-geteh (Manado). 
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2.3. Morfologi Ikan Papuyu 

Secara morfologi ikan papuyu umumnya berukuran kecil, panjang 

hingga sekitar 25 cm, namun kebanyakan lebih kecil. Berkepala besar dan 

bersisik keras kaku. Sisi atas tubuh (punggung) gelap kehitaman agak 

kecoklatan atau kehijauan. Sisi samping kekuningan, terutama di sebelah 

bawah, dengan garis-garis gelap melintang yang samar dan tak beraturan. 

Sebuah bintik hitam (terkadang tak jelas kelihatan) terdapat di ujung 

belakang tutup insang. Sisi belakang tutup insang bergerigi tajam seperti 

duri. Jari-jari sirip D.XV-XVII.9, P.14, V.I.5, A.IX-X.8-9, sisik pada gurat 

sisi berjumlah 27 sisik. Gurat sisi terputus pada sisik ke-18 dan mulai 

kembali di bawah gurat sisi sebelumnya pada sisik ke-15 dan berakhir pada 

pertengahan pangkal sirip ekor (Gambar 2.6). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6. Ikan papuyu (Anabas testudineus). 

 
Ikan papuyu memiliki tipe warna abu-abu sampai kehijauan, 

dengan satu titik hitam pada bagian dasar ekor dan titik lainnya lagi hanya 

pada bagian belakang lempeng insang. Bagian ujung sisik dan sirip 

berwarna cerah. Pada bagian operkulum dan preoperkulum keduanya 

bergerigi. Pada bagian pertama atau depan dorsal dan anal kedua-duanya 

panjang. Model tubuh cekung ke dalam. Mulut berukuran lebih besar 

dengan gigi berbentuk villiform. 

 

2.4. Daerah Penyebaran 

Ikan papuyu (Anabas testudineus) atau Climbing perch merupakan 

ikan tropik dan subtropik yang mempunyai sebaran cukup luas, meliputi 
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Asia Tenggara (seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, 

Burma), Indo-Cina Peninsula, Indo-Australia, Cina bagian selatan, Taiwan, 

Bangladesh, India, Pakistan, Ceylon, Srilangka, Cochin-China, Tongking, 

Polynesia, dan Afrika. Sedangkan di Indonesia daerah penyebaran ikan 

papuyu meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua (ITIS, 

2011; Akbar, 2016; Akbar, 2017).  

 

Gambar 2.7. Daerah distribusi ikan papuyu di dunia. 

 
Di Indonesia dan Asia Tenggara lain, ikan papuyu termasuk salah 

satu jenis ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara luas untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani dengan harga terjangkau oleh 

konsumen dengan tingkat pendapatan rendah dan mempunyai cita rasa 

yang enak, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam perikanan 

budi daya (Akbar et al, 2012; Akbar et al, 2014; Akbar, 2016; Akbar, 2017).  

Tabel 2.1. Kesukaan Konsumen dari Empat Jenis Ikan Rawa 

No Jenis Ikan Tingkat Kesukaan (%) 
1 Papuyu (Anabas testudineus) 40 
2 Gabus (Channa striata) 25 
3 Tambakan (Helostoma temminckii) 20 
4 Sepat Siam (Trichogaster pectoralis) 15 

Sumber: Mursidin et al, (1995). 
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Diantara empat jenis ikan rawa (gabus, tambakan, sepat siam, dan 

papuyu) yang ditanyakan kepada masyarakat diperoleh data sebagai 

berikut, menyukai ikan papuyu (40%), menyukai ikan gabus (25%), 

menyukai ikan tambakan (20%), dan menyukai ikan sepat siam (15%). 

Ikan papuyu paling disukai oleh konsumen karena ikan papuyu 

mempunyai cita rasa yang enak dan harganya terjangkau oleh konsumen 

dengan tingkat pendapatan rendah (Mursidin et al, 1995). 

 

2.5. Habitat 

Ikan papuyu merupakan ikan demersal yang suka hidup 

bergerombol di bawah tumbuhan air untuk mencari makan dan memijah. 

Ikan papuyu merupakan jenis ikan agresif dan dapat ditemui di berbagai 

macam perairan. Habitat ikan papuyu di rawa-rawa, sungai, danau, 

genangan air tawar maupun air payau. Di samping itu ikan papuyu 

umumnya ditemukan di sawah dan parit, juga pada kolam yang 

mendapatkan air atau berhubungan dengan saluran air terbuka. Ikan 

papuyu dalam pemijahan menyukai tempat di rawa-rawa lebak pada 

habitat yang banyak ditumbuhi tanaman air (Akbar et al, 2016; Akbar, 

2017).  

Ikan papuyu merupakan salah satu jenis ikan-ikan hitaman (black 

fishes). Ikan-ikan hitaman adalah ikan-ikan yang hidup menetap dan 

mendiami perairan rawa dan banyak ditemukan di daerah rawa banjiran 

untuk memenuhi seluruh daur hidupnya, yaitu sejak proses pemijahan 

sampai pembesaran. Pada saat musim kemarau ikan hitaman (ikan 

papuyu) akan tinggal di lebung dan saat musim penghujan, menyebar ke 

daerah rawa-rawa daratan yang tergenang air (Akbar et al, 2014; Akbar, 

2016; Akbar, 2017).  

Habitat perairan rawa yang banyak dihuni ikan papuyu adalah 

daerah yang banyak ditumbuhi tumbuhan rawa seperti pohon galam 

(Eugenia spp), rumput kumpai (Graminae), purun (Fimbristylis spp), 
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parupuk, kayu duri (Mymosa nigra), eceng gondok, kangkung, azola, 

kiambang, teratai, gulma itik, Hydrilla sp (Taqwa et al, 2011; Akbar et al, 

2011; Akbar, 2012; Akbar et al, 2014; Akbar, 2016; Akbar, 2017). 

    

 

 

 

 

          
    Gambar 2.8. Tumbuhan galam.   Gambar 2.9. Tumbuhan kumpai. 

 

 

 

 

 

 

 
         Gambar 2.10. Eceng gondok.       Gambar 2.11. Gulma itik. 

 
Dedaunan yang jatuh ke perairan merupakan sumber nutrien dan 

pakan alami bagi organisme air (feeding ground), selain itu juga 

merupakan tempat pemijahan (spawning ground), dan asuhan (nursery 

ground) bagi ikan papuyu. Sebagai ikan yang hidup di rawa-rawa ikan 

papuyu mampu bertahan hidup di luar air dalam waktu yang cukup lama, 

asal kulit tetap basah. Di alam ikan papuyu tumbuh normal pada kisaran 

kualitas air untuk suhu 24-340C dan derajat keasaman (pH) berkisar 4-8. 

Ikan papuyu mempunyai alat bantu pernafasan sehingga dalam kondisi air 

sangat sedikit dan kadar oksigen yang rendah ikan papuyu masih bisa 

bertahan hidup. Kadang-kadang tahan hidup satu minggu tanpa air, 

bahkan mampu hidup di lumpur yang mengandung sedikit air selama 1-2 

bulan (Akbar et al, 2014; Akbar, 2016; Akbar, 2017). 
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Ikan papuyu memiliki sifat biologis yang lebih menguntungkan bila 

dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya dalam hal pemanfaatan 

air sebagai media hidupnya. Salah satu kelebihan tersebut adalah bahwa 

ikan papuyu memiliki labirin (labyrinth) yang berfungsi sebagai alat 

pernafasan tambahan.  

Nama labirin diberikan karena ikan ini mempunyai alat pernafasan 

tambahan, yaitu labirin yang terletak di bagian atas rongga insang. Ikan 

papuyu bernafas dengan menghirup udara bebas di permukaan air. Labirin 

ini terdiri atas lapisan-lapisan kulit yang berlekuk-lekuk dan mengandung 

banyak pembuluh darah. Udara masuk lewat mulut dan dipompakan ke 

dalam organ labirin tempat terjadi pertukaran gas. Oksigen akan larut ke 

dalam darah dan karbon dioksida bebas (CO2) dikeluarkan. Pada 

kebanyakan ikan labirin, pernafasan normal dengan insang sangat 

berkurang, sehingga ikan akan tenggelam apabila dihalangi muncul ke 

permukaan air untuk menghirup udara (Asyari, 2007). Hal ini, merupakan 

bentuk penyesuaian terhadap kondisi buruk di suatu perairan seperti di 

sungai yang tercemar atau rawa-rawa yang kadar oksigennya rendah, 

terutama saat musim kemarau. Organ labirin tidak berkembang sebelum 

anak ikan berumur beberapa minggu, karena kebutuhan oksigen pada ikan 

yang belum dewasa dapat dipenuhi oleh pernafasan normal melalui insang 

(Hoeve, 1996).  

 
Gambar 2.12. Organ labirin pada ikan. 
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Hal ini sangat efektif dalam membantu pengambilan oksigen dari 

udara serta memiliki jari-jari keras pada sirip punggung, tutup insang kuat 

dan keras. sehingga dapat dipakai merayap di luar air terutama pada waktu 

musim hujan. Oleh karena itu, ikan papuyu dapat dipelihara dengan 

kepadatan tinggi pada lahan dengan ketersediaan air terbatas sebagaimana 

pada lahan basah suboptimal. 

Ikan papuyu merupakan jenis organisme air yang termasuk 

euryhaline, yaitu mampu bertahan hidup pada rentang salinitas yang 

lebar. Salinitas salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

laju pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan. Tingkat salinitas yang terlalu 

tinggi atau rendah dan fluktuasinya lebar dapat menyebabkan kematian 

pada ikan dan mempengaruhi pertumbuhan ikan papuyu.  

Pemeliharaan benih ikan papuyu di dalam akuarium selama 40 hari 

didapatkan tingkat kelangsungan hidup sebesar 82,5-90% pada media air 

bersalinitas 0-200/00. Pertumbuhan ikan papuyu pada media salinitas 00/00 

lebih tinggi dibandingkan dengan media salinitas 100/00 dan 200/00 

sedangkan tingkat kelangsungan hidup tertinggi pada media salinitas 

200/00. Peningkatan salinitas media pemeliharaan mengakibatkan energi 

banyak digunakan untuk osmoregulasi, sehingga energi yang digunakan 

untuk pertumbuhan semakin berkurang. Kenyataan ini dapat dilihat dari 

penurunan tingkat pertumbuhan ikan papuyu dengan semakin 

meningkatnya salinitas media pemeliharaan. Semakin jauh perbedaan 

tekanan osmotik tubuh dengan tekanan osmotik lingkungan, maka akan 

semakin banyak beban kerja energi metabolisme yang dibutuhkan untuk 

melakukan osmoregulasi sebagai upaya adaptasi pada lingkungan yang 

bersalinitas (Akbar et al, 2011; Akbar, 2012; Akbar et al, 2012). 

 

2.6. Varian Ikan Papuyu 

Ikan papuyu secara alami memiliki 2 varian yang telah dikenal 

masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu papuyu galam dan papuyu biasa. 
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Secara kasat mata, masyarakat membedakan kedua jenis papuyu tersebut 

dari tampilan morfologi. Papuyu galam berwarna kekuningan dan 

berukuran lebih kecil jika dibandingkan papuyu biasa yang berwarna 

kehijauan dan berukuran lebih besar (Gambar 2.13). 

Karakter morfologi meliputi studi morfometrik dan meristik dari 

ikan. Karakter morfologi digunakan untuk mengukur jarak dan hubungan 

kekerabatan dalam pengkategorian variasi dalam taksonomi. Morfometrik 

adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh ikan 

misalnya panjang total dan panjang baku. Adapun meristik adalah ciri 

yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan, misalnya jumlah 

sisik pada garis rusuk, jumlah jari-jari keras dan lemah pada sirip 

punggung (Affandi et al, 1992).  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13. Ikan papuyu biasa dan papuyu galam. 

 
Karakter morfometrik yang diukur dan karakter meristik yang 

dihitung pada ikan papuyu menurut Akbar, (2008) masing-masing 

disajikan pada (Tabel 2.2; Tabel 2.3). 

Tabel 2.2. Karakter Morfometrik 

No Karakter Morfometrik Penjelasan 
1 Panjang total Jarak antara ujung bagian kepala 

terdepan dengan ujung sirip caudal yang 
paling belakang 

2 Panjang baku Jarak antara ujung bagian kepala yang 
paling depan dengan pelipatan pangkal 
sirip caudal 

3 Panjang kepala Jarak antara ujung terdepan dari hidung 
hingga ujung terbelakang dari keping 
tutup insang 
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4 Panjang di depan sirip 
dorsal 

Jarak antara ujung hidung (antara bibir) 
hingga ke pangkal jari-jari pertama sirip 
dorsal 

5 Panjang batang ekor Jarak miring antara ujung dasar sirip 
dengan pangkal jari-jari tengah sirip 
caudal 

6 Panjang hidung Jarak antara pinggiran terdepan hidung 
dengan sisi terdepan rongga mata 

7 Panjang ruang antar mata Jarak antara pinggiran dari kedua rongga 
mata 

8 Panjang kepala di belakang 
mata 

Jarak antara pinggiran belakang dari 
rongga mata sampai pinggir belakang 
selaput keping tutup insang 

9 Panjang kepala di depan 
mata 

Jarak antara pinggiran depan dari rongga 
mata sampai bagian terdepan dari kepala 

10 Panjang antara mata 
dengan preoperculum 

Jarak antara sisi rongga mata dengan 
sudut preoperculum 

11 Panjang rahang atas Diukur dari ujung terdepan sampai ujung 
terbelakang tulang rahang atas 

12 Panjang rahang bawah Diukur dari ujung terdepan sampai 
pinggiran terbelakang pelipatan rahang 

13 Panjang dasar sirip dorsal Jarak antara pangkal jari-jari pertama 
dengan tempat selaput sirip di belakang 
jari-jari terakhir 

14 Panjang dasar jari-jari 
keras sirip dorsal 

Jarak antara pangkal jari-jari keras 
pertama sampai jari-jari keras terakhir 
sirip dorsal yang diukur melalui dasar 
sirip 

15 Panjang dasar jari-jari 
lemah sirip dorsal 

Jarak antara pangkal jari-jari lemah 
pertama sampai jari-jari lemah terakhir 
sirip dorsal yang diukur melalui dasar 
sirip 

16 Panjang dasar sirip anal Jarak antara pangkal jari-jari pertama 
dengan tempat selaput sirip di belakang 
jari-jari terakhir 

17 Panjang jari-jari keras sirip 
anal 

Jarak antara pangkal jari-jari keras 
pertama sampai jari-jari keras terakhir 
sirip anal yang diukur melalui dasar sirip  

18 Panjang jari-jari lemah 
sirip anal 

Jarak antara pangkal jari-jari lemah 
pertama sampai jari-jari lemah terakhir 
sirip anal yang diukur melalui dasar sirip 

19 Panjang sirip pektoral Jarak antara pangkal sirip hingga ujung 
terpanjang dari sirip pektoral 

20 Panjang sirip ventral Jarak antar pangkal sirip hingga ujung 
terpanjang dari sirip ventral 

21 Tinggi di bawah mata Jarak kecil antara pinggiran bawah 
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rongga mata dengan rahang atas 
22 Tinggi badan Diukur pada bagian ventral tertinggi 

antara bagian dorsal dengan bagian 
ventral 

23 Tinggi batang ekor Diukur pada bagian batang ekor pada 
tempat yang terendah 

24 Tinggi kepala Panjang garis tegak antara pertengahan 
pangkal kepala dengan pertengahan 
kepala sebelah bawah 

25 Tinggi pipi Jarak tegak antara rongga mata dan 
pinggiran bagian depan preoperculum 

26 Tinggi sirip dorsal Jarak tegak yang tertinggi antara pangkal 
sampai ujung sirip dorsal 

27 Tinggi sirip anal Jarak tegak yang tertinggi antara pangkal 
sampai ujung sirip anal 

28 Lebar badan Jarak lurus terbesar antara kedua sisi 
badan 

29 Lebar kepala Jarak lurus terbesar antara kedua keping 
tutup insang pada kedua sisi kepala 

30 Lebar mata Panjang garis tengah rongga mata 
(diameter) 

31 Lebar bukaan mulut Jarak antara kedua sudut mulut jika 
mulut dibuka selebar-lebarnya 

32 Panjang dasar jari-jari 
keras sirip ventral 

Jarak antara pangkal jari-jari keras 
pertama sampai jari-jari keras terakhir 
sirip ventral yang diukur melalui dasar 
sirip 

33 Panjang dasar jari-jari 
lemah sirip ventral 

Jarak antara pangkal jari-jari lemah 
pertama sampai jari-jari lemah terakhir 
sirip ventral yang diukur melalui dasar 
sirip 

 

Tabel 2.3. Karakter Meristik 

No Karakter Meristik Penjelasan 
1 Jumlah jari-jari sirip 

dorsal 
Jumlah jari-jari keras dan lemah sirip 
dorsal 

2 Jumlah jari-Jri sirip anal Jumlah jari-jari keras dan lemah sirip 
anal 

3 Jumlah jari-jari sirip 
ventral 

Jumlah jari-jari keras dan lemah sirip 
ventral 

4 Jumlah jari-jari sirip 
pektoral 

Jumlah jari-jari sirip pektoral 

5 Jumlah jari-jari sirip 
caudal 

Jumlah jari-jari sirip caudal 

6 Jumlah sisik pada garis Sisik di belakang tutup insang sampai 
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rusuk (LL) pada permulaan pangkal ekor 
7 Jumlah sisik di atas garis 

rusuk  
Sisik pada permulaan sirip punggung 
miring ke bawah sampai ke garis rusuk 

8 Jumlah sisik di bawah 
garis rusuk 

Sisik pada permulaan sirip dubur miring 
ke atas ke depan sampai ke garis rusuk 

9 Jumlah sisik di muka sirip 
dorsal 

Semua sisik yang dilalui oleh garis yang 
ditarik dari permulaan sirip dorsal sampai 
ke belakang kepala 

10 Jumlah sisik pada pipi Jumlah baris sisik yang dilalui oleh garis 
yang ditarik dari mata sampai ke sudut 
preoperculum 

11 Jumlah sisik sekeliling 
badan 

Jumlah semua sisik yang dilalui oleh garis 
sekeliling badan, tepat di depan sirip 
dorsal 

12 Jumlah sisik sekeliling 
batang ekor 

Jumlah sisik yang dilalui oleh garis 
sekeliling batang ekor 

 

Tabel 2.4. Ciri Morfometrik, Anatomi, Meristik, dan Pola Pewarnaan Ikan 
Papuyu 

       Ciri-Ciri Papuyu Biasa Papuyu Galam 
Morfometrik   

Rerata panjang 
total 

15,5 cm 12,5 cm 

Rerata panjang 
baku 

12,5 cm 10,5 cm 

Anatomi   
Bentuk tubuh Lonjong dengan kepala lebar 

memipih ke belakang. 
Lonjong dengan kepala 
lebar memipih ke belakang 

Bentuk mulut Agak lebar dan tidak dapat 
disembulkan 

Sama 

Posisi mulut Terminal (mulut terletak di 
ujung hidung) 

Sama 

Bentuk ekor Berpinggiran tegak, rounded 
(bentuk lengkung ekor bagian 
belakang di mana bagian tengah 
ekor membundar 

Sama 

Bentuk sirip Bagian keras dan lemah sirip 
punggung tersambung di antara 
jari-jari keras terakhir dan jari-
jari lemah pertama mempunyai 
panjang hampir sama 

Sama 

Meristik   
Sirip punggung 
(D/Dorsal) 

Jumlah 1 buah 
Jari-jari keras 9 buah 
Jari-jari lemah 6 buah 

Jumlah 1 buah.   
Jari-jari keras 10 buah 
Jari-jari lemah 6 buah 
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Sirip dada 
(P/Pectoral) 

Jumlah 2 buah 
Jari-jari lemah 10 buah 

Jumlah 2 buah 
Jari-jari lemah 14 buah 

Sirip perut 
(V/Ventral) 

Jumlah 2 buah 
Jari-jari keras 1 buah 
Jari-jari lemah 6 buah 

Jumlah 2 buah 
Jari-jari keras 1 buah 
Jari-jari lemah 5 buah 

Sirip dubur  
(A/Anal) 

Jumlah 1 buah 
Jari-jari keras 9 buah 
Jari-jari lemah 6 buah 

Jumlah 1 buah 
Jari-jari keras 10 buah 
Jari-jari lemah 6 buah 

Sirip ekor  
(C/Caudal) 

Jumlah 1 buah 
Jari-jari lemah 14 buah 

Jumlah 1 buah 
Jari-jari lemah 15 buah 

Garis rusuk Jumlah 2 garis 
Letak garis rusuk pertama:  
di atas sirip dada 
Letak garis rusuk kedua:  
di bagian tengah pangkal ekor. 

Sama 

Sisik Tipe stenoid (sisir) 
Jumlah sisik: di depan sirip 
punggung 7 buah 
Pipi 5 buah 
Sekeliling badan 40 buah 
Batang ekor 48 buah 
Garis rusuk pertama 19 buah 
Garis rusuk kedua 10 buah 

Sama (pelekatan lebih 
kuat) 
Jumlah sisik: di depan 
sirip punggung 6 buah 
Pipi 4 buah 
Sekeliling badan 30 buah 
Batang ekor 35 buah 
Garis rusuk pertama 17 
buah 
Garis rusuk kedua 7 buah 

Lembar insang Jumlah 3 buah dilengkapi 
labirin yang melekat pada 
lembar pertama 

Sama 

Pola Pewarnaan Tubuh ditutupi sisik berwarna 
hijau kehitam-hitaman pada 
bagian punggung dan berwarna 
putih kehijauan pada bagian 
perut. 

Tubuh ditutupi sisik warna 
hitam dibagian punggung 
dan berwarna oranye di 
bagian perut, dan di bagian 
tengah pangkal ekor 
terdapat bulatan berwarna 
hitam. 

Sumber: Rohansyah (2010). 

 

Dari ciri-ciri morfometrik, anatomi, meristik, dan pola pewarnaan 

terdapat perbedaan antara papuyu biasa dan papuyu galam. Ikan papuyu 

biasa berukuran lebih besar dengan bentuk tubuh memanjang, 

dibandingkan ikan papuyu galam yang memiliki punggung lebih tinggi dan 

bentuk badan yang lebih montok. Jika dipegang badan papuyu galam lebih 
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keras dengan pelekatan sirip yang lebih kuat, sisik ikan papuyu adalah tipe 

sisir (stenoid).  

Ikan papuyu galam berukuran rerata lebih kecil, namun jumlah jari-

jari keras pada sirip punggung (dorsal) dan dubur (anal) lebih banyak 

begitu pula jumlah jari-jari lemah untuk sirip dada (pectoral), dan ekor 

(caudal) lebih banyak jika dibandingkan ikan papuyu biasa.  

Dari pola pewarnaan terlihat jelas ikan papuyu biasa berwarna 

kehijauan dan putih pada bagian perut sedangkan papuyu galam berwarna 

kehitaman dan oranye pada bagian perut serta pada bagian tengah pangkal 

ekor terdapat bulatan berwarna hitam. 

 

2.7. Kebiasaan Makan Ikan Papuyu 

Makanan ikan (pakan ikan) adalah organisme hidup baik tumbuhan 

ataupun hewan yang dapat dikonsumsi ikan di habitatnya, dapat berupa 

tumbuhan (makrofita), algae, plankton, anak ikan, udang, cacing, benthos, 

dan serangga atau larva serangga. 

Kebiasaan makan (food habit) ikan penting diketahui, karena 

memberikan petunjuk tentang makanan dan selera organisme terhadap 

makanan. Kebiasaan makan adalah jenis, kuantitas, dan kualitas makanan 

yang dimakan oleh ikan. Kebiasaan makan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti musim, siklus hidup, dan ketersediaan makanan.  

Setiap organisme termasuk ikan membutuhkan energi untuk 

pertumbuhan, pemeliharaan, dan reproduksi, energi tersebut berasal dari 

makanan. Pada dasarnya, organisme yang baru lahir akan menerima 

makanan dari induknya, namun selanjutnya akan diupayakan oleh 

organisme itu sendiri. 

Makanan alami ikan berasal dari berbagai kelompok tumbuhan dan 

hewan yang berada di perairan tersebut. Tidak semua jenis makanan yang 

berada di perairan dimakan dan dapat dicerna dengan baik oleh ikan. 
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Faktor-faktor yang menentukan dimakan atau tidaknya suatu jenis 

organisme makanan oleh ikan antara lain adalah ukuran makanan, 

ketersediaan makanan, warna (terlihatnya) makanan, dan selera ikan 

terhadap makanan. Sedangkan jumlah makanan yang dibutuhkan oleh 

suatu spesies ikan tergantung kepada kebiasaan makan, kelimpahan 

makanan, nilai konversi makanan, suhu air, dan kondisi umum dari 

spesies ikan tersebut. 

Berdasarkan jumlah variasi makanan, ikan dapat dibagi tiga, yaitu 

(1)  ikan eurofagik adalah ikan pemakan bermacam-macam makanan, (2) 

ikan stenofagik, adalah ikan pemakan makanan yang macamnya sedikit 

atau sempit, dan (3) ikan monofagik adalah ikan yang makanannya terdiri 

dari satu macam saja. Sedangkan berdasarkan jenis makanannya, ikan 

dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu (1) ikan pemakan plankton, (2) 

ikan pemakan tumbuhan, (3) ikan pemakan detritus, (4) ikan pemakan 

daging, dan (5) ikan pemakan hewan dan tumbuhan. 

Tabel 2.5. Struktur Anatomi Saluran Pencernaan Ikan Berdasarkan Jenis                  
Makanan 

Organ Herbivora Omnivora Karnivora 
Tulang tapis 
insang 

Banyak, rapat, 
dan panjang 

Tidak terlalu 
banyak, tidak 
terlalu panjang, 
dan tidak rapat 

Sedikit pendek 
dan kaku 

    
Rongga 
mulut 

Sering tidak 
bergigi 

Bergigi kecil Umumnya 
bergigi tajam dan 
kuat 

    
Lambung Tidak 

berlambung/ 
lambung palsu 

Memiliki lambung 
seperti bentuk 
kantung 

Memiliki 
lambung dengan 
berbagai bentuk 

    
Usus Panjangnya 

beberapa kali 
dari panjang 
tubuhnya 

Sedang, 2-3 dari 
panjang tubuhnya 

Lebih pendek jika 
dibandingkan 
panjang 
tubuhnya 

Sumber: Huet (1979) 
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Jenis makanan yang akan dimakan oleh ikan tergantung pada 

ketersediaan jenis makanan di alam dan adaptasi fisiologi ikan tersebut 

misalnya panjang usus, sifat dan kondisi fisiologis pencernaan, bentuk gigi 

dan tulang faringeal, bentuk tubuh, dan tingkah lakunya.  

Kebiasaan makanan ikan dapat ditentukan dari perbandingan 

panjang saluran pencernaannya dengan panjang total tubuhnya (Gambar 

2.14; Tabel 2.6). Ikan herbivora memiliki saluran pencernaan yang 

panjang dan berkali lipat dibandingkan panjang tubuhnya. Hal ini, 

disebabkan ikan herbivora secara sederhana hanya memiliki kemampuan 

untuk mencerna material tumbuhan, oleh karena itu ikan herbivora 

memiliki usus yang lebih panjang karena material tumbuhan memerlukan 

waktu yang lama untuk dicerna. ikan karnivora memiliki panjang saluran 

pencernaan yang lebih pendek dibandingkan dengan panjang totalnya. Hal 

ini, disebabkan ikan karnivora hanya memakan daging. Sedangkan ikan 

omnivora memiliki panjang saluran pencernaan yang sedang dan hampir 

sama dengan panjang tubuhnya. Ikan omnivora memiliki kondisi fisiologis 

yang merupakan gabungan antara ikan karnivora dan ikan herbivora. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.14. Anatomi saluran pencernaan ikan papuyu. 

(Es: Esophagus, Lb: Lambung, Pi: Pilorus, Us: Usus, dan An: Anus) 
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Tabel 2.6. Perbandingan Panjang Usus dengan Panjang Total Ikan 
Papuyu 

Stasiun Jantan Betina 
Maksimum Minimum Maksimum Minimum 

Rawa 0,90 0,38 0,93 0,24 
Sungai 0,81 0,42 0,83 0,46 
Danau 0,81 0,28 0,90 0,42 
Sumber: Haloho, (2008). 

 
Ikan papuyu yang hidup di rawa memiliki kisaran perbandingan 

yang lebih besar dibandingkan ikan papuyu yang hidup di sungai dan 

danau. Hal ini, dapat mengindikasikan bahwa ikan papuyu yang ada di 

rawa lebih banyak memanfaatkan tanaman air yang lebih besar di daerah 

rawa dibandingkan dengan ikan papuyu yang hidup di sungai dan danau. 

Semakin besar nilai perbandingan panjang usus dengan panjang tubuh 

akan menunjukkan semakin besar penggunaan terhadap tumbuhan. 

Struktur insang ikan papuyu terdiri dari tapis insang, tulang 

lengkung insang, dan filamen insang dan berhubungan langsung dengan 

labirin (Gambar 2.15). Berdasarkan struktur insang, ikan papuyu 

memiliki tapis insang yang jarang. Pada ikan papuyu tapis insang tidak 

berfungsi dalam mengambil makanan seperti pada ikan pemakan 

plankton, tetapi lebih berperan dalam sistem pernapasannya. Berdasarkan 

saluran pencernaan dan tapis insang yang terdapat pada ikan papuyu, 

maka ikan ini dapat dikategorikan sebagai ikan omnivora dengan makanan 

utamanya, yaitu avertebrata dan detritus. 

 

 

 

 

 
  Gambar 2.15. Insang pada ikan papuyu. 

(Tl: Tulang lengkung insang, Ti: Tapis insang, Fi: Filamen insang) 
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Untuk menentukan kebiasaan makan ikan papuyu, diambil organ 

pencernaannya, yaitu lambung dan usus (Gambar 2.14). Frekuensi 

kejadian ditentukan dengan mencatat keberadaan masing-masing 

organisme yang terdapat dalam sejumlah alat pencernaan ikan (Effendie, 

1979), dengan rumus: 

                                                  Ni 
FK = --------- x 100% 

                                                               I 
 

Keterangan 
FK : Frekuensi kejadian 
Ni : Jumlah total satu jenis organisme 
I : Total lambung berisi 
 

Untuk mengukur pakan ikan berdasarkan pada volume makanan 

yang ada, digunakan metode volumetrik (Effendie, 1979), dengan rumus: 

                                                  % i 
                                    % Volume  = --------- x 100% 
                                                               I 
 

Keterangan 
%Vol : Volume pakan yang ada 
% i : Volume total satu macam organisme dalam persen 
I : Total lambung yang berisi 

 
Analisis kebiasaan makanan ikan papuyu dapat ditentukan dengan 

indeks bagian terbesar (Index of Preponderance) suatu jenis makanan 

yang dimanfaatkan oleh ikan. Indeks bagian terbesar dihitung dengan 

menggunakan rumus Effendie (1979), yaitu: 

                            Vi x Oi 
IPi (%) =  -------------- x 100% 

                        ∑(Vi x Oi) 
 

Keterangan 
IPi : Indeks bagian terbesar jenis organisme makanan ke-i (Index 

of Preponderance) 
Vi : Persentase volume jenis organisme makanan ke-i (satu 

macam makanan) 
Oi : Persentase frekuensi kejadian jenis organisme makanan ke-i 

(satu macam makanan) 
∑ Vi x Oi : Jumlah Vi x Oi  jenis organisme makanan (dari semua 

macam makanan) 
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Urutan kebiasaan makanan ikan dikategorikan ke dalam 3 

golongan, yaitu  (1) makanan utama, (2) makanan pelengkap, dan (3) 

makanan tambahan. Sebagai batasan yang dimaksud dengan makanan 

utama adalah jenis makanan yang mempunyai index of preponderance 

>25%, makanan pelengkap mempunyai index of preponderance antara 4-

25%, sedangkan makanan tambahan memiliki index of preponderance < 

4%. 

Berdasarkan nilai IP (index of preponderance), Nikolsky (1963) 

dalam Effendie (1979) membedakan makanan ikan ada 3 golongan, yaitu:  

1) Jika nilai IP > 40% maka organisme tersebut sebagai makanan utama. 

2) Jika nilai IP antara 4-40% maka organisme tersebut sebagai makanan 

pelengkap. 

3) Jika nilai IP < 4% maka organisme tersebut sebagai makanan 

tambahan. 

Untuk mengidentifikasi makanan yang terdapat dalam usus atau 

lambung digunakan acuan dari Needham & Needham, (1963); Quigley, 

(1977); Pennak, (1978); Edmondson (1978); Sachlan (1982), dan American 

Public Health Association, (1989). 

Jhingran, (1975) ikan papuyu memiliki jenis makanan yang berbeda 

pada setiap fase hidupnya, yaitu: 

a) Pada masa larva, ikan papuyu akan memakan protozoa dan kutu air.  

b) Pada tahap juvenil, ikan papuyu akan memakan nyamuk atau insekta 

air lainnya misalnya kutu air.  

c) Pada tahap dewasa ikan akan memakan insekta, kutu air, fragmen 

tumbuhan, serta ikan. Namun, secara keseluruhan makanan utama 

ikan papuyu adalah serangga.  
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Tabel 2.7. Kelimpahan Rerata Plankton di Perairan Rawa Danau Bangkau 

Kelompok Jenis plankton Rerata kelimpahan plankton (sel/L) 
Fitoplankton Chlorella sp. 38 
 Coconeis sp. 246 
 Mougeotia sp. 265 
 Chlorococcum sp. 110 
 Spirogyra sp. 27 
 Binuclera sp. 13 
 Pediastrum sp. 11 
 Nitzschia sp. 13 
 Navicula sp. 47 
 Diatoma sp. 38 
Zooplankton Brachionus sp. 98 
 Keratella sp. 174 
Sumber: Rukmini et al, (2013). 

 
Tidak semua jenis plankton yang terdapat di perairan rawa Bangkau 

dikonsumsi oleh larva ikan papuyu, tetapi hanya jenis-jenis plankton 

tertentu saja. Komposisi jenis plankton yang dikonsumsi berubah sesuai 

dengan bertambahnya umur, ukuran badan, dan bukaan mulut larva.  

Tabel 2.8. Ukuran Rerata Bukaan Mulut Larva Ikan Papuyu Selama 31 
Hari 

Umur larva Ukuran bukaan mulut 
(µm) 

Panjang total (mm) 

3 hari 103,11 1,56 
7 hari 106,02 1,85 
11 hari 114,35 2,12 
15 hari 120,23 8,16 
19 hari 131,62 9,77 
23 hari 162,46 11,39 
27 hari 997,40 13,3 
31 hari 1019,15 15,4 

Sumber: Rukmini et al, (2013). 

 
Ukuran bukaaan mulut larva ikan papuyu bertambah sesuai dengan 

perubahan morfologi tubuh dan bertambahnya umur. Pada larva berumur 

3 hari (ukuran bukaan mulut 103,1 μm) sampai larva berumur 23 hari 

(ukuran bukaan mulut 162,5 μm), menunjukkan pertambahan ukuran 

bukaan mulut tidak begitu nyata. Setelah larva berumur 23-31 hari (ukuran 
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bukaan mulut 1019,2 μm), peningkatan ukuran bukaan mulut terlihat 

nyata.  

Larva ikan papuyu mulai mengkonsumsi plankton di perairan pada 

umur 3 hari, karena cadangan kuning telurnya (yolk) sudah hampir 

terserap habis dan mulutnya sudah mulai terbuka. Larva ikan dengan 

kuning telur besar dapat hidup lebih lama tanpa pakan dari luar. Seiring 

dengan berkurangnya kuning telur, maka bukaan mulut dan saluran 

pencernaan juga semakin berkembang. Larva ikan mulai mencari pakan 

dari luar pada saat kuning telur masih tersisa sekitar 20-30%. 

Jenis plankton dominan yang dimakan pada umur larva ikan 

papuyu 3-11 hari adalah Coconeis sp. dan Mougeotia sp, larva umur 11-15 

hari oleh jenis Coconeis sp, Brachionus sp, dan Keratella sp, larva umur 

15-23 hari oleh jenis Navicula sp, Diatoma sp, Brachionus sp, dan 

Keratella sp, sedangkan larva umur 23-31 hari oleh jenis Navicula sp, 

Brachionus sp, dan Keratella sp. 

Tabel 2.9. Jenis Plankton yang Dikonsumsi menurut Ukuran Bukaan 
Mulut Larva Ikan Papuyu 

Umur 
larva  
(hari) 

Kisaran ukuran 
bukaan mulut 

(µm) 

Jenis plankton yang dominan dikonsumsi 
larva  

3-7 103,1-106,0 Coconeis sp. (80-100%); Mougeotia sp. 
(40-60%) 

7-11 106,0-114,4 Coconeis sp. (80-100%); Mougeotia sp. 
(20-40%) 

11-15 114,4-120,2 Coconeis sp. (20-100%); Brachionus sp. 
(0-60%); Keratella sp. (0-80%) 

15-19 120,2-131,6 Navicula sp. (20-60%); Diatoma sp. (0-
40%); Brachionus sp. (0-60%); Keratella 
sp. (80-100%) 

19-23 131,6-162,5 Navicula sp. (20-60%); Brachionus sp. 
(40-60%); Keratella sp. (0-100%) 

23-27 162,5-997,4 Brachionus sp. (40-60%); Keratella sp. 
(80-100%) 

27-31 997,4-1019,2 Navicula sp. (0-40%); Brachionus sp. (0-
60%); Keratella sp. (80-100%) 

Sumber: Rukmini et al, (2013). 
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Terdapat pergeseran jenis pakan alami yang dikonsumsi pada masa 

larva (umur 3-31 hari), yakni dari fitoplankton menjadi zooplankton sesuai 

dengan bertambahnya ukuran dan keaktifan larva ikan. Perubahan bentuk 

dan morfologi ukuran bukaan mulut larva ikan papuyu dapat dilihat pada 

Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16. Perubahan bentuk morfologi dan ukuran bukaan mulut 
larva ikan papuyu (Rukmini et al, 2013). 
Keterangan:   A = umur 3 hari  E = umur 19 hari 
  B = umur 7 hari  F = umur 23 hari 
  C = umur 11 hari  G = umur 27 hari 
  D = umur 15 hari  H = umur 31 hari 
Gambar 2A-2C perbesaran 40 kali dan Gambar 2D-2H perbesaran 15 kali 
 

 

Gambar 2.17. Persentasi (%) frekuensi keberadaan plankton dalam 
lambung larva ikan papuyu (Rukmini et al, 2013). 
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Terdapat proporsi jenis pakan alami yang dikonsumsi dalam ukuran 

bukaan mulut, umur larva ikan, dan jenis makanan alami fitoplankton ke 

zooplankton. Perubahan jenis makanan tersebut terkait dengan 

pertumbuhan sirip larva dan larva sudah mulai aktif berenang. Morioka et 

al, (2009) meyebutkan bahwa pertumbuhan sirip larva ikan papuyu sudah 

mulai tumbuh dan lengkap pada ukuran larva > 8,3 mm. Gerigi mulai 

tumbuh pada panjang total larva > 5 mm. Dan daerah yang mulai 

disenangi berpindah dari bagian permukaan ke bagian tengah perairan. 

Sebagian besar larva mulai aktif makan dan berenang pada ukuran 

panjang total 7 mm. 

Berdasarkan analisis saluran pencernaan ikan papuyu yang hidup di 

habitat rawa, sungai, dan danau tidak berbeda jauh dan cukup beragam. 

Ikan papuyu yang hidup di rawa, jenis makanannya terdiri dari insekta, 

serasah, ikan, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, dan 

tidak teridentifikasi. Ikan papuyu yang hidup di sungai jenis makanannya 

adalah insekta, serasah, ikan, krustasea, Bacillariophyceae, 

Chlorophyceae, dan tidak teridentifikasi. Sedangkan ikan papuyu yang 

hidup di danau jenis makanan yang ditemukan pada lambung adalah 

insekta, serasah, ikan, krustasea, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, dan 

organisme tidak teridentifikasi (Fitrani et al, 2011). Berdasarkan indeks 

bagian terbesar organisme makanan yang dimanfaatkan oleh ikan papuyu, 

maka ikan papuyu dapat dikategorikan sebagai ikan omnivora yang 

cenderung karnivora karena lebih banyak jenis hewan dari pada tumbuhan 

yang ditemukan. 

Kebiasaan makan ikan papuyu dewasa yang hidup pada tiga habitat 

perairan rawa yang berbeda, yaitu rawa banjiran (Sungai Sipai), rawa 

pasang surut (Aluh-Aluh), dan rawa monoton (Danau Bangkau) di 

Kalimantan Selatan, disajikan pada (Tabel 2.10). 
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Tabel 2.10. Jumlah Jenis Organisme yang Menjadi Makanan Ikan 
Papuyu di Tiga Habitat Perairan Rawa di Kalimantan Selatan 

 
No 

 
Kelompok 
Taksonomi 

Jumlah Jenis Makanan Ikan Papuyu (Genus) 
Rawa Banjir 

(Jenis) 
Rawa Pasut 

(Jenis) 
Rawa Monoton 

(Jenis) 
1 Chlorophyta 14 9 18 
2 Chrysophyta 6 6 9 
3 Cyanophyta 4 4 8 
4 Protozoa 1 2 4 
5 Crustaceae 1 1 5 
6 Rotifera 1 1 5 
7 Insecta 1 0 0 
8 Annelida 1 1 1 

Jumlah 29 24 40 
Sumber: Ansyari et al, (2008). 

 
Berdasarkan (Tabel 2.10) memperlihatkan bahwa isi lambung 

ikan papuyu pada habitat perairan rawa monoton paling banyak jenisnya 

(40 jenis), dibandingkan rawa banjir (29 jenis) dan rawa pasang surut (24 

jenis). Jenis makanan ikan papuyu dari tiga tipe perairan rawa semuanya 

didominasi oleh kelompok mikroalgae (Chlorophyta, Chrysophyta, dan 

Cyanophyta), yang berarti sebagai makanan utamanya, sedangkan jenis 

protozoa, krustasea, rotifera, insekta, dan annelida hanya sebagai makanan 

tambahan. Hal ini dapat dikatakan ikan papuyu sebagai ikan omnivora 

yang cenderung herbivora. 

Adanya perbedaan kebiasaan makan ikan papuyu, dapat disebabkan 

oleh perbedaan keadaan lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan 

makanan. Hal ini, berkaitan dengan keberadaan jenis-jenis organisme 

makanan di habitat yang ditempati ikan-ikan papuyu tersebut, sementara 

adanya makanan dalam perairan dipengaruhi oleh kondisi abiotik seperti 

suhu, cahaya, ruang, dan luas permukaan (Effendie, 1997). 

Rawa merupakan wilayah yang sangat cocok untuk pertumbuhan 

terhadap tumbuhan air, di mana tumbuhan air ini sendiri dapat 

berkembang di wilayah perairan dengan arus yang kecil atau tidak ada 

sama sekali, sehingga tumbuhan air dapat tumbuh melimpah di daerah 
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danau dan rawa. Namun, di sungai tumbuhan air cukup sedikit 

dikarenakan sungai merupakan pengairan mengalir dan diikuti dengan 

kekeruhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan danau dan rawa. Jika 

lingkungan tidak mampu menyediakan makanan utama yang dibutuhkan 

oleh ikan, maka ikan akan mencoba memanfaatkan organisme lain yang 

hidup di perairan tersebut sebagai pengganti dari makanan utamanya.  

Kebiasaan makan ikan papuyu juga dapat dilihat dari besarnya 

ukuran ikan. Meningkatnya kelas ukuran ikan papuyu akan meningkatkan 

jenis dan ukuran makanan yang dimanfaatkan. Semakin besar ukuran ikan 

papuyu, maka makanan yang dimanfaatkan akan lebih besar ukurannya 

dibandingkan dengan ukuran ikan papuyu yang kecil. Hal ini, disesuaikan 

dengan adanya perubahan pada organ yang berperan dalam sistem 

pencernaan.  

Secara umum jenis makanan ikan papuyu jantan dan betina tidak 

berbeda jauh dengan jenis makanannya, yaitu Cyanophyceae, 

Chlorophyceae, Bacillariophyceae, krustasea, ikan, detritus, dan insekta. 

Ikan papuyu jantan dan betina yang hidup di rawa, sungai, dan danau pada 

umumnya memanfaatkan insekta sebagai makanan utamanya dalam setiap 

ukuran. Ukuran ikan papuyu tidak terlalu berpengaruh terhadap jenis 

makanan yang dimanfaatkan, namun hanya berpengaruh terhadap nilai 

penggunaannya. 

Ikan papuyu jantan yang hidup di rawa dan sungai pemanfaatan 

terhadap insekta semakin meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran 

ikan papuyu. Hal ini, juga diiringi dengan adanya pengurangan 

pemanfaatan terhadap makanan lain seperti ikan, krustasea, dan 

fitoplankton. Sedangkan ikan papuyu yang hidup di danau adanya 

peningkatan pemanfaatan terhadap serasah dan ikan sehingga 

menyebabkan penurunan terhadap insekta sebagai makanan utama.  

Adanya perubahan terhadap pemanfaatan makanan ini dapat 

disebabkan ketersediaan makanan yang ada di alam. Ketika makanan 
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utama tidak tersedia, ikan akan mengganti dengan organisme yang cukup 

mengganti peranan makanan utama. Di mana semakin besar ukuran ikan 

papuyu yang hidup di danau, insekta yang dimanfaatkan sedikit dan 

diganti oleh ikan yang dapat digunakan sebagai sumber protein hewani 

oleh ikan papuyu.  

Komposisi jenis makanan yang ditemukan di usus ikan papuyu 

berdasarkan waktu (bulan) penangkapan pada bulan Agustus hingga 

Oktober dengan perhitungan indeks bagian terbesar ditampilkan pada 

(Tabel 2.11). 

Tabel 2.11. Indeks Bagian Terbesar dari Jenis Makanan Ikan Papuyu 
Berdasarkan Waktu Penangkapan 

Waktu 
(Bulan) 

Indeks Bagian Terbesar dari Jenis Makanan 
Potongan 

Daging Ikan 
Potongan 
Serangga 

Serasah 
Tumbuhan 

Tidak 
Teridentifikasi 

Agustus 35,59 12,36 38,04 13,99 
September 48,56 8,22 31,45 11,75 

Oktober 43,38 9,53 33,96 13,11 
Sumber: Taqwa et al, (2012). 

 
Dari Tabel 2.11 di atas, jenis-jenis makanan yang diperoleh adalah 

potongan daging ikan, serangga, serasah tumbuhan, dan sebagian tidak 

teridentifikasi. Ikan papuyu yang dianalisis bulan Agustus, jenis makanan 

didominasi oleh serasah tumbuhan sebesar 38,04% dan potongan daging 

ikan 35,59%. Pada bulan September jenis makanan utama ikan papuyu 

adalah potongan daging ikan dengan nilai indeks bagian terbesar 48,56%. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut ikan papuyu pada bulan September 

mempunyai makanan utama berupa potongan daging, sedangkan serasah 

tumbuhan, potongan serangga sebagai makanan pelengkap. Pada bulan 

Oktober tidak terjadi perubahan makanan, dan tetap makanan utamanya 

berupa potongan daging.  

Dari hasil penelitian di atas, sehingga ikan papuyu dapat 

dikategorikan sebagai ikan omnivora yang cenderung karnivora karena 

lebih banyak jenis hewan dari pada tumbuhan yang ditemukan. 
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Ringkasan 

1) Secara biologi, ikan papuyu tahan terhadap kondisi lingkungan 

perairan yang kurang baik, karena memiliki alat bantu pernafasan 

(labirin) sehingga dapat memanfaatkan oksigen bebas di udara untuk 

proses pernafasannya. 

2) Organ labirin tidak berkembang sebelum anak ikan berumur beberapa 

minggu, karena kebutuhan oksigen pada ikan yang belum dewasa 

dapat dipenuhi oleh pernafasan normal melalui insang. 

3) Habitat ikan papuyu di rawa-rawa, sungai, danau, genangan air tawar 

maupun air payau. Di samping itu, di sawah dan parit, juga pada 

kolam yang mendapatkan air atau berhubungan dengan saluran air 

terbuka. 

4) Ikan papuyu yang hidup di rawa, jenis makanannya adalah insekta, 

serasah, ikan, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, dan 

tidak teridentifikasi. Ikan papuyu yang hidup di sungai jenis 

makananya adalah insekta, serasah, ikan, krustasea, 

Bacillariophyceae, Chlorophyceae, dan tidak teridentifikasi. Ikan 

papuyu yang hidup di danau jenis makanan adalah insekta, serasah, 

ikan, krustasea, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, dan organisme 

tidak teridentifikasi.  

5) Berdasarkan kebiasaan makannya ikan papuyu sebagai ikan omnivora 

yang cenderung herbivora atau karnivora. Adanya perbedaan 

kebiasaan makan ikan papuyu, disebabkan oleh perbedaan keadaan 

lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan makanan. 
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3 

BIOLOGI REPRODUKSI 
IKAN PAPUYU 

 
 
 

3.1. Komposisi Ikan Papuyu 

Studi biologi reproduksi ikan papuyu berhubungan erat dengan 

populasi ikan papuyu di suatu perairan, karena berguna untuk  

pengelolaan sumber daya ikan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan 

pengambilan sampel ikan papuyu, sehingga didapatkan data komposisi, 

panjang-bobot ikan, faktor kondisi, fekunditas, dan pola pemijahan ikan 

papuyu.  

Pengukuran panjang dan bobot ikan dalam biologi perikanan 

mengacu pada ketentuan yang digunakan, yaitu pengukuran panjang dapat 

diukur menggunakan sistem metrik, sedangkan pengukuran bobot dengan 

menggunakan timbangan.  
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Gambar 3.1. Cool box. 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.2. Papan ukur.            Gambar 3.3. Timbangan 

 
Hasil penelitian Ernawati et al, (2009) ikan papuyu yang ditangkap 

dari habitat berbeda (rawa, sungai, dan danau) dengan menggunakan alat 

tangkap perangkap keblat di pasang pada rawa, tangkul di sungai, dan 

gillnet di danau. Diperoleh 400 ekor yang terdiri dari 235 ekor ikan jantan 

dan 165 ekor ikan betina (Tabel 3.1).  

Tabel 3.1. Komposisi Tangkapan Ikan Papuyu Jantan dan Betina 

               
Habitat 

Jantan Betina Total 
n PT±SD 

(mm) 
BT±SD 
(mm) 

n PT±SD 
(mm) 

BT±SD 
(mm) 

n PT±SD 
(mm) 

BT±SD 
(mm) 

Rawa 122 118 ± 14 29 ± 11 87 121 ± 20 35 ± 16 209 119 ± 17 31 ± 14 
Sungai 42 130 ± 21 35 ± 18 29 131 ± 17 37 ± 16 71 130 ± 19 36 ± 17 
Danau 71 120 ± 16 27 ± 11 49 121 ± 16 29 ± 12 120 120 ± 16 28 ± 12 
Total 235 121 ± 16 29 ± 13 165 123 ± 19 33 ± 15 400 122 ± 17 31 ± 14 

Sumber: Ernawati et al, (2009). 

 
Langkah-langkah pembagian selang kelas ukuran ikan berdasarkan 

panjang ikan ditentukan dengan menggunakan perhitungan statistika 

menurut Walpole (1995), yaitu:  
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1) Menentukan banyaknya kelompok ukuran yang diperlukan dengan 

rumus: 

N = 1 + 3,32 Log n 
 

Keterangan: 
N : Jumlah kelas 
n : Jumlah ikan 
 
2) Menentukan selisih panjang maksimum-minimum dengan rumus: 

W = Lmax – Lmin 
 

Keterangan: 
W : Selisih antara panjang maksimum dengan minimum 
Lmax : Panjang total ikan terbesar (cm) 
Lmin : Panjang total ikan terkecil (cm) 
 
3) Menentukan lebar kelas setiap ukuran dengan rumus: 

W 
LK = --------- 

             N 
 

Keterangan: 
LK : Lebar kelas 
W : Selisih antara panjang maksimum dengan minimum 
N : Jumlah kelas 
 

4) Menentukan batas bawah kelompok ukuran yang pertama kemudian 

ditambah dengan lebar kelas dikurangi satu untuk mendapatkan batas 

atas kelompok ukuran berikutnya. 

5) Melakukan hal yang sama sampai kelompok ke-n. 

6) Menentukan frekuensi jumlah masing-masing selang kelas, yaitu 

frekuensi dibagi jumlah total dan dikalikan 100%. 

Secara keseluruhan ikan papuyu hasil tangkapan terbanyak berada 

pada kisaran panjang 123-135 mm, dengan jumlah terbesar berada pada 

habitat rawa, diikuti habitat danau dan habitat sungai (Tabel 3.2). 

Tingginya persentase penutupan tumbuhan air dengan kedalaman dan 

kekeruhan yang relatif rendah dibandingkan habitat yang lain 

memungkinkan adanya ketersediaan makanan yang lebih banyak di 
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habitat rawa. Hal ini, mengindikasikan habitat rawa dapat memberikan 

tempat hidup yang lebih baik bagi ikan papuyu daripada habitat sungai 

dan habitat danau. 

Tabel 3.2. Komposisi Tangkapan Ikan Papuyu Jantan dan Betina 
Berdasarkan Selang Ukuran Panjang 

Selang 
Ukuran 
Panjang 

(mm) 

Nilai 
Tengah 

(Xi) 

Frekuensi (ekor)  
Total Rawa Sungai Danau 

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

71-83 77 2 4 0 0 2 3 11 
84-96 90 7 4 0 1 2 1 15 
97-109 103 23 18 6 0 7 4 58 
110-122 116 44 16 11 6 28 13 118 
123-135 129 37 26 12 12 28 19 134 
136-148 142 8 14 9 8 3 8 50 
149-161 155 1 4 0 1 0 1 7 
162-174 168 0 0 1 0 0 0 1 
175-187 181 0 1 2 0 0 0 3 
188-200 194 0 0 1 1 1 0 3 

Total  122 87 42 29 71 49 400 
Sumber: Ernawati et al, (2009). 

 
Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, frekuensi tangkapan ikan papuyu 

mengalami kenaikan pada selang ukuran kecil (71-109 mm), mencapai 

puncak pada selang ukuran sedang (110-161 mm), kemudian menurun 

kembali pada selang ukuran besar (162-200 mm). Selain itu, terlihat 

adanya dominansi ikan papuyu pada selang ukuran sedang. 

Dari data di atas, dapat diduga bahwa ikan papuyu yang tertangkap 

sedang dalam periode pertumbuhan. Perbedaan alat tangkap dan 

ketersediaan makanan di setiap habitat (rawa, sungai, danau) diduga 

menjadi penyebab berfluktuasinya frekuensi dan ukuran ikan hasil 

tangkapan.  

Secara umum, selang ukuran panjang maksimum ikan papuyu yang 

ditemukan di sungai Mahakam, Kalimantan Timur berkisar 188-200 mm 

disetiap habitat relatif sedikit, bahkan di habitat rawa malah tidak 

ditemukan. Sementara ukuran panjang maksimum ikan papuyu sebesar 
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250 mm (ITIS, 2011) tidak ditemukan selama penelitian. Begitu pula 

dengan hasil penelitian Mustakim et al, (2009) di Danau Melintang, 

Kalimantan Timur selang ukuran panjang maksimum 190-200 mm juga 

relatif sedikit. Artinya bahwa sumber daya ikan papuyu di lingkungan 

Sungai Mahakam dan Danau Melintang, Kalimantan Timur diduga sudah 

mengalami tangkap lebih (over exploitation). 

 

3.2. Hubungan Panjang Bobot Ikan Papuyu 

Setiap organisme termasuk ikan yang berkembang akan mengalami 

perubahan di dalam panjang dan bobot tubuhnya. Perbandingan dari 

kedua hal ini akan berindikasi terhadap perubahan bentuk tubuh maupun 

kondisi hewan tersebut. 

Hubungan panjang dan bobot pada ikan mempunyai dua tujuan 

utama, yaitu (1) untuk memperkirakan bobot ikan atas dasar panjangnya 

yang diketahui atau sebaliknya dan (2) untuk menggambarkan pola 

pertumbuhan ikan tersebut isometrik atau allometrik. Pertumbuhan ikan 

umumnya ditunjukkan oleh penambahan panjang dan bobot. Hubungan 

morfometrik antara panjang dan bobot ikan merupakan indeks yang paling 

tepat untuk mengetahui pertumbuhan, kematangan gonad, reproduksi, 

dan kesehatan ikan. 

Data panjang dan bobot ikan umumnya dianalisis untuk 

mendapatkan informasi biologi yang diperlukan untuk mengatur tingkat 

eksploitasi dalam mengelola populasi jenis ikan tertentu. Informasi 

hubungan panjang dan bobot juga penting dalam menentukan 

karakteristik taksonomi suatu spesies dan menggambarkan habitat di 

mana ikan itu hidup. Variasi pertumbuhan ikan secara musiman juga 

dapat diperkirakan dengan melihat hubungan panjang dan bobot. 

Hubungan antara variabel panjang dan bobot juga penting dalam menilai 

keberhasilan budi daya. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan 

pertumbuhan ikan diantaranya adalah perbedaan habitat, kebiasaan 
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makan, aktifitas ikan, dan musim. Suhu, ketersediaan makanan dan 

tingkat trofik juga mempengaruhi pertumbuhan ikan. 

Hubungan antara panjang total dan bobot dianalisis dengan 

menggunakan rumus Effendie (1997), yaitu: 

W =  aLb 
 

Keterangan: 
W : Bobot tubuh ikan (g) 
L : Panjang total ikan (mm) 
a,b : Konstanta 

Untuk mendapatkan persamaan tersebut nilai W dan L 

ditransformasi ke dalam logaritma (basis 10) sebagai berikut:  

log W = log a + b log L. 
 

Keterangan: 
W : Bobot tubuh ikan (g) 
L : Panjang total ikan (cm) 
a : Suatu koefisien determinasi  
b : Suatu eksponen yang menunjukkan isometrik 
 

Nilai b yang diperoleh digunakan untuk menduga kedua parameter 

(panjang, bobot) yang dianalisis, dengan hipotesis: 

1)   Jika nilai b = 3 menunjukkan pola pertumbuhan isometrik 

2)   Jika nilai b ≠ 3 menunjukkan pola pertumbuhan allometrik 

a) Jika b > 3 : pertambahan bobot lebih cepat (allometrik positif) 

b) Jika b < 3 : pertambahan panjang lebih cepat (allometrik negatif) 

Untuk lebih menguatkan pengujian dalam menentukan keeratan 

hubungan kedua parameter (nilai b), dilakukan uji t pada selang 

kepercayaan 95% (α = 0,05) untuk menguji apakah b = 3 atau tidak dengan 

rumus Walpole (1995), yaitu: 

             b - 3 
thit =  ----------- 

                    Sb 

Keterangan: 
t hit : Uji t 
Sb : Simpangan baku 
b : Konstanta 
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Hipotesis: 

Ho : b = 3 (Pola pertumbuhan isometrik) 

H1 : b ≠ 3 (Pola pertumbuhan allometrik) 

a. Apabila t hitung < t tabel maka terima Ho 

b. Apabila t hitung > t tabel maka tolak Ho 

Keeratan hubungan antara panjang dan bobot ikan ditunjukkan 

oleh koefisien korelasi (r) yang diperoleh. Nilai r mendekati 1 

menunjukkan hubungan antara panjang dan bobot tersebut kuat dan 

terdapat korelasi yang tinggi. Apabila nilai r mendekati 0 maka hubungan 

panjang dan bobot sangat lemah atau hampir tidak ada. 

Tabel 3.3. Hasil Analisis Hubungan Panjang Bobot Ikan Papuyu Jantan 
dan Betina 

Habitat JK n Persamaan a b R2  
(%) 

r Pola  
Pertumbuhan 

Rawa J 122 W= 0,00003L2,8571 0,00003 2,8571 84,40 0,9187 Allometrik 
negatif 

 B 87 W=0,00003L2,931 0,00003 2,9310 92,58 0,9622 Isometrik 

Sungai J 42 W=0,00007L2,6729 0,00007 2,6729 77,20 0,8786 Allometrik 
negatif 

 B 29 W=0,00001L3,0143 0,00001 3,0143 71,84 0,8476 Isometrik 

Danau J 71 W=0,00001L2,5665 0,0001 2,5665 66,78 0,8172 Allometrik 
negatif 

 B 49 W=0,00008L2,6656 0,00008 2,6646 69,86 0,8358 Allometrik 
negatif 

Jumlah  400       

Sumber: Ernawati et al, (2009). 

 
Model persamaan hubungan panjang dan bobot ikan papuyu jantan 

adalah W = 8 x 10-5 L2,6735 dan betina adalah W = 4 x 10-5 L2,8181. Sedangkan 

model persamaan secara keseluruhan (gabungan ikan jantan dan betina) 

adalah W = 5 x 10-5 L2,7544. Berdasarkan uji t diperoleh nilai b ikan papuyu 

jantan dan ikan papuyu gabungan berbeda nyata dengan 3 (b ≠ 3) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan papuyu jantan dan ikan 

papuyu secara keseluruhan adalah allometrik negatif (b < 3) yang berarti 

pertambahan panjang ikan lebih dominan dibandingkan pertambahan 

bobotnya. Nilai b ikan papuyu betina tidak berbeda nyata dengan 3 (b = 0) 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan papuyu betina 

adalah isometrik yang berarti pertambahan panjang dan bobotnya 

seimbang (Tabel 3.3). 

Dengan mengetahui hubungan panjang dan bobot, dapat diketahui 

pola pertumbuhan ikan papuyu. Pola pertumbuhan ini dapat digunakan 

untuk menentukan faktor kondisi ikan papuyu, musim pemijahan, dan 

perubahan lingkungan (Effendie, 1997), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kondisi perairan rawa dan danau lebih stabil dalam mendukung 

kehidupan ikan papuyu di kawasan rawa banjiran. 

 

3.3. Faktor Kondisi 

Faktor kondisi (K) dianalisis berdasarkan pada panjang dan bobot 

ikan contoh (ikan papuyu). Bila nilai b ≠ 3 maka menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Effendie (1997), yaitu: 

             W 
Kn =  ----------- 

                   aLb 
 

Keterangan: 
Kn : Faktor kondisi relatif setiap ikan 
W : Bobot ikan (g) 
L : Panjang total ikan (mm) 
a,b : Konstanta 

 
Namun, apabila nilai b = 3 maka rumus yang digunakan adalah: 

          W105 
K =  ----------- 

                             L3 
 

Keterangan: 
K : Faktor kondisi  
W : Bobot tubuh ikan (g) 
L : Panjang total ikan (mm) 

 
Nilai faktor kondisi ikan papuyu jantan dan betina berdasarkan 

habitat perairan yang berbeda, yaitu rawa, sungai, dan danau (Gambar 

3.4). Periode pemijahan ikan dapat diduga dengan mengetahui nilai faktor 
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kondisi tertinggi ikan yang  bersangkutan. Nilai rerata faktor kondisi 

tertinggi di habitat perairan rawa, diikuti habitat perairan sungai dan 

terendah pada habitat perairan danau.  

 
Gambar 3.4. Faktor kondisi ikan papuyu jantan dan betina berdasarkan  
                           habitat. 

 

Faktor kondisi ikan papuyu betina lebih besar dibandingkan dengan 

ikan papuyu jantan. Hal ini, dikarenakan adanya perbedaan dalam 

memanfaatkan ketersediaan pakan di perairan yang berhubungan dengan 

kemampuan adaptasi ikan papuyu tersebut. Dapat diduga kemampuan 

beradaptasi ikan papuyu betina terhadap kondisi lingkungan lebih baik 

dibandingkan dengan ikan papuyu jantan di habitat perairan rawa dan 

sungai, sedangkan ikan papuyu jantan di habitat perairan danau lebih 

mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dibandingkan ikan 

papuyu betina.  

Semakin tinggi nilai faktor kondisi menunjukkan adanya kecocokan 

antara ikan dengan kondisi lingkungannya. Besarnya faktor kondisi 

tergantung pada banyak hal antara lain jumlah organisme yang ada, 

kondisi organisme, ketersediaan pakan, dan kondisi lingkungan.  

Periode pemijahan ikan dapat diduga dengan mengetahui nilai 

faktor kondisi tertinggi ikan yang bersangkutan. Nilai rerata faktor kondisi 

tertinggi ikan papuyu terdapat pada habitat rawa sehingga dapat diduga 

bahwa habitat rawa merupakan tempat terbaik bagi ikan papuyu untuk 

melakukan proses pemijahan. 
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Faktor kondisi ikan papuyu jantan dan betina berdasarkan tingkat 

kematangan gonad (TKG) pada habitat berbeda (rawa, sungai, danau) 

bervariasi dan berfluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan ketersediaan makanan yang berbeda pada setiap habitat. 

Nilai faktor kondisi cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya 

TKG ikan jantan dan betina hampir pada semua habitat (rawa, sungai, 

danau) dan kemudian menurun saat memasuki TKG V kecuali pada ikan 

betina pada habitat danau. Keadaan ini dapat dipahami karena 

meningkatnya TKG merupakan salah satu akibat dari perkembangan bobot 

gonad yang pada akhirnya dapat meningkatkan bobot tubuh ikan secara 

keseluruhan. Beberapa faktor lain yang diduga menjadi penyebab 

terjadinya perbedaan kondisi ini adalah ketersediaan makanan, kondisi 

lingkungan, TKG, perbedaan umum, ukuran ikan, dan tingkah laku ikan 

itu sendiri (Effendie, 1997). 

Faktor kondisi ikan akan terus berkembang pada setiap siklusnya 

dan akan mencapai nilai maksimum pada TKG IV, kemudian menurun 

saat memasuki TKG V, karena ikan sudah melakukan pemijahan. Akan 

tetapi pada kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, penurunan 

TKG V (sebelum memijah) apabila terjadi atresia, yaitu penyerapan 

kembali oosit oleh tubuh ikan karena adanya gangguan dalam proses 

reproduksi pada tahap perkembangan gonad. Hal ini, diduga yang terjadi 

pada ikan papuyu betina pada habitat danau (Gambar 3.5). 
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Gambar 3.5. Faktor kondisi ikan papuyu jantan dan betina berdasarkan  
                           TKG. 
 

3.4. Nisbah Kelamin 

Nisbah kelamin dianalisis dengan menggunakan perbandingan 

antara jumlah ikan jantan dan betina yang terdapat dalam setiap bulan dan 

habitat pengambilan ikan contoh. Untuk membandingkan jumlah ikan 

jantan dan betina digunakan rumus perbandingan berdasarkan Effendie 

(1997), yaitu: 
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             J 
X =  ----------- 

                   B 
 

Keterangan: 
X : Nisbah kelamin 
J : Jumlah ikan jantan (ekor) 
B : Jumlah ikan betina (ekor) 

 

Keseragaman sebaran nisbah kelamin dianalisis dengan uji Chi 

Square menurut Steel & Torrie (1993), yaitu: 

         ∑ (oi – ei) 
X2 =  ------------- 

                     ei 
 

Keterangan: 
X2 : Nilai peubah acak X2 yang sebaran penarikan contohnya 

mendekati sebaran Chi square 
oi : Jumlah frekuensi ikan jantan dan betina ke-i yang diamati 
ei : Jumlah frekuensi harapan dari ikan jantan dan betina yaitu 

frekuensi ikan jantan ditambah frekuensi ikan betina dibagi dua 
 

 

Gambar 3.6. Nisbah kelamin ikan papuyu pada habitat berbeda. 

 
Nilai kelamin ikan papuyu pada setiap habitat yang berbeda (rawa, 

sungai, danau) bervariasi. Setelah dilakukan uji Chi-Square pada selang 

kepercayaan 95% (α = 0,05), nisbah kelamin ikan papuyu pada setiap 

habitat berbeda tidak seimbang (tidak mengikuti pola 1:1). Hal ini, diduga 

disebabkan oleh penyebaran ikan papuyu jantan dan betina yang tidak 

merata pada setiap habitat berbeda (Gambar 3.6).  
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Berdasarkan uji Chi-Square pada selang kepercayaan 95% (α = 

0,05), nisbah kelamin ikan papuyu jantan dan betina yang memiliki TKG 

III dan TKG IV pada habitat berbeda (rawa, sungai, danau) seimbang 

(mengikuti pola 1 : 1). Keseimbangan jumlah ikan jantan dan betina yang 

memiliki TKG III dan TKG IV berdasarkan habitat pada setiap bulan 

mengindikasikan bahwa satu ikan papuyu jantan akan membuahi satu ikan 

papuyu betina. 

  

3.5. Tingkat Kematangan Gonad 

Kematangan gonad ikan adalah tahapan pada saat perkembangan 

gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Perkembangan gonad pada 

ikan secara garis besarnya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertumbuhan 

dan tahap pematangan. 

Penentuan kematangan gonad ikan diperlukan untuk berbagai 

tujuan, antara lain untuk mengetahui perbandingan antara ikan yang 

masak gonadnya dengan yang belum dari stok yang ada dalam perairan, 

ukuran atau umur ikan pertama-tama menjadi masak gonadnya, apakah 

ikan sudah memijah atau belum, kapan masa pemijahannya, berapa lama 

saat pemijahannya, berapa kali pemijahannya dalam satu tahun, dan 

sebagainya. 

Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan secara 

morfologis dan histologis. Secara morfologis, dapat dilihat dari bentuk, 

panjang, dan bobot, warna, dan perkembangan gonad melalui fase 

perkembangan gonad, pada umumnya pertambahan bobot gonad ikan 

betina pada saat matang gonad (tingkat kematangan gonad IV dapat 

mencapai 10-25% dari bobot tubuh ikan, dan semakin meningkat tingkat 

kematangan gonad, diameter telur yang ada dalam gonad akan semakin 

besar. Perubahan-perubahan kondisi gonad dapat dinyatakan dengan 

tingkat kematangan, seperti pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Klasifikasi Tingkat Kematangan Gonad (TKG)  

TKG Betina  Jantan 
I Ovari seperti benang, panjang 

sampai ke depan rongga tubuh. 
Warna jernih. Permukaan licin. 

 Testes seperti benang, lebih 
pendek (terbatas) dan terlihat 
ujungnya di rongga tubuh. 
Warna jernih. 

II Ukuran ovari lebih besar. 
Pewarnaan lebih gelap 
kekuning-kuningan. Telur 
belum terlihat jelas dengan 
mata. 

 Ukuran testes lebih besar. 
Pearnaan putih seperti susu. 
Bentuk lebih jelas dari pada 
tingkat I. 

III Ovari berwarna kuning. Secara 
morfologi telur mulai kelihatan 
butirnya dengan mata. 

 Permukaan testes tampak 
bergerigi. Warna makin putih, 
testes makin besar. Dalam 
keadaaan diawetkan mudah 
putus. 

IV Ovari makin besar, telur 
berwarna kuning, mudah 
dipisahkan. Butir minyak tidk 
tampak, menhgisi ½-2/3 rongga 
perut, usus terdesak. 

 Seperti pada tingkat III 
tampak lebih jelas. Testes 
semakin pejal. 

V Ovari berkerut, dinding tebal, 
butir telur sisa terdapat di dekat 
pelepasan. Banyak telur seperti 
pada tingkat II. 

 Testes bagian belakang kempis 
dan di bagian dekat pelepasan 
masih berisi. 

Sumber: Effendie, (1992). 

 
Pencapaian tingkat kematangan gonad (TKG IV) ikan ditentukan 

dengan cara menghitung jumlah ikan yang ber-TKG IV dari setiap 

sampling yang dilakukan. 

Persentase ikan papuyu jantan dan betina yang sudah memasuki 

TKG III dan IV mendominasi pada semua habitat (rawa, danau, sungai), 

sehingga dapat diduga bahwa pada bulan November-Januari ikan papuyu 

sudah memasuki musim pemijahan. Musim pemijahan ikan papuyu 

biasanya dimulai saat memasuki musim penghujan, ketika kenaikan massa 

air memberikan rangsangan bagi ikan untuk memijah.  

Pada umumnya puncak musim pemijahan ikan perairan umum 

berlangsung pada saat musim penghujan, ketika ikan-ikan sungai (ikan 
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putihan atau white fishes) seperti ikan patin, ikan belida, ikan jelawat, dan 

lain-lain beruaya ke arah rawa banjiran untuk melakukan pemijahan.  

 

Gambar 3.7. Persentase tingkat kematangan gonad ikan papuyu jantan  
                          dan betina pada habitat berbeda. 

 

Tingkat kematangan gonad (TKG) ikan papuyu jantan dan betina 

meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran panjang. Ukuran ikan 

papuyu betina terkecil yang sudah matang gonad ditemukan pada habitat 

rawa dengan panjang 91 mm, sedangkan ikan papuyu jantan terkecil juga 

ditemukan pada habitat rawa dengan panjang 93 mm. Jika diasumsikan 

ukuran panjang merupakan cerminan dari umur maka ikan betina lebih 

cepat mencapai kedewasaan dibandingkan ikan jantan. 

Ukuran ikan pertama kali matang gonad tidak selalu sama. Ikan 

betina cenderung lebih dahulu matang gonad dibandingkan ikan jantan. 

Hal ini, disebabkan oleh perbedaan strategi hidup atau pola adaptasi ikan 

itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Ernawati et al, (2009) ikan jantan 

pertama kali matang gonad pada ukuran 93 mm untuk habitat rawa, 107 

mm untuk habitat sungai, dan 102 mm untuk habitat danau. Ikan betina 

pertama kali matang gonad terdapat pada ukuran 91 mm untuk habitat 

rawa, 110 mm untuk habitat sungai, dan 109 mm untuk habitat danau. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ikan papuyu pertama kali 

matang gonad pada ukuran 84-109 mm (Gambar 3.8). 
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Gambar 3.8.  Persentase tingkat kematangan gonad ikan papuyu jantan   
                            dan betina berdasarkan selang ukuran panjang (mm). 
 

3.6. Indeks Kematangan Gonad 

Di dalam proses reproduksi, sebelum terjadi pemijahan, sebagian 

besar hasil metabolisme tertuju untuk perkembangan gonad. Gonad 

semakin bertambah berat dibarengi dengan semakin bertambah besar 

ukurannya termasuk garis tengah telurnya. Berat gonad akan mencapai 

maksimum sesaat ikan akan berpijah, kemudian berat gonad akan 

menurun dengan cepat selama pemijahan sedang berlangsung sampai 

selesai. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam gonad secara 

kuantitatif, dapat dinyatakan dengan suatu indeks yang dinamakan Indeks 

Kematangan Gonad (IKG).  
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Indeks Kematangan Gonad (IKG) dihitung berdasarkan rumus 

Effendie (1979), yaitu: 

               BG 
IKG =  ----------- 

                     BT 

Keterangan: 
IKG : Indeks kematangan gonad 
BG : Bobot gonad (g) 
BT : Bobot tubuh (g) 

 
Dengan nilai IKG tersebut akan didapatkan bahwa sejalan dengan 

perkembangan gonad, indeks itu akan semakin bertambah besar dan nilai 

tersebut akan mencapai batas kisar maksimum pada saat akan terjadi 

pemijahan. Effendie, (1992) mengemukakan bahwa pada ikan belanak 

indeksnya berkisar dari 1-20%. Sudah barang tentu indeks untuk jenis ikan 

lainnya berbeda-beda. Ikan dengan IKG mulai dari 19% ke atas sudah 

sanggup mengeluarkan telurnya dan dianggap matang. Sesudah memijah 

indeks turun menjadi 3-4%. 

Tabel 3.5. Nilai Batas Kisaran Tingkat Kematangan Gonad 

TKG IKG 
III 6-11 
IV 8-14 
V 13-20 

Sumber: Effendie, (1992). 

 
Hasil penelitian Ernawati et al, (2009) nilai IKG ikan papuyu jantan 

dan betina cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya TKG 

sampai pada TKG IV kemudian menurun saat memasuki TKG V.  

Terjadinya penurunan nilai IKG pada TKG V diduga disebabkan oleh 

berkurangnya sebagian besar gonad yang dikeluarkan pada waktu proses 

pemijahan. Umumnya gonad ikan akan terus berkembang dan akan 

mencapai nilai maksimum pada TKG IV, kemudian menurun saat 

memasuki TKG V, karena ikan sudah melakukan pemijahan.  
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Gambar 3.9. Indeks kematangan gonad rerata ikan papuyu jantan dan  
                           betina pada habitat berbeda. 

 

Secara keseluruhan, IKG ikan papuyu betina cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan ikan jantan. Biasanya ovarium pada ikan betina akan 

lebih berat daripada testis pada ikan jantan. Pada umumnya pertambahan 

bobot gonad pada ikan betina berkisar 10-25% dari bobot tubuhnya, 

sedangkan pada ikan jantan berkisar 10-15% (Effendie, 1997) sedangkan 

menurut Affandi & Tang, 2002) berkisar 5-10%. Ikan yang mempunyai 

nilai IKG lebih kecil dari 20% merupakan kelompok ikan yang dapat 

memijah lebih dari sekali dalam setahun. 
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Gambar 3.10. Hubungan IKG dengan TKG ikan papuyu jantan dan  
                             betina. 

 

3.7. Fekunditas 

Definisi fekunditas telah banyak dikemukakan. Namun, spesies-

spesies ikan yang ada itu bermacam-macam dengan sifatnya masing-

masing. Misalnya definisi yang diberikan untuk ikan salmon 

(Onchorynchus sp.), ikan ini selama hidupnya hanya satu kali memijah 

dan kemudian mati. Semua telur-telur yang akan dikeluarkan pada waktu 

pemijahan itulah yang dimaksud dengan fekunditas.  

Fekunditas merupakan salah satu yang memegang peranan penting 

dalam biologi perikanan, yaitu dalam hubungannya dengan dinamika 

populasi dan produksi. Dari fekunditas secara tidak langsung dapat (a) 

menduga saat terjadi pemijahan, (b) menaksir jumlah anak ikan yang akan 

dihasilkan, (c)  menentukan pula jumlah ikan dalam kelas umur yang 

bersangkutan, dan (d) berguna untuk pengelolaan sumber daya ikan 

tersebut.  

Interpretasi data fekunditas seringkali agak rumit yang disebabkan 

adanya beberapa faktor antara lain (a) hubungan antara fekunditas dan 

fertilitas, (b) fekunditas dari ikan yang memijah beberapa kali, (c) 

fekunditas dari ikan vivipar dan parental care atau pengasuhan oleh 

induk, (d) hubungan antar fekunditas dan ukuran telur, (e) hubungan 

antara kepadatan populasi dan fekunditas, (f) pengaruh faktor-faktor 
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lingkungan terhadap fekunditas, (g) tingkat kematangan gonad yang tidak 

seragam dari populasi ikan dimaksud, (h) waktu pemijahan yang berbeda, 

dan lain-lainnya. 

Jumlah telur yang terdapat dalam ovarium ikan dinamakan 

fekunditas individu. Dalam hal ini, diperhitungkan telur yang ukurannya 

berlainan. Oleh karena itu, dalam memperhitungkannya harus diikut 

sertakan semua ukuran telur dan masing-masing harus mendapatkan 

kesempatan yang sama. Bila ada telur yang jelas kelihatan ukurannya 

berlainan dalam daerah yang berlainan dengan perlakuan yang sama harus 

dihitung terpisah.  

Fekunditas individu adalah jumlah telur dari generasi tahun itu 

yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Dalam ovari biasanya ada dua 

macam ukuran telur, yang besar dan yang kecil. Telur yang besar akan 

dikeluarkan pada tahun itu dan yang kecil akan dikeluarkan pada tahun 

berikutnya. Namun apabila kondisi baik, telur yang kecilpun akan 

dikeluarkan menyusul telur yang besar. Sehubungan dengan hal ini maka 

perlu menentukan fekunditas ikan apabila ovari ikan itu sedang dalam 

tahap kematangan yang IV dan yang paling baik sesaat sebelum terjadi 

pemijahan. 

Fekunditas individu akan sukar diterapkan untuk ikan-ikan yang 

mengadakan pemijahan beberapa kali dalam satu tahun, karena 

mengandung telur dari berbagai tingkat dan akan lebih sulit lagi 

menentukan telur yang benar-benar akan dikeluarkan pada tahun yang 

akan datang. Jadi fekunditas individu ini baik diterapkan pada ikan-ikan 

yang mengadakan pemijahan tahunan atau satu tahun sekali. Sedangkan 

fekunditas total adalah jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidupnya. 

Fekunditas relatif adalah jumlah telur per satuan bobot atau 

panjang. Fekunditas inipun sebenarnya mewakili fekunditas individu kalau 

tidak diperhatikan bobot atau panjang ikan. Penggunaan fekunditas relatif 

dengan satuan bobot lebih mendekati kepada kondisi ikan itu sendiri dari 
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pada dengan panjang. Hal ini, lebih mencerminkan status ikan betina dan 

kualitas dari telur kalau bobot yang dipakai tanpa bobot alat-alat 

pencernaan makanannya. Ikan-ikan yang tua dan besar ukurannya 

mempunyai fekunditas relatif lebih kecil. Umumnya fekunditas relatif lebih 

tinggi dibanding dengan fekunditas individu. Fekunditas relatif akan 

menjadi maksimum pada golongan ikan yang masih muda. 

Untuk menentukan fekunditas (jumlah telur) yang ada dalam gonad 

ikan merupakan suatu yang sangat sulit dihitung apabila ikan itu hidup. 

Untuk mendapatkan ikan yang akan dihitung fekunditasnya biasanya 

sampel gonad diambil dari ikan-ikan yang sudah mati atau hasil tangkapan 

nelayan. 

Di dalam menghitug fekunditas, yang dihitung adalah telur-telur 

yang benar-benar sudah matang, ini berarti butiran-butiran telur sudah 

standar ukurannya. Teknik menghitung fekunditas telur ikan papuyu 

mencakup beberapa pokok bahasan, yaitu  bahan, alat, dan prosedur kerja. 

1) Bahan 

Bahan yang digunakan untuk menghitung nilai fekunditas ikan 

papuyu adalah gonad ikan papuyu, air, formalin 40%, larutan gillson, dan 

kertas kalkir. 

2) Alat 

Alat-alat yang digunakan meliputi: cawan petri (petri dish), 

mikroskop, pensil 2B, papan ukur, talenan, botol contoh, kertas saring, 

dessecting set, baskom dan ember, cool box, timbangan dengan ketelitian 

0,01 g, timbangan dengan ketelitian 0,1 g, alat tusuk, pipet, kertas kalkir, 

dan alat hand counter. 

3) Prosedur Kerja 

Prosedur penentuan fekunditas dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, yaitu (1) metode gravimetrik, (2) metode gabungan antara 

gravimetrik dan volumetrik,  dan (3)  metode sub contoh atau sub sampel, 

yaitu: 
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Prosedur kerja: 
Penentuan fekunditas dengan metode gravimetrik : 

1) Ikan papuyu dari suatu perairan ditimbang bobotnya, dan disimpan 

dalam kantong plastik yang berisi formalin 40% dan diberi label ikan 

tersebut. 

2) Di laboratorium, ikan tersebut diambil gonadnya dan kemudian 

diawetkan dengan cara sebagai berikut: 

a) Ikan papuyu diletakkan di atas talenan atau di lantai kayu yang 

datar, kemudian dibedah bagian perut mulai dari pangkal sirip dada 

secara memanjang sampai dengan ke anus. 

b) Pembedahan ini dilakukan memakai pisau bedah atau gunting, 

ketika membedah perut ikan tersebut dilakukan secara hati-hati 

supaya tidak melukai gonad ikan sehingga telur tidak keluar dari 

kantong telur. 

c) Gonad ikan dipotong memakai pisau bedah atau gunting, mulai dari 

bagian pangkal gonad dan kemudian dimasukkan ke dalam botol 

contoh yang diberi cairan gillson sampai dengan seluruh gonad ikan 

tersebut terendam dalam cairan gillson tersebut, adapun fungsi 

larutan gillson untuk sebagai bahan pengawet gonad (telur ikan). 

d) Dibuat catatan ditulis di kertas kalkir yang ditulis memakai pensil 

2B, catatan tersebut antara lain berisi (1) nomor urut atau kode, (2) 

nama ikan, (3) ukuran panjang ikan, (4) ukuran bobot ikan, (5) 

bobot gonad, (6) tempat penangkapan, dan (7) tanggal pengambilan 

contoh, kemudian catatan tersebut dimasukkan dalam botol contoh, 

ditutup dengan rapat, dan pada akhirnya botol contoh tersebut 

disimpan dalam cool box.  

3) Setelah diawetkan, gonad ikan dapat dihitung dengan mengikuti 

prosedur sebagai berikut: 

a) Gonad ikan dikeluarkan dalam botol contoh dibawa ke laboratorium 

lalu dimasukkan ke dalam petridish untuk dilakukan pencucian 

dengan air dan dibilas 3 kali sampai dengan bau gillson hilang. 
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b) Gonad ikan diletakkan di atas kertas saring kemudian dimasukkan 

dalam petridish dan dibiarkan atau dikeringanginkan selama ± 10 

menit. 

c) Setelah pengeringan gonad lalu ditimbang menggunakan timbangan 

dengan ketelitian 0,01 g dengan tujuan untuk mengetahui bobot 

gonad ikan per ekor. 

d) Untuk mengetahui fekunditas mutlak, gonad bagian kanan dan 

gonad bagian kiri dipotong menjadi 3 bagian yakni pangkal, tengah, 

ujung, dan masing-masing bagian diambil 3% lalu dimasukkan 

dalam petridish. 

e) Setiap butiran telur dipisahkan dari selaput telur dan kantong telur 

memakai alat pinset kemudian telur dihitung satu per satu dibantu 

dengan alat counter. 

f) Setelah diketahui jumlah telur pada masing-masing bagian gonad, 

maka hasil perhitungan telur tersebut dipersentasikan dengan 

jumlah bobot total telur dan dicatat dalam bentuk tabulasi untuk 

perhitungan selanjutnya. 

Rumus untuk menghitung fekunditas dengan metode gravimetrik 

adalah sebagai berikut: 

                    G x X 
F = ---------- 
           Q 

 

Keterangan 
F : Fekunditas (butir) 

G : Bobot gonad total (g) 

X : Jumlah telur contoh  (butir) 

Q : Bobot gonad contoh (g) 

 

Prosedur kerja: 
Penentuan fekunditas dengan metode gabungan gravimetrik-
volumetrik : 
 

1) Gonad yang telah diambil dari tubuh ikan dan telah dibersihkan, 

ditimbang bobotnya dengan menggunakan timbangan digital. 
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2) Sebagian telur yang telah diambil tersebut ditimbang bobotnya. 

3) Setelah ditimbang, gonad diencerkan dengan air sebanyak 100 cc dan 

aduk hingga homogen, di mana tidak ada lagi telur yang 

mengelompok. 

4) Setelah homogen, ambil dengan pipet dan tuangkan ke dalam objek 

glass dan raffer amati di bawah mikroskop, hitung jumlahnya. 

5) Lakukan pengamatan masing-masing 3 kali ulangan. 

Rumus untuk menghitung fekunditas dengan metode gabungan 

gravimetrik dan volumetrik (Effendie, 1979) adalah sebagai berikut: 

G x V x X 
F =  --------------------- 

                         Q 
 

Keterangan: 
F : Fekunditas (butir) 
G : Bobot gonad (g) 
V : Volume pengenceran (cc) 
X : Jumlah telur tiap cc (butir) 
Q : Bobot telur contoh (g) 
 

Prosedur kerja: 
Penentuan fekunditas dengan metode Sub Sampel : 

1) Gonad yang akan dihitung fekunditasnya ditimbang. 

2) Sebagian dari gonad dibuat preparat histologinya bertujuan untuk 

mengetahui tingkatan-tingkatan sel telur (oosit) dalam gonad tersebut.  

Kriteria tingkat kematangan gonad adalah sebagai berikut: 

a) Tingkat I, belum berkembang (terdapat oogonia). 

b) Tingkat II, berkembang (pre-vitellogic oocytes). 

c) Tingkat III, permulaan matang (oosit mulai berbentuk sebagian 

belum transparan). 

d) Tingkat IV, hampir matang (terbentuk chorion). 

e) Tingkat V, matang/hidrasi (telur berwarna merah merata/hidrasi). 

f) Salin (terdapat atresia, post vitellogenic follicles). 
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3) Untuk menghitung fekunditas gonad harus sudah mencapai tingkat V 

atau matang, yaitu dilihat secara visual telur-telur sudah terpisah-

pisah. Pengambilan sampel untuk dihitung telurnya harus di tengah 

gonad, kemudian diawetkan dwengan formalin 10% selama 24 jam. 

4) Setelah itu sampel dituang dalam cawan petri kemudian dipisah-

pisahkan antara telur dan kulit gonad yang akan terlihat hanya 

butiran-butiran telur. 

5) Proses selanjutnya adalah menghitung telurnya, yaitu telur-telur yang 

ada dalam cawan petri diambil dengan pipet dimasukkan ke dalam 

cawan bogorov, diamati di bawah mikroskop. 

6) Penghitungan telur dijalankan sesuai alur yang ada dalam cawan 

bogorov dengan menggunakan hand tally counter. 

Penghitungan pendugaan fekunditas dengan metode sub contoh 

berdasarkan rumus Nikolsky (1963), yaitu: 

          Wg 
F = ----------- x N 

                                  Ws 
 

Keterangan: 
F : Fekunditas (jumlah telur dalam satu gonad/ikan) 

Wg : Bobot gonad (g) 

Ws : Bobot sub sampel (g) 

N : Jumlah telur dalam sub sampel 

 
Contoh: 

a) Dari satu ekor ikan papuyu ditimbang bobot total gonad (99,180 g), 

diambil bobot sub sampel gonad (0,798 g). 

b) Hasil hitungan sub sampel I (3.369 butir), sub sampel II (3.360 butir), 

sub sampel III (3.378 butir), sehingga rerata hitungan sub sampel 

(3.369 butir). 

c) Dimasukkan ke dalam rumus di atas, maka didapatkan: 

                       99,180 
Fekunditas = ------------ x 3.369 butir     
                        0,798 
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Fekunditas = 418.718 butir 
 

d) Dengan demikian dapat diduga bahwa fekunditas (jumlah telur) ikan 

ini adalah 418.718 butir (ekor ikan). 

e) Fekunditas ikan dapat dihitung dengan dugaan penghitungan sub 

sampel di tengah gonad. 

Ikan papuyu dengan kisaran bobot tubuh 15-110 g dan bobot gonad 

2,42-15,96 g, mempunyai jumlah telur (fekunditas) berkisar antara 4.882-

19.248 butir (Makmur, 2006). Sedangkan fekunditas telur ikan papuyu 

hasil tangkapan di rawa Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Kalimantan Selatan dengan kisaran bobot 20-60 g mempunyai kisaran 

bobot gonad 1,2-2,7 g dan fekunditas (jumlah telur) 1.982-11.570 butir 

(Burnawi, 2008). 

Fekunditas ikan papuyu di rawa banjiran Sungai Mahakam, 

Kalimantan Timur diperoleh nilai fekunditas total ikan betok yang 

diperoleh dari gonad 128 ekor ikan betina yang berada pada TKG III (43 

ekor) dan TKG IV (85 ekor) berkisar antara 964-30.208 butir. Kisaran 

panjang total antara 91-183 mm (127±14 mm) dan bobot tubuh antara 13-

81 g (36±14 g). Fekunditas ikan papuyu tertinggi ditemukan pada ikan 

TKG IV dengan panjang total 183 mm dan bobot tubuh 81 g. Fekunditas 

ikan papuyu terendah ditemukan pada ikan TKG III dengan panjang total 

136 mm dan bobot tubuh 42 g (Ernawati et al, 2009). 

Hasil penelitian Fitrani et al, (2011) di perairan rawa banjiran 

Indralaya, Sumatera Selatan diperoleh fekunditas ikan papuyu berkisar 

antara 544-990 butir (Tabel 3.6).  

Tabel 3.6. Fekunditas Ikan Papuyu di Perairan Rawa Banjiran Indralaya 

Sampel  
ikan ke- 

Bobot (g) Panjang Kelamin Bobot 
Gonad 

Fekunditas 
(butir) 

3 50 12,5 Betina 0,15 620 
7 39 13,8 Betina 0,09 640 

10 49 13,0 Betina 0,11 544 
11 20 11,2 Betina 0,15 612 
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23 40 13,0 Betina 0,14 590 
31 30 11,5 Betina 0,19 900 
34 20 11,0 Betina 0,15 710 
41 40 12,5 Betina 0,10 642 
50 50 12,0 Betina 0,69 990 

Sumber: Fitrani et al, (2011). 

 
Jumlah fekunditas yang dihasilkan dari hasil penelitian Fitrani et al, 

(2011) tersebut tidak dipengaruhi oleh bobot maupun panjang gonad. 

Sampai umur tertentu fekunditas ikan akan bertambah kemudian 

menurun lagi. Fekunditas relatif menurun sebelum terjadi penurunan 

fekunditas mutlaknya. Jumlah fekunditas umumnya juga berhubungan 

dengan persediaan makanan. Ikan yang bobotnya kecil dengan 

kematangan gonad lebih awal serta fekunditas tinggi diduga disebabkan 

oleh kandungan makanan dan predator. 

Hasil penelitian Karmila et al, (2012) di perairan rawa banjir Desa 

Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan diperoleh 

fekunditas ikan papuyu berkisar antara 170-995 butir dari 200 ekor ikan 

papuyu (Tabel 3.7).  

Tabel 3.7. Fekunditas Ikan Papuyu 

Sampling Ke- Jumlah Telur (Butir) 
1 170-720 
2 325-620 
3 402-670 
4 205-720 
5 356-995 
6 625-835 
7 422-716 
8 440-655 

Kisaran 170-995 
Sumber: Karmila et al, (2012). 

 
Fekunditas ikan papuyu dari sampling ke-1 sampai ke-8 

menunjukkan fekunditas yang bervariasi sehubungan dengan persediaan 

makanan tahunan. Pengaruh ini terjadi juga untuk individu yang 

berukuran sama dan dapat pula untuk populasi secara keseluruhan. 
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Sebagian dari pengaruh tadi mempengaruhi telur dan persediaan telur. 

Fekunditas pada ikan berukuran tertentu atau kelompok tertentu 

variasinya besar. Kecilnya nilai fekunditas ikan papuyu ini disebabkan 

karena ikan papuyu yang diamati ukuran panjang dan bobotnya relatif 

kecil.  

Fekunditas sangat dipengaruhi oleh bobot dan panjang ikan, di 

mana semakin bobot dan panjang ikan kemungkinan jumlah telur yang 

terkandung dalam perut ikan makin banyak.  

Hasil penelitian Marimuthu et al, (2009) di Sungai Layar Tengah 

dekat Sungai Petani, Kedah, Malaysia diperoleh fekunditas ikan papuyu 

berkisar antara 3.120-84.690 butir dari 70 ekor ikan papuyu (Tabel 3.8). 

Besarnya nilai fekunditas yang diperoleh dibandingkan dengan hasil 

penelitian Karmila et al, (2012) disebabkan ukuran panjang total dan 

bobot tubuh ikan yang diamati relatif besar. Nilai fekunditas suatu spesies 

ikan selain dipengaruhi oleh ukuran panjang total juga dipengaruhi oleh 

bobot tubuh. 

Tabel 3.8. Panjang Total, Bobot Tubuh, Bobot Ovarium, Indeks 
Gonadosomatik, dan Fekunditas Total Ikan Papuyu 

 
No 

Panjang 
Total 
(cm) 

Bobot 
Tubuh 

(g) 

Bobot Total 
Ovarium  

(g) 

Indeks 
Gonadosomatik 

(%) 

Fekunditas 
(butir) 

Diameter 
Oosit 
(mm) 

1 13,2 38,46 5,99 15,57 31148 0,69 
2 12,5 35,71 4,77 13,36 24327 0,64 
3 13,2 40,9 5,41 13,23 33001 0,58 
4 12,4 36,84 5,74 15,58 35014 0,65 
5 13,0 40,73 3,11 7,64 19904 0,66 
6 12,8 38,9 4,35 11,18 23925 0,54 
7 12,7 39,5 3,93 9,95 27117 0,64 
8 13,6 49,56 4,54 9,16 25424 0,68 
9 13,3 50,8 3,52 6,93 21120 0,64 
10 12,9 37,37 4,83 12,92 29946 0,65 
11 13,1 38,89 3,67 9,44 17983 0,59 
12 12,9 34,93 4,56 13,4 22800 0,63 
13 13,0 35,27 3,07 8,7 14429 0,65 
14 13,7 41,55 3,97 9,55 19850 0,58 
15 12,8 36,38 1,27 3,49 6477 0,67 
16 13,0 36,1 2,54 7,04 13462 0,62 
17 12,7 33,22 1,26 3,79 6426 0,61 
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18 13,5 46,67 5,47 11,72 26803 0,63 
19 13,0 35,65 1,36 3,81 7208 0,58 
20 12,7 35,54 0,6 1,69 3120 0,66 
21 18,3 121,91 5,02 4,12 30120 0,64 
22 18,2 111,93 3,29 2,94 19082 0,59 
23 19,2 137,19 1,76 1,28 9504 0,57 
24 17,7 113,71 3,0 2,64 16800 0,62 
25 17,3 92,08 9,42 10,23 41460 0,61 
26 17,6 89,83 6,74 7,50 30116 0,56 
27 17,5 99,10 7,45 7,52 33404 0,58 
28 16,7 82,80 7,20 8,80 34432 0,59 
29 17,6 86,74 5,68 6,55 24998 0,59 
30 16,5 83,60 5,89 7,05 26600 0,60 
31 18,2 111,39 6,80 6,10 23728 0,60 
32 17,9 96,61 6,10 6,31 24476 0,60 
33 17,0 92,10 9,72 10,55 33708 0,60 
34 17,0 91,67 11,66 12,72 49478 0,60 
35 17,8 101,80 9,21 9,05 38998 0,60 
36 17,4 102,04 7,07 6,93 33058 0,58 
37 17,5 88,80 10,91 12,29 40214 0,60 
38 18,4 105,99 5,48 5,17 22692 0,60 
39 16,0 79,06 5,40 6,83 17556 0,60 
40 17,3 89,53 8,72 9,74 37980 0,75 
41 16,7 90,21 7,51 8,33 33352 0,74 
42 18,0 105,45 9,50 9,00 43472 0,76 
43 16,5 80,30 7,20 8,97 31976 0,73 
44 16,6 79,74 10,48 13,14 45200 0,73 
45 16,8 84,07 11,44 13,61 47994 0,75 
46 17,6 92,84 12,51 13,47 51060 0,74 
47 18,2 100,44 11,96 11,91 49718 0,73 
48 18,8 115,38 13,11 11,36 50030 0,75 
49 16,9 87,55 7,37 8,42 28582 0,75 
50 16,0 81,22 9,50 11,70 42014 0,73 
51 16,4 78,30 5,71 7,29 21802 0,77 
52 16,9 77,12 9,90 12,84 38928 0,74 
53 17,9 105,26 11,79 11,20 45144 0,80 
54 17,4 90,08 10,58 11,75 42128 0,74 
55 18,45 117,27 17,24 14,68 79614 0,79 
56 17,31 94,53 12,44 13,12 57912 0,75 
57 17,07 88,20 8,20 9,52 44248 0,76 
58 17,21 94,00 10,61 11,28 56276 0,76 
59 17,9 96,28 15,10 15,70 79266 0,77 
60 16,9 85,79 12,74 13,20 61020 0,77 
61 17,55 92,84 16,50 17,78 79674 0,76 
62 17,69 89,64 9,41 10,49 43418 0,78 
63 17,52 94,60 17,30 18,29 78386 0,78 
64 17,47 91,77 12,65 13,74 54878 0,77 
65 17,5 94,50 13,00 13,76 59700 0,78 
66 17,38 93,81 14,53 15,46 69050 0,77 
67 17,3 85,50 13,60 15,90 61350 0,77 
68 16,6 76,63 6,51 8,49 35340 0,76 
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69 17,24 94,70 16,70 17,63 84690 0,79 
70 16,5 84,79 12,74 13,60 62015 0,79 

Mean 16,134 78,596 7,978 10,115 36804 0,678 
SD 0,249 3,275 0,510 0,477 2289 0,009 

Sumber: Marimuthu et al, (2009). 

 
Fekunditas ikan papuyu ini selalu berfluktuasi, keadaan ini 

kemungkinan disebabkan ikan yang didapat tidak berumur sama. Ikan 

yang umurnya relatif lebih muda yang baru pertama kali memijah, 

fekunditasnya juga relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ikan yang 

berumur relatif lebih tua yang telah memijah beberapa kali. Selain itu, 

adanya fluktuasi fekunditas juga dapat disebabkan ikan yang didapat 

memiliki ukuran yang tidak sama, sehingga ikan yang berukuran lebih 

besar juga akan mempunyai fekunditas yang lebih besar.  

Adanya perbedaan fekunditas yang dihasilkan oleh ikan papuyu 

juga diduga berkaitan dengan strategi pemijahan ikan itu sendiri. 

Meskipun tidak semua telur yang dikeluarkan akan menetas dan menjadi 

ikan dewasa, fekunditas yang lebih besar akan memberi peluang 

rekruitmen yang lebih besar.  

Beberapa faktor yang berperan terhadap jumlah telur yang 

dihasilkan oleh ikan betina antara lain: (1) fertilitas, (2) frekuensi 

pemijahan, (3) perlindungan induk (parental care), (4) ukuran telur, (5) 

kondisi lingkungan, dan (6) kepadatan populasi. 

Ikan papuyu adalah salah satu spesies ikan yang tidak membuat 

sarang saat memijah, membiarkan telur-telurnya mengapung bebas di 

permukaan air (telurnya mengandung butiran minyak yang besar sehingga 

bobotnya menjadi ringan) tanpa adanya penjagaan induk, sehingga ikan 

papuyu diduga memiliki fekunditas yang besar. Selain itu, perbedaan 

habitat, kondisi perairan, ukuran gonad, panjang dan bobot tubuh ikan, 

umur, serta ketersediaan makanan juga berpengaruh. Menurut Effendie 

(1997) fekunditas suatu ikan berhubungan erat dengan lingkungannya, 
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dalam hal ini berkaitan dengan kelimpahan makanan yang tersedia di 

lingkungan tersebut. 

 

3.8. Hubungan Fekunditas dengan Panjang, Bobot, dan Populasi 

3.8.1. Fekunditas dengan Panjang 

Fekunditas sering dihubungkan dengan panjang dari pada dengan 

bobot, karena panjang penyusutannya relatif kecil sekali tidak seperti 

bobot yang dapat berkurang dengan mudah. Hubungan antara fekunditas 

dengan panjang total diekspresikan dengan persamaan:   

Y = a + bX 
 

Keterangan: 
Y : Fekunditas  
X : Panjang total  
a : Nilai intercept 
b : Koefisien regresi 
r : Koefisien korelasi 

 
Menurut Bagenal dalam Effendie (1997) harga eksponen b berkisar 

antara 2,34-5,28 dan kebanyakan berkisar di atas 3. Ada juga yang 

membuat korelasi antara fekunditas dengan panjang dengan cara regresi 

biasa kemudian dites dengan melihat koefisien korelasinya (R). 

Marimuthu et al, (2009) mendapatkan persamaan untuk panjang ikan 

dengan jumlah telur masak dari ikan papuyu (Gambar 3.11). 

Fekunditas meningkat secara logaritmik seiring pertumbuhan 

panjang total ikan papuyu. Ikan papuyu dengan panjang total 17 cm 

mempunyai fekunditas 33.708 butir, dan panjang 17,31 cm mempunyai 

fekunditas 57.912 butir (Marimuthu et al, 2009). 



 

 

Biologi Reproduksi Ikan Papuyu 
 

Ikan Papuyu Teknologi Manajemen dan Budi Daya | 73  

 

 

Gambar 3.11. Hubungan fekunditas dengan panjang total ikan papuyu. 

 

3.8.2. Fekunditas dengan Bobot 

Fekunditas mutlak sering dihubungkan dengan bobot, karena bobot 

lebih mendekati kondisi ikan itu dari pada panjang. Namun dalam 

hubungan fekunditas dengan bobot terdapat beberapa kesukaran. Bobot 

akan cepat berubah pada waktu musim pemijahan. Misalnya ikan salmon 

dan sidat yang melakukan ruaya sebelum berpijah, mereka tidak lagi 

mengambil makanan, jadi berpuasa sampai ke tempat pemijahan. Jika 

fekunditas mutlak secara matematis dikorelasikan dengan bobot total 

termasuk berat gonad akan menimbulkan kesukaran secara statistik. Hal 

ini disebabkan akan termasukkan telur dalam jumlah yang lebih besar dari 

ikan yang sebenarnya berfekunditas kecil. Disebabkan oleh kesulitan ini, 

maka kebanyakan digunakan fekunditas relatif, yaitu bobot telur persatuan 

bobot ikan. Namun menggunakan fekunditas relatifpun mendapatkan 

kesukaran juga, karena tidak dapat dipakai membandingkan satu populasi 

dengan lainnya atau keadaan dari satu tahun ke tahun lainnya. Pengunaan 

penghitungan fekunditas yang dikorelasikan dengan bobot yang dituliskan 

dengan persamaan : 

F = a + bW 

Keterangan: 
F : Fekunditas  
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W : Bobot total  
a : Nilai intercept 
b : Regresi koefisiensi 
R : Korelasi koefisiensi 

 

 

Gambar 3.12. Hubungan fekunditas dengan bobot total ikan papuyu. 

 
Dalam beberapa hal hasilnya baik, tetapi ternyata bahwa korelasi 

antara fekunditas dengan bobot adalah tidak linier. Dalam hubungan ini 

perlu diperhatikan bahwa bobot gonad pada awal kematangan berbeda 

dengan bobot akhir dari kematangan itu karena perkembangan telur yang 

dikandungnya. Selama dalam proses perkembangan tersebut terjadi 

pengendapan kuning telur yang berangsur-angsur serta terjadi hidrasi 

pada waktu hampir mendekati pemijahan. 

 

3.8.3. Fekunditas dan Populasi 

Effendie (1997) mengemukakan bahwa di samping fekunditas 

mutlak ada pula fekunditas populasi, yaitu jumlah semua telur dari semua 

fekunditas mutlak ikan betina yang akan memijah, yaitu semua telur yang 

akan dikeluarkan dalam satu musim pemijahan. Bila diketahui struktur 

umur dari populasi tersebut dan jumlah masing-masing anggotanya 

diketahui, maka fekunditas populasi dapat diketahui.  
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Pada tiap tahun fekunditas populasi tidak sama. Sebab-sebab variasi 

ini berhubungan dengan (a) komposisi umur, (b) faktor lingkungan seperti 

persediaan makanan, (c) kepadatan populasi, (d) suhu perairan, (e) 

oksigen terlarut, dan lain-lain.  

Ikan-ikan yang hidup pada perairan yang kurang subur produksi 

telurnya rendah. Pengurangan makanan menyebabkan pengurangan 

jumlah telurnya dan pengurangan makanan mengakibatkan interval 

pemijahan menjadi lebih pendek tetapi ukuran telurnya tidak 

berpengaruh. 

Suhu air mempengaruhi fekunditas secara tidak langsung. Begitu 

juga ke dalaman air dan oksigen terlarut tidak merupakan faktor 

penghambat terhadap fekunditas. Dalam kondisi lingkungan yang 

menguntungkan, telur dikeluarkan lebih banyak dari pada dalam kondisi 

yang kurang baik.  

Apabila satu populasi dalam beberapa tahun jumlahnya menjadi 

sangat berkurang akibat penangkapan (mortalitas) misalnya, hal ini berarti 

akan memperbaiki persediaan makanan untuk populasi sisa. Ternyata dari 

populasi sisa tadi fekunditasnya semakin bertambah, sedangkan ketika 

populasi tadi masih lengkap atau jumlahnya besar, fekunditasnya kecil. 

Perbedaan yang nyata pada fekunditas dari suatu generasi terjadi 

pula pada ikan yang sama ukurannya tetapi mempunyai kandungan lemak 

yang berbeda. Ikan atau individu yang lebih gemuk mempunyai fekunditas 

relatif atau mutlak yang lebih tinggi dari pada ikan yang kurus. Selain itu 

fekunditas populasi dapat berbeda dari tahun ke tahun karena adanya 

ikan-ikan yang tidak berpijah pada tiap-tiap tahun atau berpijahnya selang 

beberapa tahun. 

 

3.9. Diameter Telur dan Pola Pemijahan 

Pengamatan diameter telur dilakukan setelah induk ikan papuyu 

dibedah, kemudian ditambahkan larutan transparan untuk mencegah 
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ukuran diameter telur. Diameter telur diukur dengan cara mengambil 

sampel telur sebanyak 50 butir dari induk ikan betina yang telah memiliki 

TKG IV. Telur tersebut kemudian diukur di bawah mikroskop dengan 

bantuan mikrometer okuler. 

Diameter telur ikan papuyu diukur dari gonad 128 ekor ikan betina 

yang mempunyai TKG III (43 ekor) dan TKG IV (85 ekor). Ukuran 

diameter telur ikan papuyu yang telah matang gonad berkisar antara 0,23-

1,42 mm, dengan frekuensi terbesar berada pada selang ukuran 0,68-0,75 

mm pada semua habitat berbeda.  Ukuran telur biasanya dipakai untuk 

menentukan kandungan kualitas kuning telur, di mana telur yang 

berukuran besar akan menghasilkan larva yang berukuran lebih besar dari 

pada telur yang berukuran kecil (Effendie, 1997). Ikan papuyu mempunyai 

ukuran telur yang kecil dengan diameter berkisar antara 0,9-1,0 mm. 

Selain itu, telur ikan papuyu cenderung ringan karena mempunyai 

kandungan butiran minyak yang besar sehingga memungkinkan telur 

tersebut mengapung di permukaan air. 

Nilai diameter telur selalu dipengaruhi oleh nilai fekunditas 

(Woynarovich & Horvath, 1980), karena dengan semakin besarnya nilai 

fekunditas maka semakin besar pula diameter telur yang ditemukan 

didalamnya.  Selain itu, dengan semakin besarnya nilai IKG maka gonad 

ikan juga akan semakin besar sehingga nilai diameter telur yang ada 

didalamnya juga akan semakin besar. 

Perkembangan telur ditandai dengan ukuran diameter telurnya. 

Selanjutnya perkembangan awal daur hidup ikan sangat tergantung pada 

perkembangan telur dalam penetasan. Anak ikan yang berasal dari telur 

yang ukurannya lebih besar mempunyai kesempatan lebih baik untuk 

hidup dari pada telur yang berukuran kecil. Hal ini, ada kaitannya dengan 

nutrisi pakan induk, unsur nutrien yang harus ada dalam pakan induk 

diantaranya vitamin dan asam lemak.  
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Salah satu vitamin yang berpengaruh terhadap perkembangan 

diameter telur ikan papuyu adalah vitamin E. Vitamin E berperan penting 

dalam meningkatkan kualitas telur ikan. Kualitas telur yang baik dapat 

dilihat dari derajat tetas telur, abnormalitas larva, dan jumlah total larva 

yang dihasilkan. Penambahan vitamin E dalam pakan sampai batas 

tertentu akan menghasilkan derajat tetas telur yang tinggi, sedangkan 

rendahnya derajat tetas telur dapat disebabkan oleh hambatan 

perkembangan embrio atau gangguan pada embrio, sehingga embrio tidak 

berkembang dengan baik. Beberapa penelitian membuktikan bahwa 

penambahan vitamin E dalam pakan dapat meningkatkan reproduksi, 

diameter telur, fekunditas dan kualitas telur serta larva yang dihasilkan.  

Penelitian Etika et al, (2013) pengkayaan vitamin E sebesar 0 mg/kg 

pakan (kontrol), 100 mg/kg, 150 mg/kg, 200 mg/kg, 250 mg/kg pada 

pakan dengan prosedur pengkayaan vitamin E sebagai berikut: 

a) Pakan yang digunakan berupa pelet. 

b) Vitamin E sesuai perlakuan dicamur terlebih dahulu dengan minyak 

zaitun sebanyak 8 mL/kg pakan. 

c) Campuran tersebut ditambahkan putih telur sebanyak 60 mL/kg 

pakan. 

d) Tahap selanjutnya, bahan-bahan tersebut dicampurkan dengan pelet 

uji, diaduk-aduk hingga merata dan kemudian pelet dikering anginkan. 

e) Sebagai kontrol pakan diberi minyak zaitun dan putih telur tetapi tidak 

diperkaya vitamin E. 

Berdasarkan hasil model persamaan regresi, pengkayaan vitamin E 

pada pakan induk ikan papuyu bersifat linear. Nilai perkembangan 

diameter telur yang tertinggi selama penelitian terdapat pada perlakuan 

150 mg/kg pakan dengan nilai y = 0,006x + 0,495 mm. Berdasarkan 

persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa, perkembangan diameter 

telur ikan papuyu akan meningkat sebesar 0,006 mm setiap peningkatan 

satu satuan dosis vitamin E yang diberikan. Artinya, diameter telur ikan 
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papuyu meningkat seiring dengan adanya pengkayaan vitamin E pada 

pakan induk. 

Tabel 3.9. Rerata Pertambahan Diameter Telur (mm) Ikan Papuyu 

Perlakuan Diameter Telur (mm) Pertambahan 
(mm) Awal Akhir 

0 mg/kg  0,467 0,802 0,335a 
100 mg/kg 0,467 0,836 0,369b 
150 mg/kg 0,467 0,868 0,401c 
200 mg/kg 0,467 0,835 0,368b 
250 mg/kg 0,467 0,835 0,368b 

Sumber: Etika et al, (2013). 

 
Dari Tabel di atas (Tabel 3.9), tampak bahwa pengkayaan vitamin 

E berpengaruh nyata terhadap perkembangan atau pertambahan diameter 

telur ikan papuyu, diameter telur terendah terdapat pada perlakuan 

kontrol (0 mg/kg pakan), sedangkan diameter telur tertinggi ditunjukkan 

pada perlakuan 150 mg/kg pakan dan diikuti perlakuan 100 mg/kg, 200 

mg/kg, dan 250 mg/kg pakan. 

Hubungan vitamin E dengan perkembangan diameter telur melalui 

prostaglandin yang disintesis secara enzimatik dengan menggunakan asam 

lemak esensial. Sedangkan vitamin E dapat mempertahankan keberadaan 

dari asam lemak esensial tersebut, karena salah satu fungsi dari vitamin E 

adalah sebagai antioksidan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

perkembangan diameter telur dapat dipengaruhi oleh kadar vitamin E 

pada pakan yang diberikan kepada induk ikan papuyu. 

Penambahan vitamin E pada pakan induk ikan papuyu, selain 

berpengaruh nyata pada perkembangan diameter telur, juga dapat 

merangsang pematangan gonad ikan papuyu betina. Hasil tingkat 

kematangan gonad ikan papuyu betina berdasarkan pengukuran diameter 

telur, pengamatan warna telur dan pengisian rongga perut dapat dilihat 

pada Tabel 3.10. 
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Tingkat kematangan gonad awal (hari ke-0) 100% ikan papuyu pada 

masing-masing perlakuan dalam TKG II, yaitu dara berkembang dengan 

diameter telur rerata 0,467 ± 0,046 mm, pengisian rongga perut 1/3 perut, 

dan warna telur abu-abu kemerahan. TKG II ini menandakan bahwa ikan 

masih dalam tahap perkembangan gonad. 

Tabel 3.10. Tingkat Kematangan Gonad Ikan Papuyu Berdasarkan 
Pengukuran Diameter Telur, Pengamatan Warna Telur dan Pengisian 
Perut 

 
TKG 

 
Warna Telur 

Pengisian 
Rongga 
Perut 

 
Diameter 

Telur (mm) 

TKG Ikan 
(Kesteven, 1968 

dalam Karmila et 
al, 2012.) 

II Telur berwarna abu-
abu kemerahan 

1/3 perut 0,467 ± 
0,046 

TKG II  
(Dara 
berkembang) 

III Telur berwarna putih 
kemerah-merahan 

1/2 perut 0,599 ± 
0,020 

TKG III 
(Perkembangan I) 

IV Telur berwarna orange 
kemerah- merahan 
(hampir masak) 

2/3 perut 0,712 ± 
0,007 

TKG IV 
(Perkembangan II 
/Hampir masak) 

V Telur berwarna putih 
dan sebagian telur 
berwarna transparan 
(sebagian telur sudah 
masak) 

Penuh 0,802 ± 
0,002 

TKG V 
(Tahap bunting) 

VI Telur berwarna 
transparan (masak) 

Penuh 0,868 ± 
0,010 

TKG VI 
(Tahap memijah) 

Sumber: Etika et al, (2013). 

 
Tabel 3.11. Rerata Tingkat Kematangan Gonad Ikan Papuyu 

Perlakuan Tingkat Kematangan Gonad pada Hari Ke- 
0 20 40 60 

0 mg/kg  TKG II TKG III : (56%) TKG IV : (89%) TKG  V : (78%) 
  TKG IV : (44%) TKG  V : (11%) TKG VI : (22%) 

100 mg/kg TKG II TKG III : (78%) TKG IV : (56%) TKG  V : (56%) 
  TKG IV : (22%) TKG  V : (44%) TKG VI : (44%) 

150 mg/kg TKG II TKG III : (56%) TKG IV : (22%) TKG  V : (22%) 
  TKG IV : (44%) TKG  V : (78%) TKG VI : (78%) 

200 mg/kg TKG II TKG III : (56%) TKG IV : (67%) TKG  V : (44%) 



 

 

Biologi Reproduksi Ikan Papuyu 
 

Ikan Papuyu Teknologi Manajemen dan Budi Daya | 80  

 

  TKG IV : (44%) TKG  V : (33%) TKG VI : (56%) 

250 mg/kg TKG II TKG III : (11%) TKG IV : (78%) TKG  V : (56%) 
  TKG IV : (89%) TKG  V : (22%) TKG VI : (44%) 

Sumber: Etika et al, (2013). 

 
Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, pada sampling hari ke-60, TKG 

tercepat terdapat pada perlakuan penambahan vitamin E 150 mg/kg, yaitu 

22% TKG V (tahap bunting) dan 78% TKG VI (tahap mijah) dengan rerata 

diameter telur sebesar 0,868 ± 0,010 mm, telur berwarna transparan. 

Artinya TKG VI pada induk ikan papuyu telah mencapai tahap memijah. Di 

mana telur keluar dengan sedikit tekanan di perut dan kebanyakan telur 

berwarna putih transparan. Sedangkan TKG terendah terdapat pada 

perlakuan tanpa penambahan vitamin E, dengan 78% TKG V yang ditandai 

dengan telur berwarna putih dan sebagian telur berwarna transparan dan 

22% TKG VI. Artinya TKG meningkat seiring dengan adanya kadar vitamin 

E pada pakan yang diberikan kepada induk ikan papuyu, sehingga TKG 

pada ikan papuyu mencapai tahap memijah selama 60 hari pemeliharaan. 

Selain dengan penambahan vitamin E sebanyak 150 mg/kg pakan, 

perangsangan pematangan gonad ikan papuyu juga dapat dilakukan 

dengan rangsangan hormon. Menurut Zairin (2003), perkembangan gonad 

ikan berada di bawah kontrol poros hipotalamus hipofisis gonad yang 

dipengaruhi oleh sinyal lingkungan, sistem hormon, dan organ reproduksi. 

Rangsangan hormon dari luar tubuh dapat dilakukan dengan manipulasi 

hormonal berupa suntikan dan implantasi hormon, yang tidak lain adalah 

upaya “potong kompas” menggantikan sinyal lingkungan. Pada jenis ikan 

yang tidak dapat memijah secara spontan di dalam wadah budi daya, 

manipulasi hormonal mutlak diperlukan (Zairin, 2003). 

Hasil penelitian Ernawati (2009), sebaran frekuensi diameter telur 

ikan papuyu TKG III dan IV yang hanya terlihat adanya satu puncak 

penyebarannya (Gambar 3.13).  
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Gambar 3.13. Sebaran diameter telur ikan papuyu pada TKG III dan IV     
                             pada  habitat berbeda.          
  

Hal ini, berarti bahwa selama penelitian (bulan Nopember sampai 

dengan Januari) pengeluaran telur masak oleh ikan papuyu dilakukan 

secara serentak dalam satu waktu pemijahan. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pola pemijahan ikan papuyu adalah pola pemijahan secara serentak 

(total spawner). 

 

Ringkasan 

1) Ikan papuyu adalah ikan air tawar yang hidup di perairan rawa, sungai, 

danau, dan genangan air lainnya yang memijah di perairan alaminya 

berlangsung sekali dalam setahun sepanjang musim penghujan dengan 

puncak pemijahan terjadi pada saat curah hujan tertinggi. 

2) Ikan papuyu jantan baik yang ada di perairan rawa, sungai, danau 

memiliki pola pertumbuhan yang allometrik negatif, artinya 

pertambahan panjang ikan lebih dominan dibandingkan pertambahan 

bobotnya. Pada ikan papuyu betina bisa terjadi pola pertumbuhannya 

isometrik di perairan rawa dan sungai, artinya pertambahan panjang 

dan bobotnya seimbang. Sedangkan ikan papuyu betina di perairan 

danau pola pertumbuhannya allometrik negatif. 
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3) Faktor kondisi ikan papuyu bervariasi dan fluktuatif, namun ikan 

papuyu betina lebih besar dibandingkan dengan ikan papuyu jantan. 

4) Ikan papuyu memiliki potensi reproduksi yang tinggi, hal ini 

disebabkan ikan papuyu memiliki nilai fekunditas yang tinggi.  

5) Besar kecil nilai fekunditas ikan papuyu dipengaruhi banyak faktor, 

diantaranya adalah ukuran panjang dan bobot tubuh, habitat, dan 

ketersediaan makanan. 

6) Diameter telur ikan papuyu dipengaruhi oleh nilai fekunditas. Semakin 

besar nilai fekunditas maka semakin besar pula diameter telur.  

7) Salah satu vitamin yang berpengaruh terhadap perkembangan 

diameter telur dan pematangan gonad ikan papuyu adalah vitamin E. 

8) Berdasarkan sebaran frekuensi diameter telur ikan papuyu terlihat 

adanya satu puncak penyebarannya. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pola pemijahan ikan papuyu adalah pola pemijahan secara serentak 

(total spawner). 
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4 

TEKNOLOGI PEMBENIHAN 
IKAN PAPUYU 

 
 
 

Ikan papuyu (Anabas testudineus) merupakan ikan lokal air tawar 

yang berpeluang untuk dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomis 

tinggi sebagai ikan konsumsi dan memiliki rasa yang khas gurih dan enak 

serta menjadi ikan primadona masyarakat Kalimantan terutama 

masyarakat Kalimantan Selatan (suku Banjar). Selama ini kebutuhan ikan 

papuyu baik ukuran benih maupun konsumsi masih mengandalkan hasil 

penangkapan di alam sehingga mengakibatkan penurunan jumlah 

populasinya di alam. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka sudah 

saatnya dilakukan usaha budi daya.  

Kendala utama dalam pengembangan budi daya ikan papuyu adalah 

terbatasnya benih, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. 

Keberhasilan budi daya ikan papuyu sangat bergantung pada teknologi 

pembenihan dan pemeliharaan larva. Usaha pembenihan bertujuan untuk 

menghasilkan benih dalam jumlah besar, sehingga tidak bergantung pada 

ketersediaan di alam yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan usaha 

pembesaran dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

pembudidaya ikan sekaligus dapat menunjang peningkatan produksi 
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budidayanya. Juga turut serta dalam upaya pelestarian plasma nuftah pada 

umumnya dan khususnya ikan papuyu. 

Teknologi pembenihan ikan papuyu meliputi pemeliharaan induk, 

seleksi induk, penyuntikan, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan 

larva, pakan dan pemberian pakan, dan pengelolaan kualitas air. 

 

4.1. Pemeliharaan Induk 

Pemeliharaan induk sangat penting karena mempengaruhi 

keberhasilan dalam proses pematangan gonad dan keberhasilan pemijahan 

ikan papuyu. Dengan pengelolaan induk yang baik akan menghasilkan 

produksi telur yang bermutu baik sehingga pada akhirnya akan diharapkan 

produksi benih ikan papuyu dengan kelangsungan hidup yang tinggi. 

Induk ikan papuyu berasal dari hasil penangkapan di alam yang 

sudah diadaptasikan dalam lingkungan buatan melalui proses domestikasi. 

Induk dipelihara dengan jumlah induk sebanyak 100-200 ekor. Induk 

jantan dan induk betina dipelihara secara terpisah dalam kolam yang 

berbeda untuk mencegah terjadinya pemijahan liar. Setiap hari induk ikan 

papuyu diberi pakan pelet yang mengandung protein berkisar 20-28% 

sebanyak 3-5% dari bobot biomassa/hari yang diberikan 2 kali pada pagi 

dan sore hari.  

   

Gambar 4.1. Kolam dan bak pemeliharaan induk ikan papuyu. 

 
Sirkulasi dalam bak pemeliharaan induk dilakukan terus menerus 

dengan mengalirkan air ke dalam bak pemeliharaan induk. Setiap bulan 
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sekali dilakukan pergantian air total dan pengamatan tingkat kematangan 

gonad induk.  

 

4.2. Seleksi Induk  

Syarat ikan papuyu yang dijadikan induk mempunyai bobot di atas 

90g untuk betina (minimal di atas 75g) dan di atas 30g untuk jantan. 

Beberapa persyaratan ikan papuyu yang dapat dijadikan induk, yaitu 

badan terlihat segar, tidak cacat, gerakannya lincah, mampu menghasilkan 

telur dalam jumlah cukup banyak, umur induk lebih dari 10 bulan, dan 

pertumbuhannya cepat (Akbar, 2012; Akbar, 2016; Akbar, 2017). 

Seleksi induk ikan papuyu dilakukan secara hati-hati agar tidak 

mengakibatkan ikan menjadi stress dengan cara mengeringkan bak 

pemeliharaan induk dan menangkap induk satu persatu kemudian di 

tampung di baskom besar. Seleksi induk dilakukan dengan menangkap 

induk ikan papuyu satu per satu. Seleksi dilakukan untuk memilih induk 

yang benar-benar telah siap untuk dipijahkan atau telah matang gonad.  

Apabila ditemukan induk yang telah matang gonad maka induk 

tersebut dipindahkan ke dalam bak fiber atau bak penampungan yang lain 

untuk diberok dari pagi sampai sore hari. Ikan papuyu yang belum matang 

gonad akan dilakukan pemberian pakan buatan pelet dengan kandungan 

protein 40-50% sebanyak 5% dari bobot tubuh selama 1 bulan, jika kondisi 

induk sudah dalam keadaan matang maka akan dilakukan pemijahan. 

                    

 Gambar 4.2. Seleksi induk betina dan jantan ikan papuyu. 
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Ciri-ciri induk betina yang sudah siap pijah adalah tubuh gemuk 

atau gendut, lunak, dan lebar ke samping, warna badan agak gelap, sirip 

punggung lebih pendek, bagian bawah perut agak melengkung, jika ikan 

papuyu matang gonad pada bagian perut diurut (stripping) akan keluar 

telur pada organ reproduksinya, dan alat kelamin berwarna kemerah-

merahan. Sedangkan induk jantan yang siap pijah memiliki ciri-ciri tubuh 

ramping dan panjang, warna badan agak cerah, sirip punggung lebih 

panjang, bagian bawah perut rata, dan jika perut diurut akan keluar cairan 

sperma pada organ reproduksinya yang berwarna putih susu. Induk ikan 

jantan dan betina sebelum dipijahkan harus diletakkan pada tempat 

terpisah (Akbar, 2012). 

Upaya produksi ikan papuyu dalam jumlah besar tidak mudah jika 

hanya bergantung pada pemijahan secara alami. Di alam, ikan papuyu 

memijah sekali setahun pada waktu musim penghujan dan ikan papuyu 

termasuk jenis ikan yang sulit memijah secara alami dalam lingkungan 

budi daya. Padahal ikan papuyu sangat digemari oleh masyarakat 

Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena rasanya enak, gurih, 

dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Harga ikan papuyu dapat mencapai 

Rp. 140.000/kg yang berukuran 100 g/ekor (10 ekor/kg).  

Salah satu upaya untuk mengembangkan budi daya perikanan 

adalah dengan menyediakan benih berkualitas dari hasil pemijahan secara 

berkelanjutan. Kendala yang dihadapi untuk mengembangkan budi daya 

tidak hanya menurunnya mutu lingkungan dan terbatasnya areal budi 

daya, akan tetapi juga ketersediaan benih yang tepat jumlah, tepat mutu, 

tepat waktu, dan tepat harga menjadi salah satu kendala dalam program 

intensifikasi budi daya ikan (Zairin, 2003).  

Untuk mengatasi kendala tersebut, salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah meningkatkan produktivitas budi daya melalui 

penyediaan benih berkualitas secara kontinyu.  Menyadari hal tersebut, 

untuk mendapatkan benih yang baik dalam usaha budi daya maka perlu 
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sekali dilakukan pembenihan secara semi buatan dengan menggunakan 

sistem suntik (induced spawning) melalui rangsangan hormon.  

 

4.3. Penyuntikan 

Pembenihan ikan papuyu dilakukan secara semi buatan dengan cara 

induk papuyu matang gonad jantan dan betina masing-masing disuntik 

dengan menggunakan hormon ovaprim dengan dosis penyuntikan 0,5 

mL/kg induk (0,5 cc/kg) (Mahmood, 2006; Anonim, 2007; Jalilah et al, 

2011; Putri et al, 2012;  Perera et al, 2013). Penyuntikan dilakukan secara 

intra muscular (penyuntikan langsung pada daging), yaitu pada 5 sisik ke 

belakang dan 2 sisik di bawah bagian otot punggung ikan (Gambar 4.3). 

Penyuntikan induk betina dilakukan 2 kali dan induk jantan 1 kali 

penyuntikan. Interval waktu penyuntikan pertama ke penyuntikan kedua 

induk betina adalah 6 jam masing-masing 2/3 dan 1/3 bagian dari dosis 

yang ditentukan (0,5 mL/kg). Penyuntikan induk jantan bersamaan pada 

saat penyuntikan kedua induk betina. Sedangkan Mahmood (2006) dan 

Anonim (2007), penyuntikan induk papuyu matang gonad jantan dan 

betina masing-masing disuntik sebanyak 1 kali secara intra muscular pada 

bagian punggung. 

Penyuntikan dilakukan pada sore hari atau malam hari. Setelah 

dilakukan penyuntikan, antara induk jantan dan induk betina kemudian 

dicampur dalam satu akuarium untuk melakukan proses pemijahan. 

Proses terjadinya perkawinan dan ovulasi dilakukan secara alami. Biasanya 

pada pagi harinya ikan baru memijah. 

   

Gambar 4.3. Hormon ovaprim dan penyuntikan induk ikan papuyu. 
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Untuk merangsang pemijahan, selain hormon ovaprim juga dapat 

digunakan ekstrak kelenjar hipofisa (Muhammad et al, 2001; Trieu & 

Duong, 2000; Mahmood, 2006; Akbar, 2012; Fran et al, 2013), dengan 

ovatide (Singh et al, 2012), dengan LH-RH (Trieu & Duong, 2000), dengan 

hormon HCG (Trieu & Duong, 2000), dan dengan Wova-FH (Sarkar et al, 

2005). 

Tabel 4.1. Pemijahan Ikan Papuyu dengan Hormon Kelenjar Hipofisa 
(mg/kg) 

 
Dosis  

Suhu 
(0C) 

Laju 
Pemijahan 

(%) 

Waktu 
Pemijahan 

(h) 

Fekunditas 
(telur/kg 

ikan) 

Laju 
Pembuahan 

(%) 

Laju 
Penetasan 

(%) 
8 mg/kg 27 100 5:45 822,416 a 89,26 a 96,90 a 
9 mg/kh 27 100 5:45 702,689 a 79,82 a 92,48 a 
10 mg/kg 27 75 5:40 831,704 a 93,45 a 96,30 a 
11 mg/kg 27 100 6:05 776,914 a 82,36 a 93,80 a 
12 mg/kg 27 75 5:50 842,045 a 86,82 a 90,25 a 

Sumber: Trieu & Duong, (2000) 

 
Dari Tabel 4.1 di atas, untuk merangsang pemijahan ikan papuyu 

dengan menggunakan hormon ekstrak kelenjar hipofisa atau pituitary 

gland 8-10 mg/kg bobot ikan papuyu. 

Tabel 4.2.  Pemijahan Ikan Papuyu dengan Hormon LH-RH (µg/kg) 

 
Dosis  

Suhu 
(0C) 

Laju 
Pemijahan 

(%) 

Waktu 
Pemijahan 

(h) 

Fekunditas 
(telur/kg 

ikan) 

Laju 
Pembuahan 

(%) 

Laju 
Penetasan 

(%) 
40 µg/kg 26 75 7:57 774,583 a 92,88 a 99,60 a 
50 µg/kg 26 100 7:19 863,515 a 94,79 a 98,65 a 
60 µg/kg 26 100 7:06 709,091 a 97,67 a 98,51 a 
70 µg/kg 26 100 6:15 925,889 a 96,67 a 99,32 a 
80 µg/kg 26 100 6:12 758,875 a 96,59 a 99,20 a 

Sumber: Trieu & Duong, (2000) 

 
Dari Tabel 4.2 di atas, untuk merangsang pemijahan ikan papuyu 

dengan menggunakan hormon LH-RH 70 µg/kg bobot ikan papuyu. 
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Tabel 4.3.  Pemijahan Ikan Papuyu dengan Hormon HCG (IU/kg ikan) 

 
Dosis  

Suhu 
(0C) 

Laju 
Pemijahan 

(%) 

Waktu 
Pemijahan 

(h) 

Fekunditas 
(telur/kg 

ikan) 

Laju 
Pembuahan 

(%) 

Laju 
Penetasan 

(%) 
1500 IU/kg 26 25 7:45 758,333 a 97,16 b 98,88 a 
2000 IU/kg 26 25 7:42 709,091 a 97,03 b 99,29 a 
2500 IU/kg 26 25 7:40 514,091 a 97,20 b 98,56 a 
3000 IU/kg 26 100 7:13 658,864 a 97,16 b 99,87 a 
3500 IU/kg 26 75 6:57 679,250 a 90,24 a 97,63 a 

Sumber: Trieu & Duong, (2000) 

 
Dari Tabel 4.3 di atas, untuk merangsang pemijahan ikan papuyu 

dengan menggunakan hormon HCG 3.000 IU/kg bobot ikan papuyu. 

Tabel 4.4.  Pemijahan Ikan Papuyu dengan Hormon Ovatide (mL/kg 
ikan) 

 
Dosis  

Suhu 
(0C) 

Laju 
Pemijahan 

(%) 

Fekunditas 
(telur/kg ikan) 

Laju 
Pembuahan 

(%) 

Laju 
Penetasan 

(%) 
0,1 mL/kg 27 ± 1,5 43,2 ± 14,5 a 151,62 ± 4,1 a 90,3 ± 6,5   48,7 ± 3,9  a 
0,2 mL/kg 27 ± 1,5 89,5 ± 9,9 b 404,41 ± 10,3 b 89,6  ± 4,6 69,2 ± 4,9  b 
0,3 mL/kg 27 ± 1,5 100 c 505,84 ± 7,6 c 90,2 ± 7,1  92,3 ± 6,1 c 

Sumber: Singh et al, (2012) 

 
Dari Tabel 4.4 di atas, untuk merangsang pemijahan ikan papuyu 

dengan menggunakan hormon ovatide 0,3 mL/kg bobot tubuh ikan 

papuyu. 

Tabel 4.5.  Pemijahan Ikan Papuyu dengan Hormon Wova-FH (mL/kg 
ikan) 

 
Dosis  

Suhu 
(0C) 

Waktu 
Pemijahan 

(h) 

Fekunditas 
(telur/kg 

ikan) 

Laju 
Pembuahan 

(%) 

Laju 
Penetasan 

(%) 
Kontrol  - - -   - 

0,1 mL/kg  13 52.000 36,24 ± 5,85 59,5 ± 4,55 
0,2 mL/kg  9 104.000 62,15  ± 4,66 70,5  ± 4,56 
0,3 mL/kg  8 130.000 98,50 ± 3,50  90,5 ± 3,65  

Sumber: Sarkar et al, (2005) 

Dari Tabel 4.5 di atas, untuk merangsang pemijahan ikan papuyu 

dengan menggunakan Wova-FH 0,3 mL/kg bobot tubuh ikan papuyu. 
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4.4. Pemijahan 

Pemijahan ikan papuyu dilakukan dalam akuarium berukuran 

60x50x45 cm yang diisi air sebanyak 125 L atau akuarium berukuran 

30x30x30 cm yang diisi air sebanyak 10 L. Perbandingan jantan dan betina 

adalah 2-4 : 1 (2-4 jantan 1 betina) dengan perbandingan ukuran bobot 

tubuh 1 : 1. Tujuannya agar telur yang diovulasikan dapat dibuahi semua 

oleh sperma dari induk jantan. Akuarium diberi aerasi dengan kecepatan 

sedang dan diberi penutup pada bagian atasnya.  

Induk ikan papuyu akan memijah pada malam hari (4-8 jam setelah 

penyuntikan kedua). Satu jam setelah selesai memijah, induk ikan papuyu 

diangkat atau dipisahkan dari telur dengan hati-hati dan dikembalikan ke 

dalam kolam atau bak pemeliharaan induk. 

 

Gambar 4.4. Ovarium yang matang. 

  

Gambar 4.5. Telur ikan papuyu setelah pembuahan. 

 

Telur-telur ikan papuyu diinkubasi dalam akuarium. Telur-telur 

ikan papuyu yang telah dibuahi berbentuk bulat, transparan, dan 

menyebar di dalam dan permukaan air, jika berwarna putih susu berarti 

telur tidak dibuahi dan harus segera dipisahkan. Untuk menjaga telur dan 
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larva dari serangan jamur atau penyakit ke dalam akuarium ditambahkan 

Methylene Blue (MB) sebanyak 1 ppm. 

 

4.5. Penetasan Telur 

Perkembangan embrio ikan papuyu membelah secara meroblastik, 

yaitu yang membelah adalah inti sel dan sitoplasma pada daerah kutub 

anima. Kumulatif waktu terjadinya pembelahan sel hingga menetas telur 

ikan papuyu selama 20 jam sampai 22-24 jam (Tabel 4.6 dan 4.7). 

Tabel 4.6. Waktu Perkembangan Embrio dari Terbuahi hingga Menetas 

Stadia Waktu Kumulatif 
Waktu Jam Menit 

Fertilised eggs 0 0 0 
Blastodisc formation 1 0 1:00 
2 sel 0 30 1:30 
4 sel 0 30 2:00 
8 sel 0 30 2:30 
16 sel 0 30 3:00 
32 sel 0 30 3:30 
64 sel 0 30 4:00 
128 sel 0 30 4:30 
Morula 0 30 5:00 
Blastula awal (Early blastula) 1 0 6:00 
Blastula tengah (Middle blastula) 0 30 6:30 
Blastula akhir (Late blastula) 0 30 7:00 
Gastrula pendahuluan (Pre-early gastrula) 1 0 8:00 
Gastrula awal (Early gastrula) 0 30 8:30 
Gastrula dipertengahan (Pre-mid gastrula) 0 30 9:00 
Gastrula tengah (Mid gastrula) 1 0 10:00 
Gastrula akhir (Late gastrula) 1 0 11:00 
Early neurula (Head formation) 1 0 12;00 
Late neurula (Optic bud formation) 1 0 13:00 
4 somite 1 0 14:00 
6 somite (Brain and otic vesicle formation) 1 0 15:00 
9 somite stage (Appearance of heart anlage) 1 0 16:00 
12 somites (Formation of tubular heart) 1 0 17:00 
16 somites (Start of heart beating) 1 0 18:00 
18-19 somites 1 0 19:00 
Newly hatch larvae 1 0 20:00 

Sumber: Zalina et al, (2012). 
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Telur-telur ikan papuyu membentuk formasi blastodisc 1 jam 

setelah pembuahan. Dua buah blastomer pembelahan pertama setelah 1 

jam 30 menit setelah pembuahan, selanjutnya akan membelah menjadi 4 

sel, 8, 16, 32, 64, dan 128 sel. Stadia morula dimulai saat pembelahan 

mencapai 128 sel. Pembelahan telur mencapai stadia morula (32 sel) 

secara sempurna selama 5 jam setelah pembuahan. Stadia blastula telur 

ikan papuyu terjadi 7 jam setelah pembuahan. Waktu yang diperlukan 

pada stadia blastula selama 2 jam meliputi stadia early blastula ikan 

papuyu terjadi 1 jam, stadia middle blastula selama 30 menit, dan stadia 

late blastula terjadi selama 30 menit. 

Embrio memasuki stadia gastrula pada saat 11 jam setelah 

pembuahan. Waktu yang diperlukan pada stadia gastrula selama 4 jam 

meliputi stadia pre early gastrula 1 jam, stadia early gastrula 30 menit, 

stadia pre mid gastrula 30 menit, stadia mid gastrula 1 jam, dan stadia late 

gastrula 1 jam.  

Proses organogenesis berlangsung selama 8 jam. Pembentukan 

formasi kepala 12 jam setelah pembuahan dan penetasan telur terjadi 20 

jam setelah pembuahan. Embrio yang telah keluar dari cangkang dan 

masih memiliki kuning telur (Gambar 4.6 dan Gambar 4.7). 
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Sumber: Zalina et al, (2012). 
Gambar 4.6. Perkembangan embrio ikan papuyu Anabas testudineus. 
Keterangan: 
(1) Telur dibuahi, (2) Formasi blastudisc, (3) Pembelahan zygot menjadi 2 
sel, (4) 4 sel, (5) 8 sel, (6) 16 sel, (7) 32 sel, (8) 64 sel, (9) 128 sel, (10) 
Stadia Morula, (11) Blastula awal, (12) Blastula tengah, (13) Blastula akhir, 
(14) Pra gastrula awal, (15) Gastrula awal, (16) Pra gastrula tengah, (17) 
Gastrula tengah, (18) Gastrula akhir, (19) Neurula awal/formasi kepala, 
(20) Neurula akhir/formasi optic bud, (21) 4 somit, (22) 6 somit, formasi 
otak dan otic vesicle, (23) 9 somit/ muncul hati, (24) 12 somit/formasi 
hati, (25) 16 somit, (26) 18-19 somit, (27) Awal larva mulai menetas, (28) 
Larva D1; 1,8 mm (29) Larva D2; 2,8 mm, (30) Larva D3; 3,8 mm, (31) 
Larva D4; 4,3 mm, (32) Larva D5; 4,8 mm, (33) Larva D6; 5 mm. 
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(a) (b) (c) 

   

(d) (e)  (f)  

   

(g)  (h) (i) 

  

 

(j) (k)  

Sumber :  Jalilah et al, (2011). 
Gambar 4.7.  Perkembangan embrio dan ukuran telur ikan papuyu. 
Keterangan: 
(a) Pembelahan zygot menjadi 2 sel (b) 4 sel (c) 8 sel (d) 16 sel (e) Stadia 
morula (f) Pembentukan cincin germinal (blastocoels) (g) Pembentukan 
plug kuning telur (h) Kepala dan ekor terbentuk sempurna (i) Ekor larva 
dipisah dari sack kuning telur, gerakan ekor dan hati jelas dilihat (j) Ekor 
organ pertama yang keluar dari telur saat menetas (k) Larva yang baru 
menetas dari Anabas testudineus.  
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Tabel 4.7. Waktu Perkembangan Embrio dari Terbuahi hingga Menetas 

No Stadia Lamanya Kumulatif 
Waktu Jam Menit 

1 Cleavage (Pembelahan 
zygot) 
 1 sel 
 2 sel 
 4 sel 
 8 sel 

 
0 
0 
0 
0 

 
15 
10 
40 
35 

 
0.15 
0.25 
1.05 
2.40 

2 Pembelahan zygot (16 sel) 1 23 4.03 
3 Morula (32 sel) 1 57 5.00 
4 Blastula 2 50 7.50 
5 Gastrula 3 0 10.50 
6 Organogenesis menetas 10 15 21.05 
 Total 21 05 21.05 

Sumber : Muhammad (2001). 

 
Telur ikan papuyu mengalami pembelahan pertama 15 menit 

setelah pembuahan. Dua buah blastomer pembelahan pertama setelah 25 

menit setelah pembuahan, selanjutnya akan membelah menjadi 4, 8, 16, 

dan 32 sel. Stadia morula dimulai saat pembelahan mencapai 32 sel. 

Pembelahan telur mencapai stadia morula (32 sel) secara sempurna 

selama 1 jam 57 menit atau terjadi 5 jam setelah pembuahan. Stadia 

blastula telur ikan papuyu terjadi 7 jam 50 menit setelah pembuahan. 

Waktu yang diperlukan pada stadia blastula selama 2 jam 50 menit. 

Embrio memasuki stadia gastrula pada saat 10 jam 50 menit setelah 

pembuahan. Waktu yang diperlukan pada stadia gastrula selama 3 jam. 

Proses organogenesis berlangsung selama 10 jam 15 menit. Pergerakan 

embrio dimulai pada saat 12 jam 12 menit setelah pembuahan. Embrio 

bergerak aktif mulai 15 jam 4 menit setelah pembuahan. Embrio terus 

bergerak mendesak cangkang dan bagian ekor memukul dinding cangkang 

sehingga rusak dan bagian kepala embrio keluar lebih dulu (Gambar 

4.7.j). Penetasan telur terjadi 21 jam 5 menit setelah pembuahan. Embrio 

yang telah keluar dari cangkang dan masih memiliki kuning telur 

(Gambar 4.7.k). 
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Sumber :  Loh & Ting, (2015). 
Gambar 4.8. Perkembangan embrio, larva, dan tahap dewasa ikan 
papuyu.  
Keterangan: 
(a) Telur dibuahi pada 2 jam; (b) Gastrula awal pada 6 jam; (c) Gastrula 
akhir pada 12 jam; (d) Neurula awal (formasi kepala dan ekor) pada 13 
jam; (e) Somit (formasi kuncup optik, otak dan vesikel optik, hati, dan 
vessel darah) pada 17 jam; (f) Pra menetas larva pada 21 jam; (g) Larva 
menetas pada 24 jam; (h) Stadia penyelesaian pada 30 jam; (i) Stadia 
berenang bebas pada 36 jam (j) formasi sirip ekor (stadia berenang bebas); 
(k) Larva pada 48 jam (formasi sirip dada); (l) Larva pada 60 jam 
(pigmentasi meningkat dan bersertakan); (m) Larva 72 jam (mulut 
sepenuhnya berkembang); (n) Larva 96 jam (ukuran kuning telur 
berkurang); (o) Larva D5 (p) Larva D7 (q) Larva D12 (kuning telur diserap 
secara lengkap); (r) Sistem gastrointestinal berkembang baik (pada D12); 
(s) Stadia juvenil; (t) Perkembangan lengkap; (u) Papuyu jantan dewasa, 
tanda menunjukkan (T) Ekor; (H) Kepala; (ES) Kulit telur; (Y) Kuning 
telur (Ht) Hati; (EL) Lensa mata; (CF) Sirip ekor; (PF) Sirip dada; (St) 
Perut; (DF) Sirip punggung; (AF) Sirip anus.  
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Faktor yang paling berpengaruh terhadap waktu inkubasi telur 

adalah suhu. Suhu yang tidak cocok selama inkubasi telur tidak hanya 

menghambat penetasan tetapi juga menurunkan kelangsungan hidup.  

Tabel 4.8. Waktu Tetas Telur Ikan Papuyu pada Suhu Berbeda 

Suhu (0C) Waktu Laten (Jam) Waktu Tetas (Jam) 
28 12,32 ± 1,56 25,27 ± 0,95 
30 11,30 ± 0,49 23,55 ± 1,63 
32 10,36 ± 0,57 23,45 ± 1,49 
34 9,15 ± 0,21 17,09 ± 1,85 

Sumber: Putri et al, (2012). 

 
Hasil penelitian Marlida (2008), telur ikan papuyu menetas tercepat 

pada suhu 320C (18,17 jam) dibandingkan pada suhu 300C (19,25 jam) dan 

suhu 280C (19,74 jam). Hasil penelitian Putri et al, (2013) penetasan telur 

ikan papuyu pada suhu 340C (16,07 jam) lebih cepat dibandingkan dengan 

suhu 330C (16,88 jam), suhu 320C (17,14 jam), dan suhu 310C (17,89 jam). 

Secara umum telur ikan papuyu akan menetas setelah 20-24 jam pada 

suhu 28-300C. 

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa 

terjadi perbedaan yang nyata pada waktu laten dan waktu tetas untuk tiap-

tiap perlakuan (P<0.05 ). Suhu inkubasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap waktu penetasan telur ikan papuyu. 

Telur ikan yang ditetaskan pada suhu tinggi, waktu penetasannya lebih 

cepat dibandingkan dengan telur yang ditetaskan pada suhu lebih rendah. 

Hal ini, karena pada suhu yang tinggi proses metabolisme akan terjadi 

lebih cepat sehingga perkembangan embrio juga lebih cepat dan 

pergerakan embrio dalam cangkang akan lebih intensif sehingga penetasan 

lebih cepat.  

Pemijahan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor eksternal (faktor fisika-kimia air) selain suhu, faktor fisika-kimia air 

lainnya yang dapat mempengaruhi waktu tetas, adalah pH dan DO. 

Biasanya pada pH yang lebih tinggi  penetasan berlangsung lebih cepat bila 
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dibandingkan dengan pH yang lebih rendah, jika DO rendah maka proses 

perkembangan embrio juga lamban, sehingga akan memperlambat waktu 

tetas. 

Tingkat penetasan telur berhubungan erat dengan tingkat 

pembuahan telur. Daya tetas telur selalu ditentukan oleh tingkat 

pembuahan. Tingkat penetasan telur akan menurun dengan semakin 

menurunnya derajat pembuahan telur atau sebaliknya tingkat penetasan 

telur akan meningkat dengan semakin meningkatnya derajat pembuahan.  

Tabel 4.9. Daya Tetas Telur Ikan Papuyu 

Perlakuan Rerata Jumlah 
Telur Awal 

(butir) 

Jumlah Telur yang 
Menetas (butir) 

Daya Tetas  
(%) 

Suhu 280C 100 100 ± 0 96,33 ± 1,52 
Suhu 300C 100 97 ± 1,73 89,33 ± 8,50 
Suhu 320C 100 98,33 ± 1,15 83,67 ± 11,93 
Suhu 340C 100 64,67 ± 11,93 38,33 ± 25,42 

Sumber: Putri et al, (2012). 

 
Hasil penelitian Marlida (2008), suhu 300C menghasilkan daya 

tetas telur (84,67%) lebih tinggi dibandingkan dengan suhu 280C (78,67%) 

dan suhu 320C (66,67%). Sedangkan hasil penelitian Putri et al, (2013) 

pada suhu 340C menghasilkan daya tetas telur (98,66%) lebih tinggi 

dibandingkan pada suhu 330C (97,33%), suhu 320C (97,33%), dan suhu 

310C (97%). 

Daya tetas telur ikan papuyu dengan suhu inkubasi yang berbeda 

menghasilkan persentase daya tetas yang tidak berbeda nyata. Peningkatan 

suhu dapat menstimulasi sekresi enzim penetasan, sekali enzim 

disekresikan maka pencernaan korion menjadi lebih cepat pada suhu yang 

tinggi dibandingkan suhu yang rendah, sehingga penetasan lebih cepat. 

Kualitas telur dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi umur induk dan genetika. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi pakan, suhu, cahaya, kepadatan, dan polusi. Setiap organisme 
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akuatik termasuk ikan memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi 

pertumbuhannya. 

Suhu selain dapat berpengaruh terhadap kecepatan penetasan telur 

dan menghambat daya tetas telur juga dapat menurunkan kelangsungan 

hidup larva ikan papuyu.  

Tabel 4.10. Tingkat Kelangsungan Hidup Larva Ikan Papuyu 

Perlakuan Tingkat Kelangsungan Hidup (%) 
3 Hari 6 Hari 

Suhu 280C 89,82 ± 10,004 58,90 ± 38,76 
Suhu 300C 89,36 ± 6,06 83,57 ± 3,11 
Suhu 320C 87,96 ± 5,94 67,98 ± 9,20 
Suhu 340C 83,59 ± 7,39 58,25 ± 24,15 

Sumber: Putri et al, (2012). 

 
Dari (Tabel 4.10) tidak terdapat perbedaan yang nyata pada 

kelangsungan hidup larva ikan papuyu 3 hari (D3) maupun 6 hari (D6) 

terhadap suhu berbeda. Pada usia 3 hari setelah penetasan kelangsungan 

hidup larva ikan papuyu tertinggi terdapat pada suhu 280C, namun setelah 

6 hari pada suhu 280C terjadi penurunan mencapai 30,92%. Mortalitas 

yang tinggi antara lain disebabkan larva sudah kehabisan cadangan 

makanan berupa kuning telur. Kantong kuning telur papuyu benar-benar 

terserap habis dalam waktu 92 jam setelah menetas pada suhu air 27-300C. 

Tingginya mortalitas larva ikan papuyu diduga disebabkan tidak 

sesuainya ukuran, jenis dan jumlah pakan yang tersedia atau yang 

diberikan pada saat pemeliharaan larva. Dikawatirkan, jika pakan yang 

tersedia tidak mencukuypi kebutuhan biomassa larva yang dipelihara 

dalam satu wadah, maka sifat kanibal ikan papuyu ini akan mempertinggi 

angka kematian. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu juga dapat 

mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup larva ikan papuyu. 

Mortalitas larva terjadi disebabkan karena larva tidak memperoleh 

pakan eksogen setelah kuning telur (yolk egg) terserap habis. Pada suhu 

yang tinggi laju metabolisme berlangsung lebih cepat, otomatis larva 
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memanfaatkan lebih banyak energi dari kuning telur sebagai cadangan 

makanan. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah penyerapan kuning 

telur berjalan lebih lambat. 

Suhu selain berpengaruh terhadap kecepatan penetasan telur, daya 

tetas telur, dan kelangsungan hidup larva, suhu juga berpengaruh terhadap 

laju pertumbuhan larva ikan papuyu (Tabel 4.11).  

Tabel 4.11. Rerata Pertumbuhan Larva Ikan Papuyu 

Perlakuan  Panjang Total Larva (mm) Hari 
ke- 

Pertumbuhan 
(mm) 

1 2 3 
Suhu 280C 1,16 2,00 3,06 1,90 
Suhu 300C 0,96 2,00 3,20 2,23 
Suhu 320C 1,10 1,96 3,00 1,90 

Sumber: Marlida (2008). 

  
Hasil penelitian Marlida (2008), pertumbuhan larva ikan papuyu 

pada fase yolk sac yang dipelihara pada suhu 300C menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih baik dengan panjang total rerata 2,23 mm, 

dibandingkan dengan suhu 280C dan 320C (1,9 mm). 

Tabel 4.12. Perkembangan Panjang Tubuh dan Umur Ikan Papuyu 

Perkembangan Panjang Tubuh 
(mm) 

Umur (Hari) Jumlah 

Larva preflexion  1,7-4,7 0-5 50 
Larva flexion 4,7-6,9 5-13 56 
Larva postflexion 6,4-8,3 13-19 22 
Juvenil >8,3 >16 39 
Sumber: Morioka et al, (2009). 

 
Tabel 4.13. Total Panjang dan Bobot Tubuh Larva Ikan Papuyu 

Hari Panjang Total (mm) Bobot Tubuh (g) 
Hari ke-1 3,27 0,009 
Minggu pertama (7 hari) 5,58 0,023 
Minggu kedua (14 hari) 7,50 0,035 
Minggu ketiga (21 hari) 9,57 0,046 
Minggu keempat (28 hari) 11,66 0,057 
Minggu kelima (35 hari) 13,63 0,067 
Sumber: Jalilah et al, (2011). 
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Seperti pada usaha pembenihan ikan-ikan lain, permasalahan yang 

terjadi dalam usaha pembenihan ikan papuyu adalah masih tingginya 

tingkat kematian larva. Hal ini, disebabkan rendahnya kualitas telur yang 

dihasilkan. Untuk meningkatkan kualitas telur ikan papuyu dapat 

dilakukan dengan cara melalui peningkatan kualitas nutrisi pakan ikan, 

unsur nutrien yang harus ada dalam pakan induk diantaranya vitamin dan 

asam lemak.  

Penambahan vitamin E dalam pakan dapat meningkatkan 

reproduksi, diameter telur, fekunditas, kualitas telur, dan larva yang 

dihasilkan. Penambahan vitamin E sampai batas tertentu akan 

menghasilkan derajat tetas telur yang tinggi, sedangkan rendahnya derajat 

tetas telur dapat disebabkan oleh hambatan perkembangan embrio atau 

gangguan pada embrio, sehingga embrio tidak berkembang dengan baik. 

Hubungan antara perkembangan embrio dengan vitamin E merupakan 

hubungan melalui mediator asam lemak tak jenuh. Vitamin E juga dapat 

memberikan pengaruh terhadap bobot dan diameter telur, karena fungsi 

vitamin E sebagai zat antioksidan yang dapat mencegah terjadinya oksidasi 

lemak, terutama untuk melindungi asam lemak tidak jenuh pada fosfolipid 

dalam membran sel.  

Penambahan vitamin E dalam pakan induk ikan papuyu, 

berpengaruh nyata terhadap perkembangan diameter telur ikan papuyu. 

Pakan dengan pengkayaan vitamin E sebesar 150 mg/kg, menghasilkan 

perkembangan diameter telur tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya (0 

mg/kg, 50 mg/kg 100 mg/kg, 200 mg/kg, dan 250 mg/kg pakan) (Etika et 

al, 2013).   

 

4.6. Pemeliharaan Larva 

Usaha pembenihan ini papuyu telah dapat dilakukan, tetapi masih 

banyak kendala yang ditemui, yakni kelangsungan hidup larva ikan papuyu 

masih relatif rendah berkisar 4,90-16,5% (<20%) (Susila, 2016). Tingginya 
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tingkat kematian (mortalitas) pada larva ikan papuyu disebabkan tidak 

cocoknya pakan yang diberikan dengan bukaan mulut dan juga susahnya 

untuk mendapatkan ketersediaan pakan yang berkesinambungan. 

Pakan yang diberikan sebaiknya pakan alami, selain sebagai sumber 

karbohidrat, lemak, dan protein pakan alami juga memiliki asam amino 

dan mineral yang lengkap untuk larva ikan, selain mudah dicerna dan 

tidak mencemari lingkungan perairan dan media pemeliharaan larva. Sifat 

pakan alami yang bergerak tetapi tidak begitu aktif memungkinkan dan 

mempermudah larva ikan untuk memangsanya.  

Rendahnya kelangsungan hidup larva ikan papuyu pada umumnya 

disebabkan oleh penanganan yang kurang baik pada masa larva satu 

diantaranya penyebab masalah itu adalah pada kualitas dan cara 

pemberian pakan. Penggantian jenis pakan alami harus tepat waktu sesuai 

dengan perkembangan sistem pencernaan sangat penting untuk 

meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva ikan papuyu. 

   
 

Gambar 4.9. Larva ikan papuyu. 

  
Upaya untuk mengatasi rendahnya kelangsungan hidup larva ikan 

papuyu salah satunya dengan mengetahui perkembangan fisiologis selama 

fase perkembangan awal larva, yaitu dengan pengujian aktivitas enzim 

saluran pencernaan pada larva ikan papuyu. 

Hasil penelitian Yulintine et al, (2012) larva diberi pakan rotifera 

(Brachionus calyciflorus) dan mikroalga pada hari D2 setelah menetas 

sampai D10. Ikan diberi pakan naupli Artemia dari D7 sampai hari D15, 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian meta-naupli Artemia sampai 
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D20. Cacing sutera diberikan sebagai pakan alami dari D20 sampai D30 

setelah menetas.  

D2 --------------------D10 
     Rotifera dan mikroalga 
 
                     D7 ------------------D15 -----------------D20 
                          Naupli Artemia     Meta-naupli Artemia 
 
                                                                                        D20------------------D30 
                                                                                                 Cacing sutera 

 

Gambar 4.10. Pemberian pakan alami larva ikan papuyu. 

 
Larva di panen setelah mengalami pemberokan selama 4 jam 

(Effendi et al, 2006). Larva hasil pemanenan dibersihkan dari pakan alami 

dan kotoran yang terbawa, selanjutnya dilakukan analisis terhadap 

aktifitas enzim protease, lipase, dan amilase. 

Analisis protease dilakukan dengan membuat campuran yang terdiri 

dari 0,5 mL buffer borat 0,01 M (pH 8), 0,5 mL larutan substrat kasein 1% 

dan 0,1 mL larutan enzim dalam CaCl2. Selanjutnya campuran tersebut 

diinkubasi pada suhu 370C selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1 mL 

larutan asam Trichloroacetic (TCA) 0,1 M untuk menghentikan reaksi yang 

sedang berlangsung dan diinkubasi lagi pada suhu 370C selama 10 menit, 

kemudian disentrifuse selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Pada 

filtrat yang dihasilkan, ditambahkan 2,5 mL Na2CO3 dan 0,75 mL reagen 

Folin (1 : 2), kemudian diinkubasi kembali pada suhu 370C selama 20 

menit. Selanjutnya dilakukan pengukuran menggunakan spetrofotometer 

pada panjang gelombang 578 nm. 

Analisis lipase dilakukan dengan mencampur 2g minyak kelapa 

sawit dengan 4 mL buffer asetat 0,05 M pH 5,6 dan 1 mL CaCl2 1 M serta 1 

mL enzim. Campuran tersebut diinkubasi pada plate stirer 300C. Setelah 1 

jam masa inkubasi, reaksi enzim diinaktifkan menggunakan aseton : etanol 

(1 : 1) sebanyak 10 mL dan ditambahkan 2-3 tetes indikator phenophtalin 

(pp) 1% dan dititrasi menggunakan KOH 0,05 N. 
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Analisis amilase dilakukan dengan mencampur 1 mL cairan enzim 

dan 1 mL larutan pati 1% (dalam buffer sitrat pH 5,7) dan diinkubasi pada 

suhu 200C selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan 2 mL pereaksi 

dinitrosalicylic (DNS) untuk menginaktifkan rekasi yang sedang berjalan 

dan ditempatkan dalam air mendidih selama 5 menit. Selanjutnya diukur 

dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nm. 

Variasi aktivitas spesifik dari setiap enzim pencernaan (enzim 

amilase, lipase, dan protease) terdeteksi sejak mulut larva terbuka pada D2 

walaupun aktivitas maksimum bervariasi antar masing-masing enzim.  

Enzim amilase dan lipase keduanya terdeteksi sejak larva ikan 

papuyu menetas. Aktivitas enzim amilase sudah terdeteksi pada D0 dan 

meningkat berfluktuasi sampai D8. Setelah itu, aktivitas spesifik amilase 

menurun secara perlahan pada umur larva yang lebih tua (Gambar 4.11). 

Hal ini, menunjukkan bahwa pada tahap awal kehidupan ikan papuyu 

memiliki kemampuan untuk menggunakan karbohidrat. Namun, tidak 

adanya karbohidrat dalam makanan akan menyebabkan penurunan 

sekresi amilase pada larva. 

 

Gambar 4.11. Aktivitas amilase saluran pencernaan ikan papuyu selama  
                            30 hari. 

 

Aktivitas lipase larva ikan papuyu meningkat secara bertahap 

selama periode kuning telur (D0-D5) dan kemudian menurun sampai D20 

tetapi meningkat lagi sampai D30 (Gambar 4.12). Aktivitas lipase tinggi 
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selama periode kuning pada larva ikan papuyu menunjukkan bahwa larva 

ikan papuyu siap untuk mencerna makanan sebelum mulutnya terbuka.  

 

Gambar 4.12. Aktivitas lipase saluran pencernaan ikan papuyu selama 30  
                             hari 

 

Proses pencernaan larva ikan biasanya dimulai dalam lingkungan 

alkalin (basa). Enzim protease yang basa (tripsin dan kimotripsin) dengan 

aktivitas yang maksimum terdeteksi sejak D2 sampai D4 dan pada D12. 

Hal ini, menunjukkan bahwa protease basa bertanggung jawab dalam 

pencernaan protein sampai lambung berkembang dengan sempurna. 

Selain itu, penurunan aktivitas protease basa kemungkinan terkait dengan 

peningkatan fungsi lambung. 

Berdasarkan studi histologi saluran pencernaan ikan papuyu, 

lambung ikan papuyu sudah fungsional sejak hari ke-16 (D16) setelah 

menetas (Yulintine et al, 2010). Dengan kata lain aktivitas enzim protease 

yang asam (pepsin) baru terdeteksi sejak D16. Bertepatan dengan aktivitas 

pepsin pertama kali terdeteksi yang terkait dengan pertama kali lambung 

beraktivitas. Pada saat itu, aktivitas enzim ini (protease basa) meningkat 

dan sangat tinggi pada D25 yang betepatan dengan waktu pembentukan 

pilorik kaeka. Oleh karena itu, juvenil ikan papuyu dapat diberi pakan 

buatan pada D25 (Yulintine et al, 2012).  
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Gambar 4.13. Aktivitas pepsin saluran pencernaan ikan papuyu selama  
                            30 hari 

 

Pada awal penetasan telur, aerasi dikecilkan agar larva yang baru 

menetas tidak rusak karena teraduk oleh arus dari aerasi. Pada hari 

pertama menetas sampai berumur 2-3 hari (D2-3), larva belum 

memanfaatkan pakan dari luar karena masih memiliki cadangan pakan 

berupa kuning telur ditubuhnya. Larva papuyu yang baru menetas 

berwarna putih transparan, bersifat planktonik, dan bergerak mengikuti 

arus.  

  

Gambar 4.14. Larva dalam akuarium dan Artemia. 
 

Setelah larva berumur 2-3 hari (D2-3) diberi pakan tambahan 

berupa Rotifera dan mikroalga. Frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari 

(pagi, siang, dan sore hari) selama 10 hari. Bukaan mulut larva pada umur 

2-3 hari (D2-3) berukuran 167,81 um dan mencapai ukuran 300,85 um 

pada 13 hari (D13) setelah penetasan. Pada 15 hari (D15) setelah penetasan, 

larva dapat diberi pakan naupli Artemia. Dari umur 20 hari (D20) diberi 

pakan cacing sutera sampai umur 30 hari (D30) dan secara penuh diberi 
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pakan pellet halus pada 45 hari (D45) setelah penetasan. Masa kritis larva 

terjadi pada saat hari 7-14 (D7-14). Masa kritis ini berhubungan erat 

dengan perkembangan dan aktivitas enzim pencernaan larva ikan papuyu. 

 

Gambar 4.15. Tingkat perkembangan larva ikan papuyu dalam 5 minggu. 
Keterangan: 
(a) 1 hari setelah penetasan; perkembangan larva yolk sac. 
(b) 7 hari setelah penetasan; perkembangan larva preflexion. 
(c) 14 hari setelah penetasan; perkembangan larva flexion. 
(d) 21 hari setelah penetasan; perkembangan larva post flexion 
(e) 28 Hari setelah penetasan; tingkat juvenil ikan papuyu. 
 

Tingkat perkembangan larva yolk sac ikan papuyu terjadi setelah 

kuning telur terserap habis pada 5 hari setelah penetasan. Dari 5-7 hari 

setelah penetasan, larva ikan papuyu berkembang menjadi larva 

preflextion. Kemudian, diikuti oleh perkembangan larva flexion dan larva 

ikan papuyu mencapai tingkatan ini pada 10-14 hari setelah penetasan, di 

mana tulang “hypural” posisinya vertikal.  Pada  18-21 hari setelah 

penetasan larva ikan papuyu menjadi larva post flexion, di mana pada 

tingkatan ini formasi sirip ekor secara meristic telah tercapai secara penuh. 

Pada akhirnya larva ikan papuyu mencapai tingkatan juvenil pada 25-28 

hari setelah penetasan. 

 

a 
b 

c 
d 

e 
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Sumber : Morioka et al, (2009). 
Gambar 4.16. Perkembangan larva  dan juvenil ikan papuyu. 
Keterangan: 
(a) Larva baru menetas [1.8 mm BL]; (b) Larva D1 [2.7 mm BL]; (c) Larva 
D2 [3.1 mm BL]; (d) Larva D3 [3.7 mm BL]; (e) Larva D4 [4.4 mm BL]; (f) 
Larva D5 [4.7 mm BL]; (g) Larva D6 [4.9 mm BL]; (h) Larva D7 [5.0 mm 
BL]; (i) Larva D8 [5.5 mm BL]; (j) Larva D10 [5.9 mm BL]; (k) Postlarva 
D13 [6.4 mm BL]; (l) Postlarva D16 [7.5 mm BL]; (m) Juvenile D19 [8.3 
mm BL]; (n) Juvenil D26 [12.7 mm BL]. (YS) Yolk Sac; (GB) Gas Bladder; 1 
Lateral,  2 Dorsal, 3 Ventral. 
 

Pemeliharaan larva ikan papuyu dapat dilakukan dengan 3 metode, 

yaitu: (1) larva sampai umur 3 hari di pelihara dalam akuarium kemudian 

ditebar langsung di kolam pendederan semi permanen, di mana kolam 

tersebut terlebih dahulu dilakukan pengolahan lahan dengan diberi pupuk 
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kandang 200-400 g/m2 dan kapur 200 g/m2. (2) larva dipelihara dalam 

akuarium selama 2 minggu (14 hari) sampai larva besar dan lebih kuat 

untuk berenang sehingga larva lebih mudah bergerak mencari makanan 

dan dapat menghindar dari pemangsaan predator, dan (3) memelihara 

larva umur 3 hari di dalam hapa yang dipasang di kolam selama 1 minggu 

sampai larva lebih besar dan lebih kuat untuk berenang. Kemudian ditebar 

di kolam pendederan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.  

Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

sendiri. Metode pertama lebih mudah dilakukan, tidak sulit 

penanganannya namun tingkat kelangsungan hidup larva masih rendah 

sebesar 10-30% dikarenakan ukuran larva yang sangat kecil dan 

gerakannya masih lemah sehingga daya tahan larva masih lemah. Metode 

yang kedua lebih sulit penanganannya namun daya tahan larva di kolam 

sudah kuat sehingga kelangsungan hidup larva lebih besar. Sedangkan 

metode ketiga adalah yang paling baik dibanding dua metode sebelumnya, 

yaitu mudah penanganannya sampai larva menjadi lebih kuat dan besar 

saat didederkan sehingga kelangsungan hidup larva di kolam lebih besar. 

Kelemahannya terletak dalam pemberian pakan alami yang tepat sesuai 

dengan bukaan mulut larva belum tersedia. Selama ini larva diberi pakan 

berupa suspensi kuning telur ayam dengan frekuensi pemberian sebanyak 

2 kali sehari dan diberi nauplii artemia yang baru menetas setelah larva 

berumur 3 hari. Kelangsungan hidup larva dalam pemeliharaan ini 

mencapai 40-50%. 

Setelah 14 hari dipelihara di akuarium, larva papuyu siap ditebar di 

kolam pendederan dengan masa pemeliharaan selama 30-45 hari dengan 

padat tebar 50 ekor/m2. Selama di kolam larva diberi pakan berupa pellet 

yang dihancurkan sebanyak 10-20% dari bobot biomassa tubuh/hari 

dengan frekuensi pemberian 2 kali/hari pada pagi dan sore hari. 

Kelangsungan hidup benih pada pemeliharaan ini mencapai 55% dengan 

ukuran benih 1-3 cm.  
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Benih ikan papuyu dapat didederkan kembali di kolam sampai 

mencapai ukuran 3-5 cm selama 1 bulan dengan padat tebar 100 ekor/m2. 

Selama pemeliharaan di kolam, benih papuyu diberi pakan pellet sebesar 

10% dari bobot biomassa tubuh per hari dengan frekuensi pemberian 2 kali 

sehari pada pagi dan sore hari. Kelangsungan hidup benih dalam 

pemeliharaan ini mencapai 40-60% dengan ukuran benih 3-5 cm. 

 

Gambar 4.17. Pemeliharaan larva dalam hapa. 

 
Tingginya tingkat kematian (>50%), disebabkan benih ikan papuyu 

ditempatkan dalam hapa tunggal dan dipelihara sampai ukuran 3-5, baru 

benih ikan ditebar ke dalam kolam. Hal ini, dapat menyebabkan terlalu 

padat (overdensity), sehingga benih ikan sebelum di tebar ke dalam kolam 

sudah banyak yang mengalami kematian. Untuk mengatasinya, Fran et al, 

(2013) memberikan inovasi berupa teknologi penggunaan “double hapa” 

sebagai inkubator benih. Benih ikan papuyu ukuran 1-3 cm diletakkan di 

dalam hapa. Setelah 30 hari, benih ikan papuyu akan berenang atau masuk 

ke hapa bagian luar. Dari 1000 ekor benih ikan papuyu yang ditebar di 

dalam “double hapa” selama 30 hari, jumlah benih ikan papuyu yang mati 

sebanyak 14 ekor (<1%). Keuntungan penggunaan “double hapa”, benih 

ikan papuyu sudah mengalami aklimatisasi lebih lama dan ukuran benih 

ikan papuyu lebih merata. 
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. 

 

 

 
 

    Gambar 4.18. Pemeliharaan larva ikan papuyu dalam double hapa. 

 
Pemanenan benih papuyu dilakukan dengan cara membuang atau 

menggeringkan air kolam melalui pintu pengeluaran air. Setelah volume 

air kolam berkurang dan hanya tersisa di kemalir atau caren maka benih 

papuyu dapat di panen dengan menggunakan serok. Selanjutnya benih 

dapat dimasukkan dalam baskom plastik dan ditampung di bak 

penampungan atau bak fiber. 

 

Gambar 4.19. Pengeringan air kolam. 
 

Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam budi daya ikan 

papuyu adalah perbedaan ukuran yang mencolok antara individu jantan 

dan betina yang menyebabkan hasil panen ikan sangat bervariasi. Selain 

faktor genetik, perbedaan ini diduga disebabkan oleh adanya dimorfisme 

seksual terkait pertumbuhan.  

Ikan papuyu di Kalimantan Selatan terdiri atas dua varian 

berdasarkan warna badan, yaitu warna hijau (papuyu biasa) dan warna 

kuning (papuyu galam). Hingga saat ini, waktu yang diperlukan untuk 

mencapai ukuran konsumsi (bobot 66,7-125 g/ekor) dari ukuran 1-2 g/ekor 

adalah sekitar 8 bulan. Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam 

budi daya ikan papuyu adalah perbedaan ukuran yang mencolok antara 
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individu jantan dan betina yang menyebabkan lebih banyaknya individu di 

bawah ukuran pasar. Selain faktor genetik, perbedaan ini diduga 

disebabkan oleh adanya dimorfisme seksual terkait pertumbuhan, ikan 

papuyu betina lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan ikan jantan.  

Hasil penelitian Hidayat et al, (2016)  ikan papuyu memiliki 

dimorfisme seksual terkait pertumbuhan. Pertumbuhan bobot mutlak dan 

laju pertumbuhan bobot harian ikan papuyu betina masing-masing 48% 

dan 17% lebih tinggi daripada ikan papuyu jantan.  

    

(a)                                                          (b)  

   

(b)                                                          (d) 
Gambar 4.20. Pertumbuhan ikan papuyu biasa kelamin jantan dan 
betina hingga berumur 180 hari (D180).  
Keterangan: 
Gambar (a) Pertumbuhan bobot, (b) Pertumbuhan mutlak bobot (PBM), 
(c) Laju pertumbuhan bobot harian (LPH), dan (d) Pertumbuhan panjang. 
 

Ikan papuyu betina dan jantan memiliki bobot (Gambar a), 

pertumbuhan bobot mutlak (PBM) (Gambar b), dan panjang baku 

(Gambar d) yang sama sampai umur 120 hari setelah menetas (D120), 

kemudian menunjukkan perbedaan bobot tubuh, PBM, dan panjang baku 
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ikan papuyu betina yang lebih tinggi dari pada ikan papuyu jantan pada 

umur D135-D180. Sedangkan perbedaan laju pertumbuhan bobot harian 

(LPH) (Gambar c) ikan jantan dan betina ditemukan mulai umur D150. 

Adanya perbedaan pertumbuhan antara ikan papuyu jantan dan 

betina yang sangat signifikan, maka pengembangan teknik produksi ikan 

papuyu melalui budi daya monoseks betina sangat prospek untuk 

dilakukan. 

 

4.7. Pakan dan Pemberian Pakan 

Ketersediaan pakan alami merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan pemeliharaan larva ikan papuyu. Jenis, mutu, 

dosis, dan frekuensi pemberian pakan yang tepat sangat berpengaruh 

terhadap hasil kelangsungan hidup larva ikan papuyu sampai ukuran 

panen. 

Pakan yang dipersiapkan untuk larva papuyu terdiri atas Rotifera, 

Artemia, Cacing sutera, dan pakan pellet halus. Ukuran larva yang sangat 

kecil memerlukan pakan yang sesuai dengan bukaan mulutnya. Jenis, 

dosis, dan frekuensi pemberian pakan larva ikan papuyu dapat dilihat 

dalam Tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Jenis, Dosis, dan Frekuensi Pemberian Pakan Larva Ikan 
Papuyu 

Umur Larva 
(Hari) 

Jenis Pakan Dosis Frekuensi Wadah 
Pemeliharaan 

D1-D2 Suspensi kuning 
telur 

1 sendok/ 
akuarium 

2 kali sehari Akuarim 

D2-D10 Rotifera dan 
mikroalga  

Ad libitum 2 kali sehari 
 

Akuarium 

D7-D15 Nauplii artemia Adlibitum 3 kali sehari Akuarium 
D15-D20 Meta naupli 

artemia 
Adlibitum 3 kali sehari Akuarium 

D20-D30 Cacing sutera Adlibitum 1 kali sehari Akuarium/hapa 
D30-D45 Pellet halus 10% 2 kali sehari Hapa/Kolam 

Sumber: Berbagai sumber pustaka. 
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4.8. Pengelolaan Kualitas Air 

Selama masa pemeliharaan larva dilakukan pengelolaan kualitas air 

secara terus menerus. Untuk menjaga kualitas air, akuarium selalu 

diusahakan dalam keadaan bersih dengan cara menyipon dasar akuarium 

bila terlihat dasar akuarium kotor akibat sisa pakan, kotoran, dan larva 

yang mati. Pergantian air di akuarium dilakukan setiap 3 hari sekali 

sebanyak 25%. Sedangkan pengelolaan kualitas air selama pemeliharaan di 

kolam dengan mengalirkan air masuk secara terus menerus ke dalam 

kolam. Selain itu, pengelolaan pakan sesuai dosis dan frekuensi yang tepat 

dapat mencegah turunnya kualitas air di media pemeliharaan ikan papuyu.  

Dalam pemeliharaan  ikan papuyu di kolam, kualitas air yang 

berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup ikan papuyu, yaitu suhu 

berkisar antara 28-300C, kadar oksigen terlarut berkisar antara 4,9-7,9 

mg/L, dan pH air berkisar antara 6,62-7,63. 

 

Ringkasan 

1) Induk ikan papuyu dipelihara dengan jumlah induk sebanyak 100-200 

ekor. Induk jantan dan induk betina dipelihara secara terpisah dalam 

kolam yang berbeda untuk mencegah terjadinya pemijahan liar. Setiap 

hari induk ikan papuyu diberi pakan pellet yang mengandung protein 

berkisar 20-28% sebanyak 3-5% dari bobot biomassa/hari yang 

diberikan 2 kali pada pagi dan sore hari.  

2) Syarat ikan papuyu yang dijadikan induk mempunyai bobot di atas 90g 

untuk betina (minimal di atas 75g) dan di atas 30g untuk jantan. 

Persyaratan ikan papuyu yang dapat dijadikan induk, yaitu badan 

terlihat segar, tidak cacat, gerakannya lincah, mampu menghasilkan 

telur dalam jumlah cukup banyak, umur induk lebih dari 10 bulan, dan 

pertumbuhannya cepat. 

3) Pembenihan ikan papuyu semi buatan menggunakan hormon. 

Hormon yang digunakan adalah ovaprim dengan dosis penyuntikan 
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0,5 mL/kg induk (0,5 cc/kg). Penyuntikan secara intramuscular. 

Induk betina sebanyak 2 kali penyuntikan dan induk jantan 1 kali 

penyuntikan. Interval waktu penyuntikan pertama kepenyuntikan 

kedua induk betina adalah 6 jam masing-masing 2/3 dan 1/3 bagian 

dari dosis yang ditentukan (0,5 mL/kg). 

4) Selain hormon ovaprim juga dapat digunakan ekstrak kelenjar hipofisa 

atau pituitary gland  (PG) 8-10 mg/kg, ovatide 0,3 mL/kg, LH-RH 70 

µg/kg, HCG 3.000 IU/kg, dan Wova-FH 0,3 mL/kg bobot ikan 

papuyu. 

5) Pemijahan dalam akuarium berukuran 60x50x45 cm yang diisi air 

sebanyak 125 L atau akuarium berukuran 30x30x30 cm yang diisi air 

sebanyak 10 L. Perbandingan jantan dan betina adalah 2-4 : 1 (1 : 1 

dalam ukuran bobot tubuh). Ikan papuyu memijah 6-8 jam setelah 

penyuntikan kedua.  

6) Satu jam setelah selesai memijah, induk ikan papuyu diangkat atau 

dipisahkan dari telur dengan hati-hati dan dikembalikan ke dalam 

kolam atau bak pemeliharaan induk. 

7) Telur ikan papuyu menetas setelah 21 jam pada suhu 25-280C. 

Persentase dari telur ikan papuyu yang dibuahi sekitar 95% dengan 

daya tetas sekitar 97-98%.  

8) Perlakuan suhu inkubasi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap waktu penetasan telur ikan papuyu. Telur ikan yang 

ditetaskan pada suhu tinggi, waktu penetasannya lebih cepat 

dibandingkan dengan telur yang ditetaskan pada suhu lebih rendah. 

9) Peningkatkan kualitas telur ikan papuyu dapat dilakukan dengan 

penambahan vitamin E dalam pakan induk ikan papuyu sebesar 15 

mg/kg pakan. 

10) Larva ikan papuyu pada hari ke-2 (D2) setelah menetas sampai D10 

diberi pakan Rotifera (Brachionus calyciflorus) dan mikroalga. Ikan 

diberi Naupli Artemia dari D7 sampai D15, kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian pakan meta nauplii Artemia sampai D20. Cacing 
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sutera diberikan sebagai pakan alami dari D20 sampai D30 setelah 

menetas. 

11) Pemeliharaan benih ikan papuyu dilakukan dengan sistem double 

hapa sebagai inkubator benih. Benih 1-3 cm diletakkan dalam hapa 

yang kecil, setelah 30 hari benih ikan papuyu akan berenang atau 

masuk ke hapa bagian luar yang lebih besar. 
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5 

TEKNOLOGI PEMBESARAN 
IKAN PAPUYU 

 
 
 

5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budi Daya Perairan  

Budi daya perairan adalah kegiatan untuk memproduksi biota 

(organisme) akuatik (ikan) di lingkungan terkontrol dalam rangka 

mendapatkan keuntungan (profit). Budi daya adalah kegiatan 

pemeliharaan untuk: 

a) Memperbanyak (reproduksi-pembenihan). 

b) Menumbuhkan (pembesaran). 

c) Meningkatkan mutu biota akuatik sehingga memperoleh keuntungan 

(profit). 

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 

membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam 

lingkungan yang terkontrol (UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). 

Terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan 

budi daya perairan yang dilaksanakan, yaitu faktor independen dan faktor 

dependen. 
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1. Faktor Independen 

Faktor independen adalah faktor-faktor yang umumnya tidak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut adalah faktor 

lingkungan dan faktor manusia. 

a. Faktor lingkungan 

Ciri-ciri fisik lingkungan yang penting bagi pengembangan budi 

daya perairan sangat bergantung pada ketersediaan dan kecocokan fisik 

dari areal untuk pengembangan budi daya perairan, yaitu: 

 Tersedianya lahan. 

 Topografi dan elevasi lahan. 

 Sifat-sifat tanah, teristimewa komposisi, tekstur dan kemampuan 

menahan air, dan sifat oseanografi perairan. 

 Frekuensi, jumlah, dan distribusi hujan. 

 Mutu, kuantitas, ketersediaan, dan aksesibilitas air. 

 Kondisi cuaca, seperti suhu, laju penguapan, perubahan musim, 

frekuensi topan, dan lamanya. 

 Kualitas dan kuantitas populasi. 

 Akses ke suplai dan pasar. 

 

b. Faktor manusia 

Faktor manusia meliputi sikap, adat istiadat dan gaya hidup dari 

warga, stabilitas dan kekuatan ekonomi serta politik dari pemerintah. 

Faktor-faktor ini beragam dan kompleks, contohnya: 

 Sikap dan keterampilan produsen relatif terhadap mengadopsi 

teknologi dan modal untuk ditanamkan dalam produksi. 

 Permintaan pasar, sikap konsumen, dan daya beli. 

 Kemauan dan kemampuan pemerintah melengkapi prasarana, kredit, 

dan sebagainya. 

 Kemampuan pemerintah melengkapi sistem dukungan pelayanan bagi 

pengembangan budi daya perairan (pelatihan, penelitian, dan 

penyuluhan. 
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2. Faktor Dependen 

Faktor dependen adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut ialah wadah budi daya ikan, input 

hara, spesies ikan, dan teknologi. 

Wadah budi daya ikan seperti tambak, kolam, karamba dan 

sebaginya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan manusia, 

misalnya kolam lebih cocok di daerah lahan pegunugan, karamba jaring 

apung dikembangkan di perairan waduk dan laut. 

Input hara berupa pupuk dan pakan tergantung kualitas dan 

kuantitasnya pada faktor lingkungan fisik, misalnya unsur ramuan pakan 

tidak dapat diproduksi di mana lingkungan fisik tidak cocok bagi 

produksinya. 

Spesies ikan yang dibudidayakan sangat tergantung dari faktor-

faktor spesifik tiap spesies, misalnya ikan nila (Oreochromis niloticus) 

tidak cocok dibudidayakan pada saat suhu rendah di bawah 200C. 

Teknologi yang menggunakan karamba jaring apung menuntut pemberian 

pakan yang intensif.  

 

5.2. Teknologi Budi Daya Ikan Papuyu 

Sistem budi daya ikan di lahan perairan umum ada beberapa jenis. 

Secara umum tipe sistem budi daya ikan yang dilakukan ada 4 jenis, yaitu 

(1) sistem kolam, (2) sistem karamba, (3) sistem jaring tancap, dan (4) 

sistem fish pen/hampang. Keempat sistem budi daya ikan ini mempunyai 

karakteristik sesuai dengan kondisi lahan masing-masing daerah.  

Jenis ikan yang dipelihara harus memiliki persyaratan sebagai 

berikut:  

1) Tahan terhadap lingkungan baru. 

2) Laju pertumbuhannya cukup tinggi. 

3) Mampu berkembangbiak dalam keadaan tertangkap. 
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4) Mampu menyesuaikan diri terhadap pakan buatan yang diberikan. 

5) Dapat dibudidayakan dengan kepadatan tinggi. 

6) Tahan terhadap penyakit dan parasit. 

7) Memenuhi selera konsumen. 

8) Mempunyai harga pasaran yang cukup tinggi. Salah satu ikan hitaman 

yang berpotensi untuk dikembangkan adalah ikan papuyu (Anabas 

testudineus) 

Ikan papuyu termasuk golongan ikan omnivora yang cenderung 

karnivora. Ikan papuyu selain mempunyai harga pasaran yang cukup 

tinggi, ikan papuyu tahan terhadap perubahan lingkungan, tahan terhadap 

penyakit. Ikan papuyu juga memiliki rasa daging yang enak sehingga 

banyak dikonsumsi masyarakat dan berpeluang sangat besar untuk 

dikembangkan budi daya. 

 

5.3. Teknologi Pembesaran Ikan Papuyu dalam Kolam 

Kolam merupakan tempat yang paling ideal untuk pemeliharaan 

ikan. Pemeliharaan ikan dalam kolam dapat dilakukan secara monokultur 

dan polikultur. Lokasi perkolaman harus memenuhi persyaratan antara 

lain sumber air cukup, letak kolam bebas dari banjir dan pencemaran air, 

kondisi tanah kolam liat berpasir, dan sarana lain seperti jalan sudah 

tersedia.  

 

Gambar 5.1. Kolam. 
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1. Persiapan 

Sebelum benih ikan papuyu ditebar dalam kolam, persiapan yang 

perlu dilakukan adalah: 

a) Pengeringan kolam selama 3-5 hari untuk menghilangkan gas-gas 

beracun dan mempermudah penguraian bahan-bahan organik menjadi 

mineral. 

b) Pengolahan tanah dasar sambil membalik dan meratakan. 

c) Perbaikan pematang untuk menutup kebocoran dan penyempurnaan 

pintu air. 

d) Pemupukan dan pengapuran masing-masing dengan dosis kapur 200 

g/m2 dan pupuk organik atau pupuk kandang sebanyak  200-400 

g/m2, kemudian pintu pemasukan dan pengeluaran air ditutup dan 

kolam digenangi air setinggi 10-20 cm. Tiga hari kemudian pupuk urea 

dan TSP disebar merata sebanyak 4-5 g/m2 (Urea + TSP) atau 

perbandingan urea dan TSP sebanyak 2 : 1. Biarkan sampai terjadi 

pertumbuhan pakan alami (dicirikan dengan warna air yang kuning 

kehijauan), selanjutnya tinggi air dalam kolam disesuaikan dengan 

kebutuhan budi daya, yaitu 1-1,5 m. Persiapan ini dilakukan 2 minggu 

sebelum benih ditebar. 

e) Untuk ikan yang bersifat kanibal, kolam perlu diberi pelindung berupa 

tanaman air yang mengapung seperti eceng gondok, daun-daun kelapa 

dan sebagainya. 

f) Bila pemeliharaan sudah berjalan dua bulan, dapat dilaksanakan 

pemupukan susulan I dengan menebarkannya di permukaan air 

sebanyak 1/4 dari jumlah pemupukan dasar. Pemupukan susulan II 

sebulan setelah pemupukan susulan I dengan cara dan dosis yang 

sama dengan pemupukan susulan I.  
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2. Tata Laksana Pemeliharaan 

Dilihat dari komposisi jenis ikan yang ditebar, dikenal 2 macam cara 

pemeliharaan, yaitu: 

a) Monokultur (pemeliharaan tunggal) adalah pemeliharaan satu jenis 

ikan dalam satu kolam. 

b) Polikultur (pemeliharaan campuran) adalah pemeliharaan beberapa 

jenis ikan dalam satu kolam. 

Sesuai sifatnya ikan-ikan tertentu hanya dapat dipelihara secara 

monokultur, tapi jenis ikan yang lain dapat dipelihara secara monokultur 

maupun polikultur. Ikan papuyu dapat dipelihara secara monokultur 

maupun polikultur bersama ikan sepat siam, ikan nila, dan lain-lain 

(Akbar, 2016; Akbar, 2017). 

1) Benih dan padat tebar 

a. Benih papuyu diperoleh dari rawa, sungai, sawah atau hasil 

pembenihan.  

b. Penebaran benih hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, 

melalui proses aklimatisasi. Padat tebar yang digunakan untuk 

benih ukuran 3-5 cm adalah 50-100 ekor/m2.  Benih dipilih yang 

ukurannya seragam, sehat, dan tidak cacat. Benih bisa juga 

didederkan terlebih dahulu sampai 5-8 cm sehingga waktu 

pembesaran ikan papuyu sampai mencapai ukuran konsumsi tidak 

terlalu lama.  

 

2) Pemberian pakan 

a. Di kolam banyak dijumpai berbagai organisme, seperti zooplankton, 

serangga air, dan sejenisnya yang dapat dimanfaatkan oleh ikan 

sebagai pakan alami.  

b. Benih ikan papuyu dari pembenihan dapat langsung dipelihara di 

kolam sampai ukuran konsumsi dengan diberi pakan pellet. 

Kandungan protein dalam pakan ikan papuyu sebaiknya 28-30%. 
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Kendala utama yang masih dihadapi pembesaran ikan papuyu 

adalah rendahnya laju pertumbuhan ikan papuyu hingga mencapai 

bobot tubuh 75-100 g/ekor atau lebih apabila dipelihara selama satu 

tahun (Akbar, 2012; Akbar, 2016; Akbar, 2017).  

Dalam kegiatan budi daya perikanan, biaya yang dikeluarkan untuk 

pengadaan pakan relatif besar mencapai 60-70% dari total biaya produksi 

(Akbar, 2012; Akbar 2016; Akbar, 2017). Oleh karena itu, perlu dicari 

pakan alternatif. Di perairan Kalimantan Selatan banyak terdapat tanaman 

air, seperti eceng gondok, kiambang, kayu apu, dan gulma itik yang 

merupakan gulma air. Gulma air tersebut dapat digunakan sebagai pakan 

alternatif untuk ikan (Akbar & Nur, 2009; Akbar et al, 2014; Akbar et al, 

2015, Akbar et al, 2016a; Akbar et al, 2016b; Mishra, 2013). 

 

 

 

 

 
    Gambar 5.2. Eceng gondok.      Gambar 5.3. Kiambang 

 

 

 

 

         
        Gambar 5.4. Kayu apu.          Gambar 5.5. Gulma itik. 

 
Pertambahan biomassa ikan sangat bergantung pada energi yang 

tersedia dan cara pemanfaatannya di dalam tubuh ikan. Energi yang 

murah dan ramah lingkungan saat ini adalah pemanfaatan karbohidrat 

yang efisien sehingga penggunaan protein bisa maksimal di dalam tubuh. 

Pemanfaatan karbohidrat menjadi bahan bakar (glukosa) oleh ikan papuyu 
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masih rendah, sehingga penyerapan energi pakan tidak efisien. Penyebab 

kurang mampunya ikan memanfaatkan karbohidrat karena ikan tidak 

memiliki enzim pencernaan karbohidrat yang memadai di dalam saluran 

pencernaan, selain enzim pencernaan  juga produksi insulin pada ikan 

rendah. Aktivitas insulin dapat ditingkatkan melalui pemberian kromium 

trivalen (Cr+3) (Akbar & Adriani, 2010; Akbar et al, 2011; Akbar et al, 

2012). 

Kromium mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan dan 

pertumbuhan ikan. Kebutuhan optimum Cr pada ikan papuyu berkisar 3-

4,5 mg/kg pakan, memberikan pertumbuhan yang baik (Akbar et al, 2012).  

Pemberian Cr dalam bentuk organik memberikan efek positif 

karena mudah diabsorpsi. Kromium organik mempunyai bioavailability 

yang lebih baik dibandingkan Cr anorganik, sehingga lebih mudah diserap. 

Kromium organik bisa dalam bentuk Cr-chelate, ragi berkadar Cr tinggi 

(high-Cr yeast), dan Cr-pikolinat. Pembentukan Cr organik dapat 

dilakukan dengan inkorporasi Cr dalam fungi. Hal ini, dapat dilakukan 

melalui proses biofermentasi yang menggunakan fungi sebagai produsen 

dengan substrat yang diperkaya dengan mineral Cr anorganik. Proses 

biofermentasi sangat ditentukan oleh spesies fungi yang paling tepat untuk 

menghasilkan Cr organik. Pemberian pakan ber-Cr organik pada ikan 

papuyu dengan menggunakan stater yang berbeda dari khamir 

(Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae) dan kapang (Rhyzopus 

oryzae). Stater dari R. oryzae memberikan respons pertumbuhan yang 

lebih baik dibandingkan dengan stater dari S. cerevisiae dan A. oryzae 

(Akbar et al, 2011; Akbar et al, 2012). 

Pakan berbahan gulma itik diberikan sebanyak 5% dari bobot total 

ikan yang ditambahkan Cr organik dari Saccharomyces cerevisiae atau 

Rhyzopus oryzae 3 mg/kg pakan dan penambahan vitamin C sebanyak 375 

mg/kg dalam pakan dengan frekuensi 2 kali sehari, yakni pagi hari dan 
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sore hari memberikan pertumbuhan yang baik pada ikan papuyu (Akbar et 

al, 2012). 

Selama ini, sumber protein nabati pakan buatan menggunakan 

tumbuhan biji-bijian seperti kacangan-kacangan, kacang negara dan 

kelapa yang didalamnya terdapat zat anti nutrisi seperti asam fitat. Asam 

fitat dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh tubuh sehingga tingkat 

efisiensi pemanfaatan nutrien pakan kurang optimal. Upaya untuk 

mengatasi hal tersebut dengan penambahan enzin fitase dalam pakan. 

Penambahan enzim fitase sebanyak 750-800 mg/kg pakan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ikan papuyu (Akbar et al, 2015; Akbar et al, 

2016). 

Tabel 5.1. Komposisi Bahan Pellet  

No Bahan Komposisi Bahan (%) 
1 Gulma itik 20 
2 Kacang negara 18 
3 Rucah ikan 30 
4 Bungkil kelapa 8,5 
5 Vitamin mix 1,5 
6 Mineral mix 2 
7 CMC 0,5 
8 Kanji 19,5 
 Jumlah 100 

Sumber: Akbar et al, (2016). 
Keterangan: 
Mineral yang digunakan adalah mineral mix tanpa P yang mengandung 
(g/kg pakan kering): NaCl 0,5; MgSO4.7H2O 7,5; KCl 17,53; Fecitrat 1,25; 
CaCl2.2H2O 13,34; filler 30,5 dan trace element mix (0,5 g) terdiri dari: 
ZnSO4.7H2O 17,365; MnSO4 8,1; CuSO4.5H2O 1,55; KIO3 0,15 dan filler 
30,5. 

 

c. Pembesaran ikan papuyu selama 6 bulan di kolam semi permanen 

dengan diberi pakan pellet sebanyak 5% dari bobot biomassa, 

menghasilkan pertumbuhan benih ikan mencapai ukuran 75-100 

g/ekor dengan kelangsungan hidup > 80%. 
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5.4. Teknologi Pembesaran Ikan Papuyu dalam Karamba 

Pemeliharaan ikan papuyu dalam karamba merupakan sistem budi 

daya ikan di perairan umum termasuk perairan rawa lebak. Pada sistem 

ini, ikan papuyu perlu dipelihara secara intensif, karena lingkungan 

hidupnya terbatas, sehingga suplai pakan harus benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan.  

 

1. Jenis dan Bahan Pembuatan Karamba 

Sebelum membuat karamba, sebelumnya perlu ditentukan jenis 

karamba yang akan dibuat, sehingga dapat menentukan dan 

mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. 

Secara umum dkenal dua jenis karamba, yaitu 1) karamba yang 

terbuat dari kayu atau bambu dan 2) karamba yang menggunakan 

campuran kayu atau bambu untuk kerangka dengan jaring kawat sebagai 

jeruji karamba. Konstruksi karamba secara garis besar dibagi ke dalam 3 

bagian besar, yaitu kerangka karamba, jeruji, dan pelengkap karamba. 

 

Gambar 5.6. Karamba dan tutup karamba. 

 
a) Kerangka Karamba 

Bahan dasar pembuatan kerangka karamba bisa dari kayu ulin, 

bambu atau besi yang diberi lapisan anti karat. Pemilihan bahan 

didasarkan pada tingkat ketersediaan bahan di lokasi pembuatan, harga 

dan tingkat keawetan dari bahan tersebut.  
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Pada umumnya kerangka karamba digunakan bambu atau kayu 

ulin, Besi jarang digunakan karena harganya cukup mahal, sukar diperoleh 

dan perawatannya mahal, sebab besi harus diberi lapisan anti karat. 

Untuk pembuatan karamba ukuran panjang 3 m, lebar 2 m, dan 

tinggi 1 m, bahan dasar yang diperlukan adalah 8 buah balok kayu ulin 

sepanjang 3 m dengan tebal 7 cm dan lebar 7 cm. 

  

b) Jeruji Karamba 

Untuk pembuatan jeruji karamba, bahan dasarnya adalah potongan 

kayu yang panjangnya sama dengan tinggi karamba yang akan dibuat. 

Pada saat memotong kayu, ukuran kayu harus dilebihkan sedikit agar 

memudahkan pemasangannya pada kerangka. Tebal dan lebar disesuaikan 

dengan kerangka sehingga karamba yang dibuat akan terlihat 

proporsional. 

 

c) Pelengkap Karamba 

Bahan-bahan pelengkap yang diperlukan seperti tali plastik atau tali 

kawat yang digunakan untuk mengikat karamba ke dasar perairan, untuk 

mengikat kayu pada kerangka karamba, dan mengikat jangkar untuk 

menahan letak karamba agar tidak bergeser. Di samping itu diperlukan 

juga paku untuk melekatkan potongan kayu pada kerangka karamba. 

Panjang dan ukuran tali disesuaikan dengan keperluan, untuk tali jangkar 

sebaiknya dipilih tali dengan diameter besar. 

 

2. Tata Letak dan Konstruksi Jenis-Jenis Karamba 

Setelah menentukan lokasi yang tepat, tahap berikutnya adalah 

pembuatan karamba, kemudian pemasangan karamba di lokasi yang telah 

ditentukan. Pemasangan karamba tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan, tapi harus memperhatikan beberapa aspek: 
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a) Syarat Konstruksi Karamba 

Pembuatan karamba harus memperhatikan persyaratan yang 

meliputi persyaratan biologis, ekonomis, dan praktis. Hal ini perlu agar 

perawatan karamba tidak terlalu sulit. 

 

 Segi Biologis 

Karamba dirancang dalam bentuk dan ukuran yang memadai 

sehingga tersedia cukup ruang untuk gerak dan kehidupan ikan. Bentuk 

karamba yang ideal bentuk bujur sangkar berukuran 3x2x1 m termasuk 

pintu pemberian pakan dan pintu panen. Jeruji karamba dipasang 

sedemikian rupa dengan jarak tertentu sehingga memungkinkan proses 

pertukaran air dan proses pembuangan sisa pakan serta sisa metabolisme 

akan berlangsung lancar. 

 

 Segi Ekonomis 

Karamba dirancang sesuai dengan bentuk dan ukuran yang telah 

ditentukan. Karamba bujur sangkar ukuran 3x2x1 m memakai tutup 

adalah ukuran ideal yang umum digunakan. Sisi karamba diperkuat 

dengan tali ris pada setiap sudutnya dan berfungsi pula sebagai tali 

pengikat pada dasar perairan.  Tutup karamba dapat terbuat dari papan 

atau dari bahan yang sama dengan karambanya, umumnya berukuran 

40x40 cm.  

Pemasangan jeruji harus memperhatikan jarak agar pada saat 

pemeliharaan tidak ada ikan yang lolos keluar dari karamba dan 

menyebabkan kerugian. Jarak pemasangan disesuaikan dengan ukuran 

ikan yang akan dipelihara. 

 

 Segi Praktis 

Konstruksi karamba harus mampu menahan gerakan air dan arus 

setiap saat. Konstruksi juga harus dapat dibongkar dengan mudah jika 

diperlukan, misalnya jika karamba harus diperbaiki. 
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Posisi karamba akan ditahan pada tempatnya oleh jangkar atau 

pemberat yang ditempatkan di dasar perairan yang talinya diikatkan pada 

tiap sudut karamba. Bentuk pemberat yang dipasang harus dipilih agar 

sesuai dengan kondisi dasar perairan, misalnya dasar perairan curam dan 

berlumpur, dapat dipilih pemberat berbentuk cekung dibagian dalam. 

 

b) Tata Letak dan Konstruksi Karamba 

Karamba yang telah dibuat harus diletakkan di lokasi yang telah 

dipilih memanjang sejajar dengan tepi sungai atau tebing sesuai dengan ke 

dalaman yang telah ditentukan segaris dengan arah arus air. Hal ini agar 

pertukaran air (sekaligus sirkulasi oksigen) dan proses pembuangan sisa 

metabolisme organisme berlangsung dengan lancar. 

Hal lain yang perlu diperhatikan saat meletakkan karamba adalah 

harus terlindung dari angin maupun arus yang kuat, sehingga karamba 

tidak mudah rusak. Selain itu juga letak karamba tidak boleh menghalangi 

lalu lintas di perairan tersebut. Penempatan unit karamba harus diletakkan 

sedemikian rupa sehingga air buangan dari karamba yang satu tidak akan 

mencemari karamba lainnya. 

Tidak semua karamba yang dipasang atau dibangun disemua 

tempat. Berdasarkan cara pemasangan dan penempatannya dalam 

perairan, karamba terbagi atas dua jenis, yaitu karamba yang terendam 

sebagian dan karamba yang terendam keseluruhan. 

 

Gambar 5.7. Pemasangan karamba terendam sebagian. 
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Pemasangan karamba yang terendam sebagian umumnya pada 

perairan yang relatif luas dan dalam. Penempatannya sekitar 20-25 cm di 

atas permukaan air. Sedangkan karamba terendam keseluruhan, biasanya 

ditempatkan 20-25 cm di bawah permukaan air. Karamba ini hanya 

dipasang di perairan yang relatif sempit dan tidak begitu dalam, seperti 

sungai-sungai kecil dan saluran air yang lebarnya tidak lebih dari 2 m. 

Konstruksi karamba terendam sebagian sama dengan konstruksi 

karamba terendam keseluruhan. Konstruksi pintu pemberian pakan 

karamba terendam sebagian berbeda dengan karamba terendam 

keseluruhan. Pintu pemberian pakan diletakkan di bidang atas karamba 

dibuat dengan ukuran 40x40 cm. 

 

3. Cara Pembuatan Karamba 

Setelah dipersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, proses 

pembuatan karamba dapat dilakukan. Pembuatan karamba dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

a) Menentukan ukuran karamba yang akan dibuat, misalnya 3x2x1 m. 

b) Kayu yang akan digunakan dipotong dengan ukuran sebagai berikut: 4 

batang kayu dipotong dengan panjang 3 m, 4 batang kayu dipotong 

sepanjang 2 m, dan 4 batang kayu dipotong sepanjang 1 m. Agar 

ukuran karamba sesuai tepat seperti yang diinginkan, sebaiknya saat 

pemotongan ukuran dilebihkan kira-kira 2-2,5 cm. 

c) Setelah potongan kayu untuk kerangka disiapkan, maka rekatkan 

masing-masing potongan dengan menggunakan tali atau paku. 

d) Jika proses pembuatan kerangka telah selesai, maka disiapkan 

potongan-potongan kayu untuk jeruji karamba. Rekatkan potongan 

kayu untuk jeruji pada karamba dengan menggunakan paku. Lebar 

celah antar potongan diatur sesuai besar ikan yang akan dipelihara 

sehingga tidak memungkinkan ikan lolos ke perairan. Lebar celah 
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sekitar 2-4 cm. Dengan lebar celah yang kecil juga akan menghindari 

masuknya sampah ke dalam karamba. 

e) Pada bidang atas karamba dibuat pintu pemberian pakan dengan 

ukuran 40x40 cm. Pintu karamba sebaiknya dibuat dua buah, satu 

dibagian atas dan satu dibagian tengah. Pintu dibagian tengah 

dimaksudkan untuk mempermudah proses panen. Agar aman dari 

jangkauan orang yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya pada 

masing-masing pintu dipasang kunci. Pintu pemberian pakan 

sebaiknya diletakkan pada bagian ujung atas dibagian depan dari 

karamba yang langsung menghadap arus air. Hal ini agar pakan 

tambahan yang diberikan ke dalam karamba akan berada cukup lama 

dalam air sebelum dihanyutkan arus keluar karamba. 

f) Setelah karamba selesai dibuat, maka karamba dapat segera 

dipidahkan ke lokasi budi daya yang sudah ditentukan. 

g) Apabila karamba telah diletakkan di lokasi budi daya, maka tahap 

selanjutnya adalah pemasangan jangkar untuk menghindari hanyutnya 

karamba terbawa arus. Cara memasang jangkar dengan mengikat 

pemberat dengan menggunakan tali jangkar sekuat mungkin, lalu 

ikatkan ujung tali yang lain pada sudut karamba setelah panjang tali 

mencapai ke dalaman yang diinginkan. Jangkar dipasang pada setiap 

sudut rakit terapung. 

Agar karamba berfungsi secara optimal, perlu perawatan. Merawat 

karamba cukup mudah asalkan dilakukan pemeriksaan kebersihan secara 

teratur dan memeriksa ikatan antar sambungan kayu atau bambu yang 

digunakan. Jika ada bagian dari karamba yang terlepas cepat diperbaiki 

dan jika ada bagian yang rusak atau lapuk cepat diganti sehingga tidak 

menyebabkan kerusakan yang lebih parah. 
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4. Tata Laksana Pemeliharaan 

1) Benih dan padat tebar 

a)   Benih papuyu diperoleh dari rawa, sungai, sawah atau hasil 

pembenihan.  

b)   Penebaran benih hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, 

melalui proses aklimatisasi. Padat tebar yang digunakan untuk 

benih ukuran 3-5 cm adalah 50-100 ekor/m2.  Benih dipilih yang 

ukurannya seragam, sehat, dan tidak cacat. Benih bisa juga 

didederkan terlebih dahulu sampai 5-8 cm sehingga waktu 

pembesaran ikan papuyu sampai mencapai ukuran konsumsi tidak 

terlalu lama. 

 

2) Pemberian pakan 

a)   Di kolam banyak dijumpai berbagai organisme, seperti 

zooplankton, serangga air, dan sejenisnya yang dapat 

dimanfaatkan oleh ikan sebagai pakan alami.  

b)   Benih ikan papuyu yang berasal dari pembenihan dapat langsung 

dipelihara di kolam sampai ukuran konsumsi dengan diberi pakan 

pellet. Jenis pellet yang diberikan berupa pellet apung atau pellet 

tenggelam dengan kandungan protein 28-30%. Namun untuk lebih 

mudah mengetahui pakan tersebut habis dimakan atau tidak lebih 

baik menggunakan pellet apung. Pakan pellet berbahan gulma itik 

diberikan sebanyak 5% dari bobot total ikan yang telah 

ditambahkan Cr organik dari Saccharomyces cerevisiae atau 

Rhyzopus oryzae sebanyak 3 mg/kg pakan, penambahan enzim 

fitase 750 mg/kg pakan, dan penambahan vitamin C sebanyak 375 

mg/kg dalam pakan dengan frekuensi 2 kali sehari, yakni pagi hari 

dan sore hari. Komposisi bahan pellet dapat dilihat pada (Tabel 

5.1).  

c)   Pembesaran ikan papuyu selama 6 bulan di kolam semi permanen 

dengan diberi pakan pellet sebanyak 5% dari bobot biomassa, 
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menghasilkan pertumbuhan benih ikan mencapai ukuran 75-100 

g/ekor dengan kelangsungan hidup > 80% (Akbar, 2016; Akbar, 

2017). 

 

5.5. Teknologi Pembesaran Ikan Papuyu dalam Jaring Tancap 

Pemeliharaan ikan papuyu dalam jaring tancap pada prinsipnya 

sama dengan pemeliharaan ikan papuyu dalam karamba, yaitu merupakan 

sistem pemeliharaan secara intensif, tetapi jumlah ikan yang ditebar dalam 

jaring tancap lebih tinggi dari pada jumlah yang ditebar dalam karamba. 

Jaring tancap tersebut terbuat dari jaring atau net berbentuk empat 

persegi panjang. Untuk membentuk kantong, jaring dipotong-potong 

sesuai ukuran, kemudian dirajut. 

1. Persiapan 

a) Pemasangan jaring tancap 

Jaring tancap dipasang di perairan yang dalam dan luas dan aliran 

air tidak terlalu deras (hampir tergenang) seperti rawa, danau atau waduk, 

dan sungai. Hal ini agar kantong jaring tidak mudah rusak atau hanyut. 

 

b) Masa pakai dan kapasitas jaring tancap 

Jaring tancap yang berukuran 2x2x4 meter dapat menampung 30-

40 ekor/m2. Ketahanan atau masa pakai jaring tancap sekitar 3-5 tahun. 

 

Gambar 5.8. Jaring tancap. 
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2. Tata Laksana Pemeliharaan 

1) Benih dan padat tebar 

a)   Benih ikan papuyu diperoleh dari rawa-rawa, sungai, sawah atau 

hasil pembenihan. 

b)   Pemeliharaan ikan papuyu dengan sistem jaring tancap dengan 

padat tebar 50-100 ekor/m2 dengan ukuran tebar 5-8 cm selama 

masa pemeliharaan 5 bulan menghasilkan ukuran bobot antara 

60-75 g/ekor dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 85% 

(Akbar, 2016; Akbar 2017).  

 

2) Pemberian pakan 

a)   Pakan yang diberikan berupa pellet dengan kandungan protein 28-

30%. Pakan pellet berbahan gulma itik diberikan sebanyak 5% dari 

bobot total ikan yang telah ditambahkan Cr organik dari 

Saccharomyces cerevisiae atau Rhyzopus oryzae sebanyak 3 

mg/kg pakan, penambahan enzim fitase sebanyak 750 mg/kg 

pakan, dan penambahan vitamin C sebanyak 375 mg/kg dalam 

pakan dengan frekuensi 2 kali sehari, yakni pagi hari dan sore hari. 

Komposisi bahan pellet dapat dilihat pada (Tabel 5.1). 

 

5.6. Teknologi Pembesaran Ikan Papuyu dalam Fish Pen atau 

Hampang 

Budi daya ikan sistem hampang (fish pen) adalah salah satu cara 

pemeliharaan ikan yang banyak dikenal dan dilakukan masyarakat petani 

ikan di Indonesia. Selain itu, sistem hampang dapat dilakukan terutama 

pada perairan yang tidak begitu dalam, yaitu di danau, waduk, rawa lebak, 

dan rawa pasang surut. Bahkan hampang biasanya terbuat dari bilah 

bambu atau jaring. Pemeliharaan ikan dapat dilakukan secara ekstensif 

dengan menggunakan kesuburan alami atau secara intensif dengan 

memberikan pakan buatan. 
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 Gambar 5.9. Fish pen atau hampang. 

 

1. Persiapan 

Fish pen biasa disebut juga dengan kurungan ikan atau hampang 

adalah tempat pemeliharaan ikan yang terbuat dari jaring, keren bambu 

atau ram kawat yang dilengkapi dengan tiang atau tonggak yang 

ditancapkan ke dasar perairan. 

Pemeliharaan ikan papuyu dalam fish pen sama seperti cara 

pemeliharaan ikan yang lain, dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik 

ekstensif (menggunakan pakan alami), semi intensif (diberi pakan 

tambahan), maupun intensif (diberi pakan buatan bermutu tinggi). 

Pemeliharaan ikan papuyu dalam fish pen dapat diusahakan khususnya 

oleh pembudidaya yang tinggal dekat dengan sungai, danau atau rawa, 

dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitar tempat tinggal. 

Pemeliharaan ikan papuyu dalam fish pen dapat dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan atau konsumsi ikan sehari-hari atau untuk 

menambah penghasilan. 

Lokasi yang cocok untuk pemasangan fish pen adalah : 

1) Kedalaman air 0,5-3 m dengan fluktuasi ke dalaman tidak lebih dari 50 

cm 

2) Arus air tidak terlalu deras, tetapi cukup untuk sirkulasi air dalam fish 

pen 

3) Perairan tidak tercemar dan dasarnya sedikit berlumpur 

4) Terhindar dari gelombang dan angin yang kencang 

5) Terhindar dari hama, penyakit, dan predator atau pemangsa. 
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Fish pen terdiri atas dua bagian utama, yaitu kerangka/tiang yang 

berfungsi sebagai penyangga dan dinding sebagai pembatas. Bahan yang 

digunakan untuk tiang bambu atau kayu yang diikat menggunakan tali 

plastik, sedang dinding dapat digunakan jaring, kerai bambu atau ram 

kawat. 

Pada perairan yang dasarnya berbatu, harus digunakan pemberat 

untuk membantu mengencangkan jaring. Jarak antara tiang bambu atau 

kayu sekitar 0,5-1 m. Setiap sisi atas dan bawah jaring diperkuat dengan 

menggunakan tambang. Setelah siap fish pen dipasang di dasar perairan 

dengan menancapkan tiang penyangga sedalam 0,5-1 m. 

 

2.    Tata Laksana Pemeliharaan 

1) Benih dan padat tebar 

a)   Benih ikan papuyu dapat diperoleh dari hasil tangkapan di 

perairan umum. Biasanya menjelang musim kemarau pada saat 

pagi hari dengan menggunakan alat tangkap jala atau jaring. Benih 

ikan papuyu dapat  dibeli di Balai Benih Ikan atau Fakultas 

Perikanan dan Kelautan ULM. 

b)   Sebelum benih ikan papuyu ditebar, dipelihara dahulu dalam 

jaring selama 1-2 minggu, selanjutnya dipindahkan ke dalam fish 

pen yang sudah disiapkan. Padat penebaran benih antara 50-100 

ekor/m2 (Akbar, 2016). 

 

2) Pemberian pakan 

a)   Pakan yang diberikan berupa pellet dengan kandungan protein 28-

30%, diberikan sebanyak 5% dari bobot total ikan yang telah 

ditambahkan Cr organik dari Rhyzopus oryzae sebanyak 3 mg/kg 

pakan, penambahan enzim fitase 750 mg/kg pakan, dan 

penambahan vitamin C sebanyak 375 mg/kg dalam pakan dengan 
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frekuensi pemberian sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore 

hari. Komposisi bahan pellet dapat dilihat pada (Tabel 5.1). 

 

5.7. Panen dan Pasca Panen 

1. Panen 

Cara Panen 

Panen hendaknya dilakukan pada pagi hari, selambat-lambatnya 

jam 06.00. Pemanenan kolam dengan mengeringkan kolam pada malam 

hari, sehingga pagi hari air hanya tertinggal di kemalir. Ikan ditangkap 

dengan tangguk atau serok, kemudian dimasukkan dalam wadah yang 

berisi air bersih. 

Pada karamba terendam keseluruhan, panen hendaknya pada 

musim kemarau, karena pada saat itu permukaan air lebih rendah 

daripada karamba, sehingga panen mudah dilaksanakan. Caranya ikan 

diambil menggunakan serok, kemudian dimasukkan dalam wadah atau 

keranjang untuk dipasarkan. Agar panen dapat dilaksanakan musim 

kemarau, maka penebaran benih dilaksanakan pada awal atau 

pertengahan musim hujan. 

Pada karamba terendam sebagian, panen dapat dilakukan dengan 

mengangkat karamba (kalau ukurannya kecil). Caranya karamba diangkat 

sedemikian rupa, sehingga ikan terkumpul pada salah satu sudut yang 

masih digenangi air. Kemudian ikan-ikan tersebut diambil dengan serok 

atau dengan cara mengangkat karamba dari air dan dibawa ke darat, ikan 

dipunggut dengan tangan. Jika karamba berukuran besar, cukup dengan 

menciduk atau dengan mengambil ikan yang ada di dalam dengan serok. 

 

Hasil yang Dicapai 

Berdasarkan hasil percobaan, pengalaman, dan penelitian, hasil 

yang dicapai sebagai berikut: 
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1) Pemeliharaan dalam kolam 

Ikan papuyu yang ditebar berukuran 3-5 cm dengan bobot tubuh 4 g. 

Padat tebar 50-100 ekor/m2. Pakan yang diberikan berupa pelet 

dengan dosis 5% dari bobot biomassa. Dipelihara selama 6 bulan dapat 

mencapai ukuran 75-80 g/ekor dengan kelangsungan hidup > 80%. 

 

2) Pemeliharaan dalam karamba 

Ikan papuyu yang ditebar berukuran 5-8 cm dengan bobot tubuh 9-12 

g. Padat tebar 100 ekor/m2. Pakan yang diberikan berupa pelet dengan 

dosis 5% dari bobot biomassa. Dipelihara selama 4 bulan dapat 

mencapai ukuran 75-95 g/ekor dengan kelangsungan hidup > 90%. 

 

3) Pemeliharaan dalam jaring tancap 

Ikan papuyu dengan padat tebar 50-100 ekor/m2, ukuran tebar 5-8 cm 

selama masa pemeliharaan 5 bulan menghasilkan ukuran bobot antara 

60-75 g/ekor dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 85%.  

 

4) Pemeliharaan dalam fish pen atau hampang 

Ikan papuyu yang ditebar berukuran 5-8 cm dengan bobot tubuh 9-12 

g. Padat tebar 100 ekor/m2. Pakan yang diberikan berupa pelet dengan 

dosis 5% dari bobot biomassa. Dipelihara selama 5 bulan dapat 

mencapai ukuran 60-75 g/ekor dengan kelangsungan hidup > 85%. 

 

2. Pasca Panen 

Ikan papuyu hasil panen sebelum diangkut ke pasar atau dijual 

tentu di tampung lebih dahulu. Penampungan dapat berupa kolam, bak 

kayu atau bak plastik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama ikan 

dalam penampungan adalah sebagai berikut: 

a) Amati keadaan ikan yang telah di tampung, bila ada yang mati segera 

dibuang. 
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b) Bila ikan di tampung dalam kolam, maka air harus selalu mengalir. 

Buang segala kotoran yang dapat menyumbat aliran air. Bila ikan di 

tampung pada bak-bak berukuran kecil, sebaiknya bak tersebut 

dilengkapi dengan aerator (alat yang dapat menciptakan gelembung-

gelembung air, sehingga suhu air tetap rendah dan oksigen dari udara 

mudah masuk). Bak-bak tersebut harus ditempatkan di daerah atau di 

tempat yang teduh. 

c) Saat ikan akan diangkut tidak boleh diberi makan. Hal ini, bertujuan 

agar kotoran tidak terlalu banyak pada saat pengangkutan. 

 

Ringkasan 

1) Dua faktor yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan budi daya 

perikanan, yaitu: faktor independen dan faktor dependen. 

2) Empat sistem budi daya ikan di lahan perairan umum (rawa) meliputi 

sistem kolam, sistem karamba, sistem jaring tancap, dan sistem fish 

pen atau hampang.  

3) Panen hendaknya dilakukan pada pagi hari, selambat-lambatnya jam 

06.00. Pemanenan kolam dengan mengeringkan kolam pada malam 

hari, sehingga pagi hari air hanya tertinggal di kemalir. Ikan ditangkap 

dengan tangguk atau serok, kemudian dimasukkan dalam wadah yang 

berisi air bersih. 

4) Ikan-ikan hasil panen sebelum diangkut ke pasar atau dijual di 

tampung lebih dahulu. Penampungan dapat berupa kolam, bak kayu 

atau bak plastik.  
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6 

SERBA SERBI  
IKAN PAPUYU 

 
 
 

6.1.   Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 

Ikan yang dibudidayakan seringkali mengalami serangan penyakit. 

Penyakit dapat berkembang akibat bermacam-macam faktor antara lain 

trauma pengangkutan, kekurangan pakan, perubahan sifat fisik kimia air, 

serta epidemi dari suatu penyakit. Sebenarnya, ikan mempunyai kekebalan 

terhadap serangan hama dan penyakit selama berada dalam kondisi 

lingkungan yang baik dan tidak ada faktor-faktor di atas yang 

memperlemah badannya. 

 

1. Tanda-Tanda Umum Ikan Sakit 

Serangan penyakit sering datang mendadak. Untuk itu, gejala awal 

yang tampak perlu dideteksi agar masalah lebih lanjut dapat ditangani 

dengan segera. Setelah gejalanya diketahui, selanjutnya dilakukan 

diagnosa untuk mengetahui faktor penyebabnya, kemudian dilakukan 

tindakan pengobatan dengan jenis obat dan dosis yang tepat. Untuk itu, 

tanda-tanda berikut ini perlu dipahami. 
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a) Tingkah laku 

Ikan yang sakit biasanya memperlihatkan tingkah laku 

menyimpang, misalnya menggosok-gosokkan badannya pada benda-benda 

seperti batu, tanaman liar, atau pinggiran pematang/dinding akuarium. 

Pada kasus lain ikan kehilangan keseimbangan, sehingga gerakan tidak 

terkontrol. Pada akhirnya ikan diam di dasar dengan kedua sirip dada 

terbuka atau sekali-kali muncul ke permukaan air seperti menggantung. 

Ada pula ikan yang sakit membuka kedua tutup insangnya lebih lebar dari 

biasanya, frekuensi pernafasannya meningkat, dan tampak terengah-engah 

dan lama kelamaan ikan kurang nafsu makan. 

 

b) Kelainan warna tubuh 

Jika tubuh ikan berubah menjadi pucat perlu dicurigai, barangkali 

sudah ditempeli parasit tertentu. Namun, perubahan warna tubuh itu juga 

dapat disebabkan oleh kondisi terkejut karena terjadi pergantian intensitas 

cahaya dari gelap keterang. Jika hal itu terjadi, biasanya warna ikan 

kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perubahan warna 

tubuh juga sering terjadi jika ikan dalam keadaan takut atau sesaat setelah 

memijah (ikan betina). 

Berdasarkan hal itu, perubahan warna tubuh ikan dapat disebabkan 

oleh serangan parasit ataupun oleh faktor diluar penyakit. Kelainan warna 

dapat dianggap sebagai gejala dari suatu penyakit bila tidak ada penyebab 

lain seperti takut, terkejut, atau habis memijah. Perubahan warna yang 

disebabkan oleh penyakit biasanya bersifat permanen (berlangsung lama). 

 

c) Produksi lendir 

Ikan sakit sering kali memproduksi lendir berlebihan. Hal ini jelas 

terlihat pada ikan yang berwarna gelap. Sebaliknya, kelebihan lendir itu 

agak sulit diketahui pada ikan yang berwarna terang karena warna lendir 

itu bening hingga keabu-abuan. Produksi lendir yang berlebihan biasanya 
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disebabkan oleh parasit yang menyerang bagian kulit. Banyaknya lendir 

tergantung pada intensitas serangan. 

 

d) Kelainan bentuk organ 

Serangan parasit tertentu akan menimbulkan kelainan pada bagian 

tubuh ikan, misalnya berupa bintik-bintik putih pada sirip, sisik, maupun 

pada bagian lain. Kelainan bentuk juga dapat terjadi pada perbatasan  dua 

keping tutup insang terdapat tonjolan atau bengkak. Bila serangan sangat 

hebat, akan terjadi infeksi yang parah sehingga tonjolan itu menyebar 

keseluruh bagian tubuh seperti insang, mata, dan bagian kepala. Bagian 

kulit, termasuk juga otot, tak luput dari resiko terkena serangan parasit 

yang mengakibatkan bintik-bintik merah atau menunjukkan gejala adanya 

semacam tumor pada kulit. 

 

e) Faktor kondisi 

Tedapat korelasi antara bobot seekor ikan dengan panjangnya 

dikaitkan dengan kondisi kesehatan ikan yang bersangkutan. Bila 

perbandingan bobot dan panjang ikan tidak seimbang dalam arti  hasilnya 

lebih kecil dibandingkan dengan  angka indeks faktor kondisi ikan sehat 

maka ikan tersebut dikategorikan menderita sakit. 

 

2. Penyebab Ikan Sakit 

Ikan tidak sehat dapat juga diakibatkan oleh kondisi lingkungan 

seperti sifat fisika dan kimia air yang tidak cocok bagi ikan atau karena 

pakan yang tidak cocok. 

 

a) Kondisi pH 

Kondisi pH yang sangat rendah (sangat asam) atau sebaliknya 

terlalu tinggi (sangat basa) dapat mengganggu kehidupan dan kesehatan 

ikan. Setiap jenis ikan memperlihatkan respons berbeda terhadap fluktuasi 

perubahan pH, dan dampak yang ditimbulkannya bermacam-macam. Oleh 
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sebab itu, pengukuran pH untuk mengetahui pola perkembangannya perlu 

dilakukan agar kesehatan ikan selalu terpantau. 

 

b) Kekurangan oksigen 

Gejala umum ikan yang kekurangan oksigen akan terlihat stres. 

Ikan sering muncul ke permukaan air mengambil oksigen dari udara bebas 

dan berenang terhentak-hentak. Beberapa hal yang menjadi penyebab 

antara lain padat penebaran yang terlalu tinggi, suhu tinggi, tidak ada 

tanaman air sama sekali, kurang sinar matahari, dan tertimbunnya bahan 

organik dari sisa pakan ataupun tanaman air yang mati. 

Konsentrasi oksigen terlarut dalam wadah budi daya yang sangat 

rendah menyebabkan ikan mudah terserang penyakit dan parasit, kadang-

kadang tidak mau makan dan tidak dapat berkembang dengan baik pada 

konsentrasi oksigen kurang dari 4 ppm (4 mg/L). 

 

c) Keracunan 

Akibat keracunan bisa fatal karena kematian yang terjadi secara 

massal dan berlangsung cepat. Penyebab keracunan biasanya berasal dari 

pakan yang busuk atau adanya gas beracun seperti gas rawa, amoniak, dan 

asam belerang. 

 

d) Pakan tidak baik 

Pakan dapat menimbulkan kerugian jika menjadi sumber infeksi 

penyakit, terutama bila komposisi gizinya buruk, misalnya kekurangan 

vitamin atau mengandung bahan yang busuk dan beracun. Kualitas pakan 

yang buruk serta pemberian yang kurang tepat akan memacu peradangan 

yang serius pada saluran pencernaan, sehingga perut ikan terlihat 

membengkak dan terjadi pendarahan. 
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e) Perubahan suhu 

Perubahan suhu yang mendadak mengakibatkan ikan mengalami 

shock dan menderita stres. Nafsu makan ikan berkurang sejalan dengan 

penurunan suhu. Jika penurunannya besar dan drastis ikan akan berhenti 

makan, pertumbuhannya lambat, bahkan terhambat. Sebaliknya, jika 

terjadi kenaikan suhu yang ekstrim, ikan menjadi sulit bernafas. Jika ini 

berlangsung lama, ikan menjadi sangat rentan terhadap serangan penyakit 

dan parasit. 

 

3. Upaya Pencegahan 

Ada pepatah kuno yang sangat populer yang menyebutkan bahwa 

mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan pencegahan bertujuan 

untuk mencegah masuknya wabah penyakit ke dalam wadah budi daya 

ikan, untuk mencegah meluasnya wilayah yang terkena penyakit, dan 

untuk mengurangi kerugian produksi ikan akibat timbulnya penyakit. 

 

a) Sanitasi kolam 

Sanitasi kolam dilaksanakan melalui pengeringan, penjemuran, dan 

pengapuran bak atau kolam dengan kapur tembok Ca(OH)2  sebanyak 200 

g/m² yang ditebar merata di permukaan tanah dasar kolam. Kondisi ini 

dibiarkan selama 7-10 hari, setelah itu baru kolam diairi dan siap ditebar 

ikan. Bisa juga menggunakan kalium permanganat (PK) yang ditebar pada 

kolam berair sebanyak 10-20 g/m3 air dan dibiarkan selama 1 jam. Ikan 

dimasukan setelah air berubah normal kembali karena adanya pergantian 

air. 

 

b) Sanitasi ikan tebaran 

Ikan yang akan ditebarkan diperiksa dulu, apabila menunjukan 

adanya kelainan atau sakit harus dikarantina untuk pengobatan. Ikan 

tebaran yang dianggap sehat pun harus direndam dalam larutan PK (20 
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g/m3 air), malachyte green (40 mg/10 L air), atau dengan formalin (1 cc/10 

L air) masing-masing selama 10-15 menit. 

Sanitasi perlengkapan dan peralatan.  Perlengkapan atau peralatan 

kerja sebaiknya selalu dalam keadaan suci  hama, yaitu dengan cara 

merendamnya dalam larutan PK atau larutan kaporit selama 30-60 menit. 

 

c) Menjaga lingkungan tempat budi daya 

Upaya perlidungan dari gangguan hama dan parasit ikan adalah 

dengan menjaga lingkungan budi daya dan perairan. Pematang kolam 

dibersihkan dari tumbuhan liar yang sering menjadi tempat 

persembunyian hewan darat seperti ular dan kodok. Pohon yang rindang 

dikurangi agar tidak mengurangi masuknya sinar matahari. Setiap bak 

atau kolam diusahakan mendapatkan pemasukan air yang baru dan segar. 

Selain itu, bahan-bahan organik seperti sampah yang memungkinkan 

masuk ke wadah budi daya dikurangi. 

 

4. Penyakit yang Umum Menyerang Ikan 

Faktor lain yang sering menimbulkan kematian selama proses 

pemeliharaan ikan dari larva sampai menjadi benih atau ukuran konsumsi 

adalah adanya hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang ikan 

bersifat predator, yaitu pemangsa larva atau benih ikan. Sedangkan 

penyakit yang menyerang ikan berupa infeksi dan noninfeksi. 

 

1) Hama 

Binatang yang biasa memangsa ikan atau yang menjadi saingan 

dalam memperoleh makanan harus dicegah melalui berbagai cara sesuai 

dengan kebiasaan hidupnya masing-masing. Beberapa hama yang sering 

menyerang ikan adalah : 
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a) Kodok. Binatang tersebut biasa memakan telur ikan, benih ikan atau 

menyaingi dalam pencarian makanan. Pemberantasannya dengan cara 

membuang telur-telurnya yang mengapung di tepian kolam. 

b) Ular. Ular hanya dapat dicegah dengan jalan menangkap basah pada 

waktu binatang ini berkeliaran di tepi kolam atau dengan cara 

memagar kolam menggunakan kawat kasa ayam yang kecil mata 

anyamannya setinggi kurang lebih 50 cm. Kawat tersebut dipasang 

melintang pada jalan yang biasanya dilalui ular kalau menuju ke 

kolam. 

c) Linsang dan berang-berang. Hama tersebut dapat dicegah dengan 

memagar kolam menggunakan kawat berduri. 

d) Burung dapat dicegah serangannya dengan mengunakan tali plastik 

yang dibentangkan berselang seling  melintang kolam. 

e) Serangga air. Serangga air yang sering menyerang benih ikan papuyu 

adalah ucrit, notonecta, dan kini-kini. Tindakan untuk menanggulangi 

serangan hama ini dengan cara memasang saringan di pintu 

pemasukan air, tidak membuka karung pupuk, mengurangi padat 

tebar, dan menyiramkan minyak tanah ke permukaan air kolam, 

mengurangi benda atau tanaman air yang digunakan sebagai media 

bertelur serangga air. 

 

2) Penyakit 

Beberapa jenis penyakit yang sering menyerang ikan berupa cacing, 

jamur, parasit, bakteri, dan virus. Penyakit secara umum dibagi menjadi 

dua, yaitu  penyakit noninfeksi dan penyakit infeksi.  

 

a) Penyakit noninfeksi 

Penyakit ini bukan disebabkan oleh organisme melainkan faktor 

kimia atau fisika, pakan yang tak memenuhi syarat dan faktor biologis 

(antara lain badan lemah dan tidak seimbang). 
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Faktor-faktor kimia dan fisika yang dapat mengganggu kehidupan 

ikan misalnya pH air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, adanya zat-zat 

beracun, perubahan suhu air yang mendadak, luka-luka atau gangguan 

fisik karena pengangkutan. Sedangkan keadaan pakan dapat mengganggu 

perkembangan ikan antara lain karena nilai gizinya yang rendah 

(disebabkan kekurangan vitamin dan protein) dan pakan busuk atau rusak. 

 

b) Penyakit infeksi 

Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme 

pengganggu. Penyakit infeksi yang sering dijumpai pada pembenihan dan 

pembesaran ikan adalah parasit, jamur, bakteri, dan virus.  

 

Jamur 

Jamur merupakan salah satu organisme yang dapat menimbulkan 

penyakit infeksi pada ikan. Penyakit ini biasa terjadi karena adanya luka 

pada tubuh ikan akibat goresan atau gesekan kulit. Jenis jamur yang sering 

menyerang ikan air tawar adalah jamur Aphanomyces (menyerang bagian 

dalan tubuh) dan Saprolegnia (menyerang bagian luar tubuh). Ikan yang 

terserang jamur dapat diketahui dengan mudah, yaitu pada bagian organ 

luar ikan ditumbuhi benang-benang halus seperti kapas, biasanya di 

bagian kepala, tutup insang, dan sirip atau kulit yang telah terluka. 

 

Gambar 6.1. Ikan papuyu yang terserang jamur (Akbar & Fran, 2013). 

 
Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan menjaga 

kualitas air dalam kondisi baik dan melakukan penanganan saat panen 

atau sampling dengan hati-hati agar tubuh ikan tidak terluka.  
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Pengobatan dapat dilakukan dengan perendaman NaCl dosis 20 

ppm selama 1 jam atau 5% selama 1-2 detik. Obat lain yang dapat 

digunakan adalah Methylene Blue (MB) dengan cara melarutkan 2-4 mL 

larutan baku (1%) ke dalam 4 L air dan merendam ikan yang sakit selama 

24 jam. Pengobatan ini dilakukan berulang-ulang sebanyak 3-5 kali 

ulangan sampai ikan benar-benar sembuh. 

 

Parasit 

Parasit yang menyerang ikan bisa ektoparasit dan endoparasit. 

Ektoparasit yang menyerang ikan meliputi Dactylogyrus sp, Gyrodactylus 

sp, dan Trichodina sp. Endoparasit yang menyerang ikan umumnya dari 

kelas Nematoda dan Acanthocephala.  

Dactylogirus sp. Menyerang insang ikan dengan gejala ikan terlihat 

kurus, kulit pucat, produksi lendir tidak normal, kesulitan bernafas, sering 

muncul di permukaan air, berenang mendekati pemasukan air, 

menggosokkan badan ke dasar kolam. Trichodina menyerang kulit dan 

sirip ikan yang menimbulkan luka pada organ yang diserang dengan 

disertai infeksi sekunder.  

Tabel 6.1. Interval Bobot-Panjang Baku, Organ Terinfeksi dan Jenis 
Parasit pada Ikan Papuyu 

  Organ terinfeksi  Organ terinfeksi 

No 
Nilai Interval 

Bobot Insang usus 
Nilai Interval 

Panjang Insang usus 
 (g) Dac Tri Nem (cm) Dac Tri Nem 

1. 9,51-16,50 1 - - 7,0-7,9 5 - 3 
2. 16,51-24,50 5 - 3 8,0-8,9 1 - 1 
3. 24,51-32,50 - - 1 9,0-9,9 - - - 
4. 32,51-40,50 - - - 10,0-10,9 1 - 1 
5. 40,51-48,50 1 - 2 11,0-11,9 - 1 2 
6. 48,51-53,50 - 1 2 12,0-12,9 -   1 

Jumlah 7 1 8 Jumlah 7 1 8 

Sumber : Akbar (2011). 
Keterangan :  Dac :  Dactylogrus sp, Tri : Trichodina sp, dan Nem : 
Nematoda  
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Penanggulangan penyakit ini dengan pemberian pakan yang cukup, 

memindahkan ikan ke kolam yang lain, mengeringkan dan mengapur 

kolam. Pengobatan dilakukan dengan perendaman dalam larutan garam 

NaCl dosis 12,5-13 g/m3 selama 24-36 jam atau Methylene Blue (MB) dosis 

3 g/m3 selama 24 jam. 

   

Gambar 6.2. Morfologi Trichodina (Akbar & Fran, 2013). 

 

 

Gambar 6.3. Tiga genus umum Monogenea (Akbar & Fran, 2013). 

  

Bakteri 

Penyakit yang diakibatkan oleh bakteri disebut penyakit bakterial. 

Penyakit ini secara umum ditandai dengan adanya luka berwarna 

kemerah-merahan atau bercak-bercak merah pada bagian tubuh luar ikan, 

seperti bisul berisi cairan, sirip mengalami pembusukan sehingga rusak, 

insang pucat dan rusak, perut mengalami pembengkakan, dan kadang-

kadang ekor ikan putus. 
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Jenis bakteri yang menyerang ikan air tawar umumnya adalah 

bakteri Aeromonas hydrophyla, Flavobacterium columnare, Edwarsiella 

tarda, dan bakteri perusak sirip, yaitu Pseudomonas sp. Serangan baru 

terlihat apabila ketahanan tubuh ikan menurun akibat stress yang 

ditimbulkan oleh penurunan kualitas air, kekurangan pakan atau 

penanganan ikan yang kurang baik. Hasil penelitian Djauhari (2006), dua 

bakteri patogen jenis Aeromonas hydrophila dan Pseudomonas spp yang 

berpotensi menginfeksi ikan papuyu. Kedua bakteri ini menunjukkan 

gejala klinis mulai dari gejala luka pada permukaan tubuh yang diikuti 

infeksi jamur sampai infeksi laten (tanpa gejala klinis). 

Ikan yang sering terlihat berwarna gelap, mata ikan rusak dan 

menonjol, kemampuan berenang menurun, sirip dan insang menjadi 

rusak, perut ikan kembung, pendarahan, dan luka di tubuh. Karena 

penyakit ini menular, maka ikan yang terkena dan keadaannya cukup 

parah harus dibuang atau dimusnahkan. 

Pengobatan dapat dilakukan dengan perendaman atau dicampur 

dengan pakan. Perendaman dilakukan dalam larutan Kalium Permanganat 

(PK) dosis 10-20 ppm selama 30-60 menit, Oxytetracycline 5 ppm selama 

24 jam. Sedangkan pemberian pakan yang dicampur Oxytetracycline 50 

mg/kg pakan yang diberikan setiap hari selama 7-10 hari berturut-turut. 

Ikan yang diobati dengan antibiotik baru dapat dikonsumsi 2 minggu 

setelah pengobatan. 

 

Parasit Krustasea (Lernaea, Argulus) 

Lernaea sp 

Lernaea sp menyerang hampir semua ikan air tawar, hidup 

menempel dan menyerang semua bagian luar tubuh ikan dan insang. 

Secara visual dapat dilihat menyerupai panah yang merusak tubuh ikan, 

terdapat pendarahan disertai infeksi jamur. Ikan yang terserang 
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mengalami penurunan bobot badan, penurunan jumlah darah sehingga 

menjadi lemah. 

 

Gambar  6.4. Morfologi Lernaea  sp. (Akbar & Fran, 2013). 

 
Gambar 6.5. Persentase cacing yang ditemukan pada ikan papuyu  

          (Luangphai et al, 2004). 
 

Selain Lernaea cypriniceae, penyakit cacing yang sering menyerang 

ikan papuyu adalah Stellantchasmus falcatus, Acanthostomum sp, 

Centrocestus caninus, Camallanus sp, Trianchoratus sp, Pallisentis sp, 

dan Allocreadium sp. 

Pencegahan yang dilakukan dengan a) pengendapan dan 

penyaringan air yang masuk kolam, memusnahkan ikan yang terinfeksi, 

pengeringan dasar kolam, dan pengapuran, b) secara mekanis dapat 

dilakukan dengan menggunting tubuh lernea yang menjuntai ke luar dan 

jangan mencabutnya, kemudian diobati dengan tetracycline yang 

dilarutkan dalam air dengan cara merendamnya selama 2-3 jam. 
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Pengobatan dengan cara a) penyemprotan dengan larutan Negufon 

0,25-0,50 ppm selama 24 jam diulang setiap seminggu sekali, b) 

perendaman dalam larutan formalin 250 ppm selama 15 menit. 

 

Argulus sp 

Argulus sp hidup dengan cara menghisap darah ikan. Kutu ikan ini 

dapat berpindah-pindah dari satu ekor ikan ke ikan yang lain. Tanda-tanda 

ikan yang terserang sering mati karena disengat dan dihisap darahnya. 

Gerakan ikan menjadi lambat dan pada badan kadang-kadang terdapat 

bintik merah. 

 

 

 

 
 
                       Gambar 6.6. Argulus sp (Akbar & Fran, 2013). 

 
Pencegahan kutu ikan dapat dilakukan dengan pengeringan kolam 

secara berkala, sambil mengolah tanah, memupuk, dan mengapur kolam 

untuk memutuskan telur-telur Argulus sp, serta pergantian air kolam 

sesering mungkin. 

Pengobatan dengan cara a) perendaman garam dapur 20 g/L 

selama 5 menit atau 12,5 g/L selama 15 menit, b) perendaman dipterex 50 

sebanyak 1 ppm selama 3-6 jam, c) perendaman kalium permanganat 5 

ppm selama 3-5 menit, dan d) perendaman trichlorfon 4-5 ppm di dalam 

kolam selama 24 jam.  

 

6.2.   Keunggulan Gizi Ikan Papuyu 

Di Kawasan Asia, terutama di Kawasan Asia Tenggara, ikan papuyu 

menjadi ikan ekonomis penting. Ikan papuyu merupakan komoditas yang 
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popular dan memiliki nilai ekonomis tinggi di Pulau Kalimantan dan 

Sumatera, khususnya di Kalimantan Selatan. 

Ikan lebih aman dikonsumsi meski dalam kondisi setengah matang 

atau mentah. Penyakit ikan relatif tidak membahayakan terhadap 

konsumen. Selain dari itu, ikan juga mengandung nutrien yang lengkap 

dan bermanfaat bagi tubuh manusia, salah satunya adalah ikan papuyu. 

Rasa dagingnya enak, gurih, dan lezat melebihi, tidak 

mengherankan jika kelezatannya tersebut membuat harga jual ikan papuyu 

selalu lebih mahal, di samping karena jumlah pasokannya masih sedikit. 

Ikan yang merupakan spesies asli perairan Indonesia ini sebenarnya 

mampu bersaing dengan ikan-ikan ekonomis penting lainnya. Namun 

karena sulit didapat di luar daerah asalnya (rawa lebak) menjadikan ikan 

papuyu belum sepopuler ikan konsumsi jenis lainnya seperti ikan nila, 

mas, dan patin.  

Sebagai lauk, ikan papuyu merupakan jenis ikan yang banyak 

disukai bahkan di rumah makan-rumah makan di Kalimantan Selatan, 

papuyu baubar dan papuyu asam manis merupakan hidangan yang banyak 

digemari dan bahkan ikan papuyu merupakan sumber protein hewani yang 

dianjurkan.  

Ikan air tawar memiliki kandungan protein yang cukup tinggi 

berkisar antara 15,0-20,6 g%. Ikan-ikan air tawar yang memiliki protein 

tinggi adalah ikan belida, dan ikan gabus, yaitu di atas 20 g%, sedangkan 

ikan-ikan yang memiliki protein rendah adalah ikan mas dan ikan 

Javanese carp (Tabel 6.2).  

Khusus untuk ikan papuyu mengandung protein yang cukup tinggi 

sebesar, yaitu 19,5 g%. Ikan papuyu selain memiliki kandungan portein 

yang cukup tinggi, juga memiliki kandungan air 73 g%, kandungan lemak 

7,0 g%, kandungan abu 1,2 g%, dan kandungan energi 141 kkal. Ikan 

papuyu juga mengandung komposisi asam amino yang cukup lengkap dan 

tinggi (Tabel 6.3).   
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Tabel 6.2. Komposisi Proksimat Ikan Air Tawar (100 g) 

Nama Ikan Porsi 
Edible (%) 

Energi 
(kkal) 

Air  
(g) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

KH 
(g) 

Abu 
(g) 

Lele 52 113 75,3 19,3 3,8 0,5 1,1 
Papuyu 40 141 73,0 19,5 7,0 0 1,2 
Mas 46 91 79,4 15,0 2,6 2,0 1,0 
Belida 57 105 75,7 20,1 2,5 0,5 1,2 
Gurami 42 110 75,9 19,0 3,8 0,2 1,1 
Betutu 42 79 79,9 18,4 0,5 0,1 1,1 
Grass carp 51 104 79,2 17,6 3,7 0 1,0 
Javanese carp 62 145 74,7 16,3 8,9 0 1,1 
Jelawat 50 165 70,6 18,8 1,0 0 1,1 
Tambakan 49 85 78,3 19,8 0,6 0 1,3 
Patin sungai 50 118 76,2 16,6 5,5 0,6 1,1 
Baung 30 81 80,3 17,1 1,3 0,3 1,0 
Gabus 42 100 78,2 20,6 1,9 0 1,2 
Sepat siam 54 91 78,1 19,9 1,3 0 1,2 
Toman 47 81 78,8 19,7 0,2 0,1 1,2 

Sumber: Tee et al, (1989). 
 

Tabel 6.3. Kadar Protein dan Asam Amino pada Ikan Papuyu Segar 

Komponen Ikan Papuyu Segar 
pH 6,30 
Kadar protein (% (b/b) 52,16 
Aspartat (% (b/b) 5,23 
Glutamat (% (b/b) 8,01 
Serin (% (b/b) 2,02 
Histidin (% (b/b) 1,16 
Glisin (% (b/b) 4,09 
Threonin (% (b/b) 2,25 
Arginin (% (b/b) 3,54 
Alanin (% (b/b) 4,03 
Tirosin (% (b/b) 1,56 
Methionin (% (b/b) 1,89 
Valin (% (b/b) 2,54 
Fenilalanin (% (b/b) 2,40 
I-leusin (% (b/b) 2,43 
Leusin (% (b/b) 4,06 
Lisin (% (b/b) 4,65 

Sumber : Khairina dan Khotimah (2006). 

 
Ikan papuyu  selain mengandung protein dan komposisi asam 

amino yang cukup lengkap, juga mengandung mineral dan vitamin yang 

relatif lengkap dan cukup tinggi dibanding dengan ikan-ikan air tawar 

lainnya (Tabel 6.4 dan 6.5). 
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Tabel 6.4. Komposisi Proksimat Isi Mineral Ikan Air Tawar (mg/100 g) 

Nama Ikan Kalsium Fosfor Besi  Sodium Potassium 
Lele 31 206 1,2 33 302 
Papuyu 94 183 1,3 25 268 
Mas 21 188 0,8 67 286 
Belida 87 241 0,2 20 260 
Gurami 19 187 0,3 21 328 
Betutu 27 169 0,4 32 269 
Grass carp 21 179 1,1 49 178 
Javanese carp 32 190 0,7 41 302 
Jelawat 35 187 1,6 34 302 
Tambakan 77 241 0,8 18 303 
Patin sungai 11 192 0,5 38 253 
Baung 17 189 0,4 15 296 
Gabus 37 187 0,5 20 323 
Sepat siam 62 210 0,7 10 282 
Toman 32 214 0,4 16 335 

Sumber: Tee et al, (1989). 

 
Tabel 6.5. Kandungan Vitamin Ikan Air Tawar (mg/100 g) 

Nama Ikan Retinol 
(ug) 

Carotene 
(ug) 

Retinol 
(ug) 

Thiamine 
(mg) 

Riboflavin 
(mg) 

Niacin 
(mg) 

Vit. C 
(mg) 

Lele 40 27 45 0,05 0,07 2,3 1,7 
Papuyu 46 0 46 0,04 0,49 2,2 1,0 
Mas 26 0 26 0 0,06 2,3 0,3 
Belida 92 0 92 0 0,03 3,9 5,2 
Gurami 47 0 47 0,05 0,06 2,5 0,7 
Betutu 17 0 17 0,01 0,30 1,1 3,5 
Grass carp 39 0 39 0,01 0,07 1,6 2,2 
Javanese carp 36 0 36 0 0,06 2,0 0,5 
Jelawat 22 0 23 0,05 0,02 1,7 2,0 
Tambakan 38 0 38 0,03 0,46 3,0 3,1 
Patin sungai 47 6 48 0,07 0,16 1,6 3,1 
Baung 109 0 109 0 0,05 1,8 0,9 
Gabus 45 0 45 0,03 0,13 2,6 1,4 
Sepat siam 25 0 25 0,12 0,36 1,8 2,6 
Toman 19 0 19 0,02 0,09 2,2 1,2 

Sumber: Tee et al, (1989). 

 
Ikan papuyu mengandung kalsium (94 mg) dan besi (1,3 mg) lebih 

tinggi dibandingkan dengan ikan-ikan air tawar lainnya. Selain mineral 

kalsium dan besi yang tinggi, ikan papuyu juga mengandung retinol (46 

ug), thiamine (0,04 mg), riboflavin (0,49 mg), niacin (2,2 mg), dan vitamin 
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C (1,0 mg). Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh 

manusia, agar terhidar dan tahan terhadap serangan penyakit. 

Hasil penelitian Nargis, (2006) nilai rerata kandungan kelembaban 

dalam daging ikan papuyu sepanjang tahun adalah 79,11 ± 0,65% pada 

ikan papuyu jantan dan 78,99% pada ikan papuyu betina. Nilai terendah 

sebesar 76,97% pada ikan papuyu jantan yang terjadi pada bulan 

Desember, sedangkan nilai tertinggi sebesar 84,17% terjadi pada bulan 

Mei. Pada ikan papuyu betina, nilai terendah sebesar 76,94% terjadi pada 

bulan Oktober tetapi nilai tertinggi sebesar 82,73% terjadi pada bulan Mei 

(Gambar 6.7 dan 6.8). 

 
Gambar 6.7. Variasi musiman ikan papuyu jantan (Nargis, 2006). 

 
Kandungan abu di dalam daging ikan papuyu ditemukan bervariasi 

dari 1,32-2,15% dengan rerata 1,72 ± 0,07% untuk ikan papuyu jantan dan 

1.45-2,21% untuk ikan papuyu betina (1,78 ± 0,06%). Kandungan abu 

Air 

Protein 

Lemak 

Abu 

Karbohidrat 

Bulan 

P 
e 
r 
s 
e 
n 
t 
a 
s 
e 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Serba Serbi Ikan Papuyu 
 

Ikan Papuyu Teknologi Manajemen dan Budi Daya | 163  

 

maksimum untuk kedua jenis ikan papuyu (jantan dan betina) terjadi pada 

bulan Agustus.  

 
Gambar 6.8. Variasi musiman ikan papuyu betina (Nargis, 2006). 

 
Nilai rerata kandungan protein dalam daging ikan papuyu 

sepanjang tahun adalah 10,24 ± 0,79% pada ikan papuyu jantan dan untuk 

ikan papuyu betina sebesar 11,07 ± 0,31%. Kandungan protein maksimum 

untuk kedua jenis ikan papuyu (jantan dan betina) terjadi pada bulan 

Januari. 

Kandungan lemak ikan papuyu berfluktuasi dari 3,91-6,83% dengan 

nilai tengah sebesar 5,54 ± 0,25% pada ikan papuyu jantan dan sebesar 

3,82-6,68% pada ikan papuyu betina. Kandungan lemak maksimum untuk 

kedua jenis ikan papuyu (jantan dan betina) terjadi pada bulan November 

dan kandungan lemak minimum terjadi pada bulan Mei. 
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Kandungan karbohidrat ikan papuyu jantan berfluktuasi dari 0,70-

2,27% dengan nilai tengah sebesar 1,51 ± 0,12%  dan pada ikan papuyu 

betina berfluktuasi dari 0,73-2,25% dengan nilai tengah sebesar 1,46 ± 

0,11%. Kandungan karbohidrat maksimum untuk kedua jenis ikan papuyu 

(jantan dan betina) terjadi pada bulan Desember dan kandungan 

karbohidrat minimum terjadi pada bulan Mei. 

 

6.3.  Aneka Masakan Ikan Papuyu 

Ikan papuyu merupakan ikan yang menjadi primadona di beberapa 

daerah di Indonesia terutama di Kalimantan Selatan (suku Banjar), 

memiliki masakan khas berbahan ikan papuyu, seperti : 

 

1. Papuyu Baubar 

a. Bahan-bahan 

Ikan papuyu beberapa ekor, garam secukupnya, bawang merah, alat 

panggang, dan arang. 

 

b. Cara membuat 

Ikan papuyu dibersihkan, dibuang sisik, dan dibelah perutnya. 

Garam dan bawang merang dihaluskan, terus dioleskan ke seluruh ikan 

papuyu. Selanjutnya dipanggang di atas bara api. Supaya rata masaknya, 

ikan papuyu itu dibolak-balik. Setelah rata masaknya, itu dinamakan 

papuyu baubar. Papuyu baubar sebagai lauk makan nasi rasanya enak 

dengan tambahan pelengkap sambal lombok. 

   

Gambar 6.9. Papuyu baubar. 
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2. Papuyu Goreng 

a. Bahan-bahan 

Ikan papuyu beberapa ekor, minyak goreng, dan jeruk nipis 1 buah, 

jahe 1 potong sebesar ibu jari, kunyit 1 potong sebesar ibu jari, bawang 

putih 1 siung, ketumbar ½-1 sendok teh, dan garam secukupnya. 

 

b. Cara membuat 

Ikan dibersihkan sisik, isi perut, dan insangnya. Toreh bagian 

badannya, lalu limuri dengan jeruk nipis sejenak. Bumbu-bumbu 

dihaluskan, kemudian ikan dilumuri dengan bumbu tersebut sampai 

merata keseluruh bagian ikan. Gorenglah ikan tersebut sampai 

matang/garing. Angkat dari penggorengan, hidangkan dalam keadaan 

hangat. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6.10. Papuyu goreng. 

 
3. Wadi Ikan Papuyu 

a. Bahan-bahan 

Beberapa ikan papuyu (2 kg), berukuran panjang baku berkisar 12-

15 cm, dan  bobot berkisar 40-50 g/ekor, garam 300 g, beras 300 g, pisau, 

baskom, dan toples. 

 

b. Cara membuat 

Ikan papuyu yang segar disiangi dengan cara membuang sisik, tutup 

insang, insang, dan isi perut. Selanjutnya ikan dicuci bersih dengan air 
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PDAM, kemudian ditiriskan. Setelah itu, direndam dalam air bersih pada 

suhu 100C selama 30 menit, kemudian dicuci dan ditiriskan selama 30 

menit. Sebelum penggaraman, ikan ditimbang sebanyak 350-400 g (9-10 

ekor) untuk setiap wadah penggaraman (stoples plastik) transparan 

berdiameter permukaan 12,5 cm, diameter dasar 11,5 cm, dan tinggi 12 cm. 

Konsentrasi garam yang digunakan adalah 25% b/b, kemudian wadah 

stoples plastik ditutup rapat dan didiamkan selama 7-15 hari sampai 

terbentuk cita rasa atau aroma wadi. Perbandingan kandungan asam 

amino ikan papuyu segar dan wadi dapat dilihat pada (Tabel 6.6). 

 

Gambar 6.11. Wadi ikan papuyu. 

 
Tabel 6.6. Kadar Protein dan Asam Amino Ikan Papuyu Segar dan Wadi 

Komponen Ikan Papuyu 
Segar Wadi 

pH 6,30 6,80 
Kadar protein (% (b/b) 52,16 48,76 
Aspartat (% (b/b) 5,23 3,53 
Glutamat (% (b/b) 8,01 5,47 
Serin (% (b/b) 2,02 1,42 
Histidin (% (b/b) 1,16 0,80 
Glisin (% (b/b) 4,09 2,50 
Threonin (% (b/b) 2,25 1,64 
Arginin (% (b/b) 3,54 2,16 
Alanin (% (b/b) 4,03 2,36 
Tirosin (% (b/b) 1,56 0,95 
Methionin (% (b/b) 1,89 0,90 
Valin (% (b/b) 2,54 1,64 
Fenilalanin (% (b/b) 2,40 1,53 
I-leusin (% (b/b) 2,43 1,62 
Leusin (% (b/b) 4,06 2,88 
Lisin (% (b/b) 4,65 3,65 

Sumber : Khairina dan Khotimah (2006). 
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4. Wadi Papuyu Asam Manis 

a. Bahan-bahan 

½ kg ikan wadi papuyu, 5 buah bawang putih diiris tipis, 5 buah 

bawang merah diiris tipis, 5 belimbing wuluh diiris halus, 3 cabe merah 

besar diiris tipis, 3 buah tomat diiris halus, garam, penyedap rasa, gula 

merah, gula putih, dan asam jawa secukupnya. 

 

b. Cara membuat 

Ikan dibersihkan dan direndam sebentar. Goreng ikan yang telah 

bersih hingga matang dan tiriskan. Tumis bawang merah dan bawang 

putih dengan minyak goreng secukupnya. Masukkan air hingga mendidih. 

Masukkan ikan yang telah digoreng. Tambahkan air asam jawa, garam, 

gula merah, gula putih, dan penyedap rasa secukupnya. Setelah matang 

atau mendidih tambahkan irisan cabe merah dan tomat,diamkan sebentar. 

Kemudian angkat dan sajikan. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 6.12. Wadi papuyu asam manis. 

 

Ringkasan 

1) Selain memiliki kandungan protein yang cukup tinggi (19,5%), ikan 

papuyu juga mengandung mineral dan vitamin yang relatif lengkap. 

2) Ikan papuyu merupakan ikan yang menjadi primadona di Kalimantan 

Selatan (suku Banjar), memiliki masakan khas dan olahan berbahan 

baku ikan papuyu, seperti papuyu baubar, papuyu asam manis, wadi 

ikan papuyu. 
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7 

ANALISIS USAHA  
BUDI DAYA IKAN PAPUYU 

 
 
 

Kegiatan budi daya perikanan mempunyai beberapa keunggulan 

dibanding dengan kegiatan penangkapan diantaranya dapat menentukan 

atau memilih jenis komoditas yang akan dibudidayakan sesuai dengan 

permintaan pasar baik dalam nilai ekonomis atau harga, jenis ukuran 

maupun waktunya. 

Peluang pengembangan usaha budi daya ikan papuyu dapat dilihat 

dari beberapa aspek, antara lain potensi sumber daya, peluang pasar, dan 

analisis usaha apakah kegiatan budi daya tersebut menguntungkan atau 

tidak. 

 

7.1. Potensi Sumber Daya 

Pengembangan usaha budi daya ikan perlu didukung potensi 

sumber daya antara lain lahan dan komoditas disamping faktor-faktor lain 

seperti pengairan, sarana produksi, tenaga kerja, teknologi, dan modal.  

Potensi lahan untuk pengembangan budi daya ikan papuyu di 

Kalimantan sangat besar mengingat di pulau Kalimantan banyak terdapat 

sungai dan rawa-rawa. Selain potensi lahan, adanya teknologi pembenihan 
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dan pembesaran ikan papuyu serta tenaga kerja atau sumber daya manusia 

akan mendukung pengembangan usaha budi daya ikan papuyu di 

Kalimantan Selatan. Sebagai suatu alternatif produksi, usaha budi daya 

ikan papuyu dapat memberikan harapan usaha komersial yang 

memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat 

pembudidaya. 

 

7.2. Peluang Pasar 

Permintaan pasar akan komoditas perikanan diperkirakan akan 

terus meningkat baik untuk konsumsi di dalam negeri maupu untuk 

ekspor. Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat, adanya industri pengolahan dan 

berkembangnya industri pariwisata akan membuka peluang pasar di 

dalam negeri yang cukup besar. 

Ketersediaan ikan papuyu di pasaran daerah Kalimantan Selatan 

sangat berfluktuasi bergantung pada hasil penangkapan di alam. Peluang 

pasar untuk komoditas ikan papuyu cukup bagus karena sangat diminati 

masyarakat dengan harga pasaran berkisar Rp.40.000-Rp.60.000/kg. 

Selama ini untuk memenuhi permintaan pasar masih mengandalkan hasil 

penangkapan di alam sehingga ketersediaan ikan papuyu mulai berkurang. 

Melihat kenyataan harga pasaran tersebut mengakibatkan usaha 

penangkapan di alam semakin intensif. Dengan adanya penangkapan di 

alam yang terus menerus maka populasi ikan papuyu semakin lama akan 

menurun bahkan bisa mengalami kepunahan. Selain itu, penggunaan 

bahan-bahan kimia untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan 

tempat hidup ikan dan mematikan anak ikan yang ada. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut maka pengembangan budi daya ikan papuyu 

harus dimulai dari sekarang. Keberhasilan perekayasaan teknologi 

pembenihan ikan papuyu akan memberikan peluang usaha budi daya bagi 

masyarakat. 
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7.3. Analisis Usaha 

Analisis usaha dilakukan untuk melihat prospek usaha yang akan 

dijalankan di masa mendatang, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. 

Analisis usaha merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan risiko 

kegagalan usaha. Aspek-aspek yang biasa dikaji untuk mengetahui 

kelayakan usaha adalah: 

 

1. Biaya Investasi 

Biaya investasi merupakan biaya yang digunakan untuk 

menjalankan usaha baru. Biaya investasi biasanya terdiri atas biaya tetap, 

yaitu biaya bangunan dan peralatan. Biaya investasi sebaiknya 

ditambahkan berupa biaya tambahan untuk mengantisipasi ketersediaan 

barang yang belum terjual. Biaya ini biasanya merupakan biaya modal 

kerja selama 3 siklus. 

 

2. Biaya Produksi/Operasional 

Biaya produksi terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya 

tetap pada biaya produksi biasanya adalah biaya penyusutan, sedangkan 

biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh kapasitas produksi. 

 

3. Harga Produk dan Perkiraan Pendapatan 

Harga produk terdiri atas harga pokok dan harga jual. Harga pokok 

penjualan merupakan harga satuan produk sebagai hasil perbandingan 

antara total biaya dengan total produksi per periode tertentu. Harga 

tersebut merupakan harga terendah yang tidak merugikan bagi produsen. 

Harga jual adalah harga yang mengikuti dengan ketentuan pasar (harga 

pasar). Biasanya lebih tinggi daripada harga pokok. 

Pendapatan produsen (pembudidaya/perusahaan) merupakan 

aliran uang yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Harga pokok 

penjualan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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                                Total biaya produksi 
Harga pokok = --------------------------------- 

                               Total produksi per silus 
 

Pendapatan = Jumlah satuan produk yang diproduksi x harga jual 

 

4. Kriteria Kelayakan Investasi 

Kriteria yang biasa digunakan biasanya digunakan pada 

penghitungan analisis usaha secara sederhana adalah: 

 

a) Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) sering disebut sebagai titik impas yang 

digunakan untuk menentukan besarnya volume penjualan, di mana semua 

biaya telah tertutupi tanpa mengalami keuntungan maupun kerugian. 

Penghitungan nilai BEP adalah sebagai berikut: 

                    Total biaya per siklus 
BEP = --------------------------------------- 

             Harga jual per ekor atau per kg 
 

b) Pay Back Period (PBP) 

Pay Back Period (PBP) adalah waktu yang diperlukan untuk dapat 

mengembangkan semua investasi yang telah dikeluarkan. PBP 

menunjukkan bahwa estimasi atau perkiraan jangka waktu pengembalian 

investasi industri. Penghitungan nilai PBP adalah sebagai berikut: 

                     Nilai investasi 
PBP = ------------------------------- 

                Keuntungan per siklus 
 

c) Return Cost Ratio (RCR) 

Return Cost Ratio (RCR) adalah perbandingan antara pendapatan 

kotor dengan biaya. Jika nilai RCR lebih besar dari 1, maka usaha itu layak 

dijalankan. RCR dihitung dengan rumus: 
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                        Total pendapatan 
RCR = ----------------------------- 

                      Total biaya produksi 
 

Analisis usaha dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

keuntungan di dalam pengembangan usaha budi daya ikan papuyu mulai 

dari kegiatan pembenihan sampai pembesaran mencapai ukuran 

konsumsi. Sebagai contoh di bawah ini disajikan analisis usaha kegiatan 

pembenihan dan pembesaran ikan papuyu di kolam. 

 

7.4. Analisis Usaha Pembenihan Ikan Papuyu 

Tabel 7.1. Analisis Usaha Pembenihan Ikan Papuyu 

No Uraian Biaya (Rp) 
1 Investasi  
 a. Akuarium (60x40x45 cm) 20 buah  

@ Rp.100.000,- 
b. Kolam 100 m2 2 buah @ Rp.20.000/m2 
c. Alat suntik 2 buah @ Rp.3.500 
d. Serok kecil 2 buah @ Rp.7.500 
e. Baskom plastik 2 buah @ Rp.15.000 
f. Lain-lain 

2.000.000 
 

4.000.000 
7.000 

15.000 
30.000 
50.000 

 Sub Total 6.102.000 
   

2 Biaya Operasional per Tahun (6 siklus)  
 a. Biaya Tetap 

 Bunga investasi (35%) 
 Penyusutan per tahun (10%) 

 
2.135.700 

610.000 
 Sub Total 2.745.900 
   
 b. Biaya Variabel 

 Induk betina 3 kg 
 Induk jantan 3 kg 
 Ovaprim 1 botol 
 Artemia 3 kaleng 
 Pakan pellet 50 kg 
 Pupuk kandang 360 kg @ Rp.500 
 Kapur 180 kg @ Rp.500 
 Gaji/Upah 
 Lain-lain 

 
90.000 
45.000 

250.000 
900.000 
300.000 
180.000 
90.000 

1.700.000 
100.000 

 Sub Total 3.655.000 
 Total Biaya Operasional (a+b) 6.400.900 

3 Pendapatan 
 Penebaran larva 40.000 ekor (50 ekor/m2) 
 Kelangsungan hidup ukuran 1-3 cm  
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sebesar 60% 
 Harga jual Rp.150/ekor 
 Pendapatan/tahun (6 siklus) 

(0,6 x 40.000 x Rp.150 x 6) 

 
 
 

21.600.000 
 

4 Keuntungan Bersih 
(Rp.21.600.000-Rp.6.400.900 

 
15.199.100 

 Penghasilan rerata per bulan 1.266.592 
   

5 Cash Flow 
Laba Bersih + Penyusutan Investasi 
(Rp.15.199.100 + Rp.610.000) 

 
 

15.809.100 
   

6 Rentabilitas Ekonomi 
                    Keuntungan 
------------------------------------------------- x 100% 
Biaya Investasi + Biaya Operasional  
                    Rp.15.199.100 
------------------------------------------------ x 100% 
       Rp.6.102.000 + Rp.6.400.900 

 
 
 
 
 

121,5% 

   
7 Break Event Point (BEP) 

Total Biaya : Harga Satuan 
Rp.6.400.900 : Rp.150 

 
 

42.673 ekor 
   

8 Return Cost Ratio (RCR) 
Pendapatan : Biaya Total 
Rp.21.600.000 : Rp.6.400.900 

 
3,37 

 
 Pay Back Periode 

Biaya Investasi + Biaya Operasional 
----------------------------------------------- 
Keuntungan + Biaya Penyusutan 
Rp.6.102.000 + Rp.6.400.900 
----------------------------------------------- 
Rp.15.199.100 + Rp.610.000 

 
 
 
 
 

0,79 tahun 

   

 

7.5. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Kolam 

Usaha pembesaran ikan papuyu dalam kolam selama 1 siklus, 

biasanya berlangsung selama 1 tahun (12 bulan). Dalam kurun waktu 

tersebut, bobot ikan bisa mencapai 75-100 g (ukuran panen). Kolam 2 unit 

berukuran (100 m2) yang berkapasitas 40.000 ekor benih, dengan asumsi 

bahwa tingkat kelangsungan hidup 80%,  maka analisis usaha untuk 1 unit 

kolam adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7.2. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Kolam 

No Uraian Biaya (Rp) 
1 Investasi  
  Kolam 100 m2 2 buah @ Rp.20.000/m2 4.000.000 
  Serok kecil 2 buah @ Rp.7.500 15.000 
  Baskom plastik 2 buah @ Rp.15.000 

 Lain-lain 
30.000 

100.000 
 Sub Total 4.145.000 
   

2 Biaya Operasional per Tahun (2 siklus)  
 a. Biaya Tetap  
  Penyusutan per tahun (30%) 1.243.500 
 Sub total 1.243.500 
   
 b. Biaya Variabel  
  Benih ikan 3-5 cm (100 ekor/m2) 40.000 ekor 

x @ Rp.300 
 

12.000.000 
  Pakan 3.840 kg (FCR 1,5) @ Rp.5.000 19.200.000 
  Pupuk kandang 200 kg @ Rp.500 100.000 
  Kapur 100 kg @ Rp.500 

 Gaji/Upah 
 Lain-lain 

50.000 
1.200.000 

100.000 
 Sub Total 

Total Biaya Operasional (a + b) 
32.650.000 
33.893.500 

   
3 Pendapatan   
  Penebaran benih 3-5 cm 20.000 ekor (100 

ekor/m2) 
 Kelangsungan hidup ukuran 80 g sebesar 80% 
 Harga jual Rp.20.000/kg 
 Pendapatan/tahun (2 siklus) 

= 0,8 x 20.000 x 80 x Rp.20.000 x 2 
= 1280 x 40.000 

 
 
 
 
 
 

51.200.000 
   

4 Keuntungan Bersih  
Pendapatan-Total Biaya 
Rp.51.200.000-Rp.33.893.500 
Penghasilan rerata per bulan 
 

 
 

17.306.500 
1.442.208 

 
5 Cash Flow 

=  Laba Bersih + Penyusutan Investasi 
=  Rp.17.306.500 + Rp.1.243.500 
 

 
 

18.550.000 

6 Rentabilitas Ekonomi 
                      Keuntungan 
=  --------------------------------------------  x 100% 
    Biaya Investasi + Biaya Operasional 
                   Rp.17.306.500 
=  -----------------------------------------  x 100% 
     Rp.4.145.000 + Rp.33.893.500 

45,50% 
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7 Break Event Point (BEP) 

=  Total Biaya / Harga Satuan 
=  Rp.33.893.500 / Rp.20.000 
 

1.695 ekor 

8 (RCR) 
=  Pendapatan / Biaya Total 
=  Rp.51.200.000 / Rp.33.893.500 
 

1,51 

9 Pay Back Periode 
         Biaya Investasi + Biaya Operasional 
=   ----------------------------------------------- 
     Keuntungan + Biaya Penyusutan 
     Rp.4.145.000 + Rp.33.893.500 
=   ------------------------------------------- 
     Rp.17.306.500 + Rp.1.243.500 

2,17 tahun 

   

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha 

pembesaran ikan papuyu dalam kolam dengan asumsi tingkat 

kelangsungan hidup 80%, menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp.17.306.500,-. 

 

7.6. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Karamba 

Usaha pembesaran ikan papuyu dalam karamba selama 1 siklus, 

biasanya berlangsung selama 1 tahun (12 bulan). Dalam kurun waktu 

tersebut, bobot ikan bisa mencapai 75-100 g (ukuran panen). Karamba 1 

unit berukuran (2x3 m) yang berkapasitas 1.200 ekor benih, dengan 

asumsi bahwa tingkat kelangsungan hidup 80%,  maka analisis usaha 

untuk 1 unit karamba adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.3. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Karamba 

No Uraian Biaya 
1 Investasi  
 Pembuatan karamba 1 unit (2x3 m) 2.000.000 
 Serok besar 2 buah @ Rp.15.000 30.000 
 Sub total 2.030.000 
   

2 Biaya Tetap (penyusutan per tahun 30%) 609.000 
 Sub total 609.000 
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3 Biaya Variabel  
 Benih ikan papuyu ukuran 5-8 cm sebanyak 1.200 

ekor @ Rp.500 
 

600.000 
 Pakan 123 kg @ Rp.6.000 738.000 
 Sub total 1.338.000 
   

4 Total Biaya Operasional  
 Biaya Tetap + Biaya Variabel (2+3) 1.947.000 
   

5 Pendapatan  
 Produksi 103 kg @ Rp.40.000 4.120.000 
   

6 Keuntungan Bersih (Pendapatan-Total Biaya) 2.173.000 
 Rp.4.120.00-Rp.1.947.000 

Penghasilan rerata per bulan 
 

181.083 
   

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha 

pembesaran ikan papuyu dalam karamba dengan asumsi tingkat 

kelangsungan hidup 80% dan bobot total panen 103 kg, menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp.2.173.000,-. 

 

7.7. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Jaring 
Tancap 

 

Usaha pembesaran ikan papuyu dalam jaring tancap berukuran 

5x7x2 m dengan padat tebar 2.600 ekor, ukuran tebar 5-8 cm selama 1 

siklus pemeliharaan  menghasilkan ukuran bobot antara 60-75 g/ekor 

dengan asumsi bahwa tingkat kelangsungan hidup sebesar 90%. Maka 

analisis usaha 1 unit jaring tancap (5x7x2 m ) sebagai berikut: 

Tabel 7.4. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Jaring Tancap 

No Uraian Biaya (Rp) 
1 Investasi  
  Pembuatan kolam luas 35 m2 dan kedalaman 2 m 1.400.000 
  Pembuatan jaring hapa 1 unit ukuran 5x7x2 m 1.400.000 
 Sub total 2.800.000 
   

2 Biaya Tetap (penyusutan per tahun 30%) 840.000 
 Sub total 840.000 
  

 
 

3 Biaya Variabel  
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  Benih ikan papuyu ukuran 3-5 cm 2.600 ekor  
@ Rp.350,- 

 Pakan pellet 180 kg @ Rp.5.000 
 Tenaga kerja 1 orang x 5 bulan @ Rp.50.000 

 
910.000 
900.000 
250.000 

 Sub total 2.060.000 
   

4 Total Biaya Operasional 2.900.000 
 Biaya Tetap + Biaya Variabel (2+3) 2.900.000 
   

5 Pendapatan   
  Perkiraan hasil rerata per siklus 

156 kg x @ Rp.40.000 
 

6.240.000 
   

6 Keuntungan Bersih (Pendapatan-Total Biaya)  
 Rp.6.240.000-Rp.2.900.000 

Penghasilan rerata per bulan 
3.340.000 

278.333 
   

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha 

pembesaran ikan papuyu dalam jaring tancap dengan asumsi tingkat 

kelangsungan hidup 90%, menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp.3.340.000,-.  

 

7.8. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Fish Pen 

Usaha pembesaran ikan papuyu dalam fish pen selama 1 siklus, 

biasanya berlangsung selama 1 tahun (12 bulan). Dalam kurun waktu 

tersebut, bobot ikan bisa mencapai 75-100 g (ukuran panen). Fish pen 1 

unit berukuran (4x6 m) yang berkapasitas 2.400 ekor benih, dengan 

asumsi bahwa tingkat kelangsungan hidup 80%,  maka analisis usaha 

untuk 1 unit fish pen adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.5. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Papuyu dalam Fish Pen 

No Uraian Biaya (Rp) 
1 Investasi  
 Pembuatan fish pen 1 unit (4x6 m) 1.000.000 
 Serok besar 2 buah @ Rp.15.000 30.000 
 Baskom plastik 2 buah @ Rp.30.000 60.000 
 Sub total 1.090.000 
   

2 Biaya Tetap (penyusutan per tahun 30%) 327.000 
 Sub total 327.000 
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3 Biaya Variabel  
 Benih ikan papuyu ukuran 5-8 cm sebanyak 2.400 

ekor @ Rp.500 
 

1.200.000 
 Pakan 229 kg @ Rp.6.000 1.374.000 
 Sub total 2.574.000 
   

4 Total Biaya Operasional  
 Biaya Tetap + Biaya Variabel (2+3) 2.901.000 
   

5 Pendapatan  
 Produksi  153 kg @ Rp.40.000 6.120.000 
   

6 Keuntungan Bersih (Pendapatan-Total Biaya) 3.219.000 
 Rp.6.120.000-Rp.2.901.000 

Penghasilan rerata per bulan 
 

268.250 
   

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha 

pembesaran ikan papuyu di dalam fish pen dengan asumsi tingkat 

kelangsungan hidup 80%  dan bobot total panen 153 kg menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp.3.219.000,- 

Dari hasil analisis usaha pembesaran ikan papuyu, pemeliharaan 

ikan papuyu dalam karamba dan jaring tancap, keuntungan yang diperoleh 

relatif rendah dibandingkan dengan pemeliharaan ikan papuyu dalam 

kolam dan fish pen. Hal ini disebabkan biaya investasi pemeliharaan ikan 

dalam karamba dan jaring tancap relatif tinggi, akan tetapi tahan lama.  

 

Ringkasan 

1) Berdasarkan hasil analisis, usaha pembesaran ikan papuyu dalam 

kolam dengan asumsi tingkat kelangsungan hidup 80%, menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp.17.306.500,-. 

2) Usaha pembesaran ikan papuyu dalam karamba dengan asumsi 

tingkat kelangsungan hidup 80% dan bobot total panen 103 kg, 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp.2.173.000,-. 
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3) Usaha pembesaran ikan papuyu dalam jaring tancap dengan asumsi 

tingkat kelangsungan hidup 90%, menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp.3.340.000,-.  

4) Usaha pembesaran ikan papuyu di dalam fish pen dengan asumsi 

tingkat kelangsungan hidup 80%  dan bobot total panen 153 kg 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp.3.219.000,- 

5) Dari hasil analisis usaha pembesaran ikan papuyu, pemeliharaan ikan 

papuyu dalam karamba dan jaring tancap, keuntungan yang diperoleh 

relatif rendah dibandingkan dengan pemeliharaan ikan papuyu dalam 

kolam dan fish pen. Hal ini disebabkan biaya investasi pemeliharaan 

ikan dalam karamba dan jaring tancap relatif tinggi, akan tetapi tahan 

lama.  
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GLOSARIUM 

 

Adaptasi adalah masa penyesuaian suatu organisme dalam lingkungan 
baru. 

Aerasi adalah pemberian udara ke dalam air untuk penambahan oksigen. 
Aklimatisasi adalah penyesuaian suatu organisme (ikan) dalam 

lingkungan baru, pada seluruh kondisi lingkungan. 
Aseksuil adalah perkembangbiakan tidak melalui perkawinan. 
Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang 

belum dewasa. 
Biomassa adalah bobot seluruh bahan hidup (organik) pada satuan luas 

dalam suatu waktu tertentu. 
Budi Daya adalah suatu kegiatan pemeliharaan suatu organisme. 
Budi Daya Perairan adalah pengusahaan budi daya organisme akuatik 

termasuk ikan, moluska, krustasea, dan tumbuhan akuatik. 
Kegiatan usaha budi daya menyiratkan semacam intervensi dalam 
proses pemeliharaan untuk meningkatkan produksi, seperti 
penebaran teratur, pemberian pakan, perlindungan terhadap 
pemangsa, dan seterusnya. Pengusahaan budi daya juga 
menyiratkan kepemilikan perorangan atau badan usaha dari stok 
yang dibudidayakan. 

Calon Induk Ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk 
dijadikan induk. 

Disiphon adalah membersihkan badan air dengan mengeluarkan kotoran 
bersama sebagian jumlah air. 

Fitoplankton adalah plankton tumbuhan.  
Fekunditas adalah kemampuan reproduksi ikan yang ditunjukkan dengan 

jumlah telur yang ada dalam ovarium ikan betina. 
Fekunditas total adalah jumlah telur yang dihasilkan ikan selama 

hidupnya. 
Fekunditas relatif adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. 
Fekunditas populasi adalah jumlah semua telur dari semua fekunditas 

mutlak ikan betina yang akan memijah, yaitu semua telur yang akan 
dikeluarkan dalam satu musim pemijahan. 

Fertilisasi adalah penyatuan gamet haploid untuk menghasilkan suatu 
zigot diploid. 

Ginogenesis adalah proses perkembangan embrio yang berasal dari telur 
tanpa kontribusi material genetik jantan. 

Gonad adalah organ seks jantan dan betina, organ penghasil gamet pada 
sebagianbesar hewan. 

Gonadotropin adalah hormon yang merangsang aktivitas testes dan 
ovarium. 

Habitat adalah tempat hidup suatu organisme. 
Herbivora adalah hewan heterotropik yang memakan tumbuhan.  
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Hipofisasi adalah salah satu teknik dalam pengembangbiakan ikan dengan 
cara menyuntikan ekstrak kelenjar hipofisa kepada induk ikan 
untuk mempercepat tingkat kematangan gonad. 

Hormon adalah bahan kimia pembawa sinyal yang dibentuk dalam sel-sel 
khusus pada kelenjar endokrin. Hormon disekresikan ke dalam 
darah kemudian disalurkan ke organ-organ yang menjalankan 
fungsi-fungsi regulasi tertentu secara fisiologik dan biokimia. 

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (UU No.31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan). Pengertian ikan menurut UU No. 16 
Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 
meliputi: 
 Ikan bersirip (Pisces) 
 Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (Crustacea) 
 Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya 

(Mollusca) 
 Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata) 
 Teripang, bulu babi, dan sebangsanya (Echinodermata) 
 Kodok dan sebangsanya (Amphibia) 
 Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya 

(Reptilia) 
 Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya 

(Mammalia) 
 Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam 

air (Algae). 
 Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis 

tersebut di atas, termasuk ikan yang dilindungi. 
Ikan jenis baru adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari 

alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui 
dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan baik 
dalam negeri maupun luar negeri. 

Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa 
dan digunakan untuk menghasilkan benih. 

Inkubasi adalah masa penyimpanan.  
Kelenjar hipofisa adalah kelenjar kecil di bagian otak bawah yang 

menghasilkan berbagai macam hormone yang dibutuhkan pada 
makhluk hidup. 

Kepadatan adalah masa persatuan volume yang biasanya dihitung dalam 
gram/cm3 atau jumlah sel/mL.  

Kisaran toleransi adalah setiap organisme mempunyai suatu minimum 
dan maksimum ekologis dari kisaran toleransi organisme terhadap 
kondisi faktor lingkungannya. 

Larva adalah organisme yang belum dewasa yang baru keluar dari telur 
atau stadia setelah telur menetas.  
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Makanan adalah hasil dari proses pengolahan bahan pangan yang siap 
dimakan. 

Manajemen Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah upaya yang 
dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan 
antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan 
dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan 
pemakaian obat ikan.  

Nauplii adalah bentuk stadia setelah menetas pada krustacea arau 
kopepoda. 

Omnivora adalah organisme pemakan segala. 
Osmoregulasi adalah proses penyesuaian tekanan osmosa oleh suatu 

organisme dalam suatu lingkungan. 
Ovulasi adalah proses terlepasnya sel telur dari folikel. 
Pakan  adalah hasil olahan bahan pangan yang dikonsumsi hewan dan 

ikan. 
Pakan alami adalah pakan hidup bagi ikan yang tumbuh di alam tanpa 

campur tangan manusia secara langsung. 
Pakan buatan adalah hasil prosesing berbagai bahan baku sedemikian 

rupa sehingga sukar dikenal lagi bahan asalnya. 
Patogen adalah organisme penyebab penyakit  
Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 

dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam 
lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan 
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan. 

Pemijahan adalah proses peletakan telur atau perkawinan 
Pengapuran adalah menebar kapur hingga merata keseluruh bagian dalam 

kolam (tanah dasar dan pematang). 
Penyakit ikan adalah: 

a. Suatu keadaan patologi dari tubuh yang ditandai dengan adanya 
gangguan histologi atau psikologis. 

b. Keadaan fisik, morfologi, dan atau fungsi yang mengalami 
perubahan dari kondisi normal. 

c. Sebagai suatu bentuk abnormalitas dalam struktur atau 
fungsional yang disebabkan oleh organisme hidup melalui tanda-
tanda yang spesifik. 

d. Dapat  terjadi karena hubungan tiga faktor utama yaitu inang 
(host), penyebab penyakit (pathogen), dan lingkungan 
(environment). 

Penyakit infeksi adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit 
(protozoa, cacing, krustasea), jamur, bakteri, dan virus. 
Karakteristik khusus yang terdapat pada penyakit infeksi adalah 
kemampuan untuk menularkan penyakit dari satu ikan ke ikan 
yang lain secara langsung. 
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Penyakit noninfeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan 
lingkungan, disebabkan oleh defisiensi nutrisi, dan genetik. 

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

Plankton adalah organisme terapung yang pergerakannya tergantung arus 
air. 

Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk 
hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat 
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan 
jenis unggul baru. 

Prasarana Pembudidayaan Ikan adalah antara lain kolam, karamba, 
jaring tancap, fish pen, tambak, dan saluran tambak. 

Predator adalah organisme yang memangsa hewan lainnya. 
Pupuk adalah semua bahan yang diberikan pada media budidaya dengan 

tujuan untuk memperbaiki keadaan fisik, kimia, dan biologi media 
budidaya. 

Pupuk organik adalah pupuk kandang dan limbah atau sisa tanaman yang 
mengandung 4-50% karbon pada berat keringnya. 

Pupuk anorganik adalah nutrisi anorganik dalam komposisi sederhana 
yang mempunyai komponen minimum satu jenis dari bahan N-P-K. 

Reproduksi adalah proses perkembangbiakan baik secara aseksual 
maupun seksual 

Salinitas adalah konsentrasi semua ion-ion terlarut dalam air dan 
dinyatakan dalam mg per liter atau bagian per juta atau promil. 
Salinitas adalah jumlah kandungan bahan padat dalam satu 
kilogram air laut, dalam hal mana seluruh karbonat telah diubah 
menjadi oksida, brom, dan yodium yang telah disetarakan dengan 
klor dan bahan organik yang telah dioksidasi. 

Sarana Pembudidayaan Ikan adalah antara lain pakan ikan, obat ikan, 
pupuk. 

Seksual  adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. 
Seks reversal adalah proses pembalikan kelamin dengan menggunakan 

metode tertentu. 
Seleksi adalah pemisahan populasi dasar yang digunakan ke dalam kedua 

kelompok, yaitu kelompok terpilih dan kelompok yang harus 
terbuang. 

Stress adalah organisme yang terdedah pada suatu kondisi lingkungan 
yang mendekati batas kisaran toleransinya. 

Zooplankton adalah plankton hewani. 
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INDEKS 

 

A 
Aspergillus, 121 
Artemia, 99, 103, 109 
Amilase, 101 
Acanthocephala, 143 
Argulus, 147 
Asam amino, 149, 155 
Analisis usaha, 158, 160 

Pembenihan, 162 
Pembesaran dalam kolam, 164 
Pembesaran dalam karamba, 165 
Pembesaran dalam jaring tancap, 
166 
Pembesaran dalam fish pen, 167 
 

B 
Bakteri, 145 

Aeromonas, 145 
Flavobacterium, 145 
Edwarsiella, 145 
Pseudomonas, 145 

Berang-berang, 141 
Burung, 141 
Biaya investasi, 160 
Biaya operasional, 160 

C 
Cacing rambut, 109 
Cacing, 146 

Lernaea, 146 
 

D 
Double hapa, 106 
Dactylogyrus, 143 
 

E 
Euryhaline, 9 
Eceng gondok, 119 
Embrio, 86, 90 
Endoparasit, 143 
Ektoparasit, 143 

F 
Faktor kondisi, 46 
Fish pen (hampang), 130, 167 
Fekunditas, 56, 60 
Faktor independen, 115 
Faktor dependen, 116 
Fitase, 121 
 

G 
Gulma air, 119 

Gulma itik, 119 
Kiambang, 119 
Kayu apu, 119 
Eceng gondok, 119 

Gonad, 47, 59 
TKG, 48, 50 
IKG, 54 

Gyrodactylus, 143 
 

H 
Herbivora, 26 
Hama penyakit, 136, 141 
Hormon, 82 

Ovaprim, 83 
Kelenjar hipofisa, 84 
LH-RH, 84 
HCG, 84 
Ovatide, 85 
Wova-FH, 85   

I 
Insekta, 33 
Induk, 80 

Seleksi induk, 81 

J 
Jaring tancap, 128, 166 
Jamur, 143 

Saprolegnia, 143 
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 Aphanomyces, 143    
K 
Karnivora, 26 
Karamba, 122, 165 
Kolam, 117, 164 
Kromium, 120, 130 
Kodok, 141 
 

L 
Labirin, 17 
Larva, 29, 97, 104 
Lipase, 101 
Linsang, 141 
Lernaea, 146 

M 
Methylene blue (MB), 86 
Masakan, 153 

 

N 
Nematoda, 143 
 

O 
Omnivora, 26 
Ovaprim, 83 
Ovarium, 65, 86 
Oxytetracycline, 146 
 

P 
Papuyu biasa, 20 
Papuyu galam, 20 
Protease, 102 
Penyakit, 142 

Infeksi, 142 
Noninfeksi, 142 

Parasit, 143 
Endoparasit, 143 
Ektoparasit, 143 

Panen, 132 
Pasca panen, 134 
 

R 
Reproduksi, 39 
Rhyzopus, 121, 128, 130 
            

S 
Salinitas, 9, 19 
Seleksi induk, 81 
Stripping, 82 
Saccharomyces, 121, 128, 130 
Serangga air, 119, 142 
   

T 
Telur, 86, 90 
TSP, 118 
Trichodina, 143 
 

U 
Umur, 31 
Urea, 118 
Ular, 141 
 

V 
Varian, 19 
Vitamin C, 121 
Vitamin E, 72, 98 

Z 
Zygot, 91 
Zooplankton, 119, 128 
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Potensi, Peluang, dan Tantangan Pengembangan 
Perikanan Rawa di Kalimantan Selatan 

 
 

Kalimantan Selatan dengan luas 37.530,52 
km2 mempunyai potensi sumber daya 
perikanan yang cukup besar. Perikanan rawa 
(ikan hitaman dan ikan putihan) memiliki 
potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal 
ini dapat dilihat dari potensi 
keanekaragaman jenis, biologis, dan lahan 
yang cukup besar berupa sungai dan anak 
sungai (698.220 ha), danau alami, danau 
buatan atau waduk (9.200 ha), rawa banjiran 
(292.580 ha), dan lain-lain.   

Pengembangan perikanan rawa mempunyai 
peluang yang sangat besar dilihat dari 
perubahan (pergeseran) pola konsumsi 
masyarakat Kalimantan Selatan dari red 
meat ke white meat.  

Buku ini membahas tentang potensi dari aspek perairan rawa, 
keanekaragaman jenis ikan rawa, dan biologis ikan rawa yang dimiliki 
Kalimantan Selatan. Peluang pengembangan perikanan rawa berdasarkan 
pola konsumsi masyarakat, keunggulan kandungan gizi yang terkandung 
dalam ikan rawa, jumlah penduduk, dan peluang usaha budi daya 
perikanan rawa. Perairan rawa sebagai sumber plasma nutfah alami mulai 
menunjukkan gejala penurunan, bahkan terancam punah. Cara mencegah 
kepunahan perikanan rawa melalui pengaturan penangkapan, suaka 
perikanan, domestikasi, penebaran kembali, pemacuan stok, dan budi daya 
menjadi alternatif tindakan pelestarian ikan-ikan rawa. 
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Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan  
(Budi Daya Perairan) 

 

Budi daya perairan dari bahasa Inggeris, 
yaitu aquaculture. Aqua berarti perairan dan 
culture berarti budi daya. Akuakultur adalah 
kegiatan memproduksi biota (organisme) 
akuatik baik memperbanyak (reproduksi) 
atau  menumbuhkan (growth) di lingkungan 
terkontrol dalam rangka mendapatkan 
keuntungan (profit).  

Kolam merupakan tempat paling ideal untuk 
pemeliharaan ikan. Pemeliharaan ikan dalam 
kolam dapat dilakukan secara monokultur 
dan polikultur. Lokasi kolam harus 
memenuhi persyaratan, yaitu sumber air 
cukup, letak kolam bebas dari banjir dan 
pencemaran air, tanah kolam liat berpasir, 
dan sarana lain seperti jalan sudah tersedia.  

Buku ini menyajikan tentang manajemen produksi akuakultur yang 
meliputi manajemen kolam, manajemen benih, manajemen pemberian 
pakan, manajemen kesehatan ikan, manajemen kualitas air, dan 
manajemen panen dan pasca panen. 
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Manajemen Kesehatan Ikan  
 

Penyakit ikan merupakan gangguan pada 
fungsi dan organ baik sebagian maupun 
secara keseluruhan. Penyakit dapat 
disebabkan oleh faktor biotik (parasit, jamur, 
bakteri, dan virus) dan faktor abiotik 
(kualitas pakan yang jelek dan kondisi 
lingkungan yang tidak mendukung). 

Masalah penyakit ikan makin lama makin 
bertambah banyak. Hal ini disebabkan antara 
lain makin bertambahnya luasan areal budi 
daya, makin banyaknya perdagangan ikan 
hidup, pola budi daya yang intensif, kurang 
intensifnya usaha monitoring dan surveilans, 
masuknya komoditas ikan baru yang tidak 
disertai dengan studi Import Risk Analysis 
(IRA), dan pencemaran. 

Semakin banyak dan meluasnya penyebaran penyakit pada areal budi 
daya. Perlu segera dilaksanakan kebijakan dan strategi manajemen 
kesehatan ikan yang dilakukan agar ikan yang dipelihara terhindar dari 
penyakit.  

Buku ini menyajikan tentang manajemen kesehatan ikan yang meliputi 
kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan, konsep penyebab 
terjadinya penyakit, penyakit infeksi parasit, jamur, bakteri, dan virus, 
penyakit noninfeksi akibat lingkungan, penyakit defisiensi nutrisi, 
biosekuritas dan praktik manajemen terbaik, dan pengendalian penyakit 
ikan. 
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