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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar asli Indonesia yang 

tersebar di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Daging ikan patin 

memiliki kandungan kalori dan protein yang cukup tinggi, rasa dagingnya khas, 

enak, lezat dan gurih sehingga digemari oleh masyarakat. Ikan patin dinilai lebih 

aman untuk kesehatan karena kadar kolesterolnya rendah dibandingkan dengan 

daging hewan ternak. Selain itu ikan patin memilki beberapa kelebihan lain, yaitu 

ukuran per individunya besar dan di alam panjangnya bisa mencapai 120 cm 

(Susanto dan Amri, 2002).  

 Beberapa kelebihan tersebut menyebabkan harga jual ikan patin tinggi dan 

sebagai komoditi yang berprospek cerah untuk dibudidayakan. Menurut Bapak 

Dedi yang kesehariannya merupakan pedagang ikan di Pasar pagi Kemuning 

Pontianak, ia mengatakan dalam waktu setengah hari ia bisa menjual ikan patin 

sebanyak 20-25 kg dengan harga berkisar antara Rp. 24.000 - 27.000. Selain 

dimanfaatkan sebagai daging segar juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan 

olahan. Berbagai bentuk dan jenis daging olahannya saat ini sudah memasyarakat, 

seperti martabak patin, pastel kembang patin, pring roll patin, kongtin (Singkong 

dicampur daging patin), fish nugget, sosis dan fish stick. Sektor perikanan 

khususnya budi daya ikan patin diharapkan menjadi tumpuan pemerintah dan 

masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi global. 

 Ke depan, peluang usaha budi daya patin dipastikan makin terbuka lebar 

menyusul telah dicanangkannya Program Gerakan Serentak (Gertak) 
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Pengembangan Ikan Patin di tujuh Provinsi di Indonesia oleh Menteri Kelautan 

dan Perikanan pada Januari 2006 lalu di Jambi. Ketujuh provinsi yang dinilai 

mampu mengembangkannya dengan baik adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, 

Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. Dalam 

pencanangan tersebut, sekaligus ditandatangani kesepakatan antara eksportir dan 

pemerintah. Eksportir menyatakan kesanggupan untuk menampung produksi patin 

di Indonesia dari tujuh Provinsi tersebut untuk diekspor ke Amerika Serikat dan 

negara-negara Eropa (Agribisnis & Aquacultures, 2008). Permintaan ikan patin di 

Eropa saat ini sangat tinggi, hal ini menyusul dengan adanya kebijakan Uni Eropa 

untuk membatasi perburuan ikan cod. Ikan patin memiliki kemiripan tekstur 

dengan ikan cod, di antaranya dagingnya berwarna putih. Selain itu, nilai protein 

daging patin juga tergolong tinggi, mencapai 68,6%. Kandungan gizi lainnya 

adalah lemak 5,8%, abu 5% dan air 59,3%. Berat ikan setelah disiangi sebesar 

79,7% dari berat awalnya, sedangkan fillet yang diperoleh dari bobot ikan seberat 

1-2 kg mencapai 61,7% (Kontan Oneline, 2009). 

 Dinas Kelautan dan Perikanan (2009) menuliskan, bahwa data terakhir 

produksi ikan patin di Kalimantan Barat pada tahun 2008 mencapai  215,99 ton 

yang didominasi oleh budidaya di keramba (201,01 ton), terjadi peningkatan 

produksi dibandingkan tahun 2007 yaitu 179 ton dan tahun 2006 yang 

produksinya hanya 3 ton. Sedangkan pada tahun 2008 Kabupaten Kubu Raya 

menyumbang produksi ikan patin sebesar 1,5 ton  

  Usaha kearah pembudidayaan ikan di perairan umum sangat diperlukan, 

hal ini disebabkan oleh lajunya pertambahan jumlah penduduk dan sempitnya 

areal tanah yang sebagian besar digunakan warga sebagai wilayah pemukiman, 
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perkebunan dan pertanian sehingga terjadi penyempitan lahan untuk budidaya 

ikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, budidaya ikan dalam keramba jaring 

apung di perairan umum adalah alternatif yang sangat tepat dan lebih efektif. 

Selain itu, upaya budidaya ikan juga sebagai penyeimbang dan membantu 

pemenuhan produksi ikan yang selama ini diperoleh dari hasil penangkapan yang 

cenderung semakin menurun. Hal ini tidak diimbangi dengan usaha budidaya dan 

penebaran ikan (restocking) yang akan mengakibatkan terganggunya kelestarian 

sumber daya perairan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya 

pertambahan penduduk yang diiringi dengan semakin meningkatnya  kebutuhan 

protein hewani oleh manusia setiap tahunnya, maka perlu adanya peningkatan 

produksi ikan sebagai salah satu sumber pangan dan sumber protein. Menurut 

Koran Jakarta (2009), konsumsi ikan secara nasional pada tahun 2008 

diperkirakan sebanyak 29,98 kilogram per kapita per tahun, meningkat dari tahun 

sebelumnya yakni 28,28 kilogram per kapita per tahun. Pada tahun 2009 ini 

konsumsi ikan secara nasional sebesar 32 kilogram per kapita per tahun. 

 Peningkatan produksi perikanan dapat dilakukan dengan kegiatan 

pembudidayaan ikan di perairan umum. Perairan umum yang bisa dimanfaatkan 

untuk budidaya perikanan dan belum diusahakan secara maksimal oleh 

masyarakat salah satunya adalah sungai. Kabupaten Kubu Raya memiliki perairan 

yang cukup luas, terdiri dari 1.437 Km2 luas laut dan 760 Km2  luas sungai yang 

sangat potensial untuk pengembangan perikanan (Kuburayakab.go.id, 2009). 

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang berada di Provinsi 

Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya khususnya dengan panjang total 

1.143 km. Di sungai ini terdapat lebih dari 300 jenis ikan, sungai bermuara dari 
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kota Pontianak dan berakhir di Kabupaten Kapuas Hulu (Wikipedia, 2009). Lahan 

ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembesaran ikan patin dalam keramba 

jaring apung. Dengan potensi sungai mencapai 67% lebih luas dari daratan 

(Harian Berkat, 2008), Kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini memiliki 

prospek yang cerah untuk mengembangkan sektor perikanan guna peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memanfaatkan potensi sungai yang ada, 

Pemerintah Daerah setempat menawarkan kepada investor untuk bekerjasama 

dengan mencanangkan “Siapkan Sejuta Keramba Majukan Perikanan Rakyat” 

(Pontianak Pos, 2009). Bahkan Menurut Hamdani (2009), untuk meningkatkan 

hasil produksi dibidang perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. 

Kubu Raya Supandri Usman akan mengandeng Rokhimin Damhuri menjadi 

penasehat teknis dengan melakukan pemetaan potensi perikanan. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Keramba jaring apung adalah sistem budidaya dalam wadah berupa jaring 

yang mengapung dengan bantuan pelampung dan ditempatkan di perairan seperti 

danau, waduk, laut, selat, sungai dan teluk. Berbagai komoditi perikanan dapat 

dibudi dayakan pada media ini, terutama kegiatan pembesaran dan pendederan. 

Sampai saat ini kegiatan pembesaran ikan patin secara komersial menggunakan 

keramba jaring apung pada perairan umum masih tergolong sedikit. Sedangkan 

potensi untuk kegiatan budidaya ikan air tawar di perairan umum peluangnya 

masih terbuka lebar. Tingkat permintaan konsumen akan ikan ini juga tidak 

pernah turun bahkan sebaliknya cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya 

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. 
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Kegiatan pembesaran ikan tujuan utamanya mengaharapkan hasil produksi 

yang akan didapat bisa maksimal, namun berbagi faktor yang sering menjadi 

hambatan bagi pembudidaya sehingga usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan 

keinginan atau target produksi menurun. Usaha pembesaran tidak mengalami 

perkembangan akibat masih kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan 

informasi teknis pembudidaya seperti padat penebaran, teknik pemberian pakan, 

perawatan dan pegontrolan keramba serta pegendalian hama penyakit. Faktor 

lingkungan tempat dilangsungkannya usaha pembesaran terutama parameter 

kualitas air juga sangat dipertimbangkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan ikan. Untuk itu perlu adanya informasi teknis pembesaran ikan patin 

dalam keramba jaring apung sehingga produksi ikan dapat ditingkatkan. 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan dari paraktek kerja lapangan ini adalah untuk mempelajari secara 

langsung kegiatan atau cara-cara pembesaran ikan patin dalam keramba jaring 

apung. Sedangkan manfaatnya adalah meningkatkan pengetahuan, motivasi dan 

keterampilan mahasiswa mengenai cara pembesaran ikan patin, membantu 

pembudidaya untuk meningkatkan hasil produksi ikan patin dan dapat 

memberikan solusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi pembudidaya 

berdasarkan teori ilmu yang didapat mahasiswa di bangku kuliah serta sebagai 

bentuk pengabdian sebuah  institusi Perguruan Tinggi kepada masyarakat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Patin 

 Menurut Kordik (2005), sistematika ikan patin diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Sub-kelas : Teleostei 

Ordo  : Ostariophysi 

Sub-ordo : Siluroidae 

Famili  : Pangasidae 

Genus  : Pangasius 

Spisies  : Pangasius djambal 

 Djariah (2001) mengemukakan, Ikan patin memiliki warna tubuh putih 

keperak-perakan dan punggung kebiru-biruan, bentuk tubuh memanjang, kepala 

relatif kecil. Ujung kepala terdapat mulut yang dilengkapi dua pasang sungut 

pendek. Susanto dan Amri (2002) menambahkan, pada sirip punggung memiliki 

sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang bergerigi dan besar di 

sebelah belakangnya. Sirip ekor membentuk cagak dan bentuknya simetris. Ikan 

patin tidak mempunyai sisik, sirip dubur relatif panjang yang terletak di atas 

lubang dubur terdiri dari 30-33 jari-jari lunak sedangkan sirip perutnya memiliki 

enam jari-jari lunak. Sirip dada mempunyaii 12-13 jari-jari lunak dan sebuah jari-

jari keras yang berubah menjadi senjata yang dikenal dengan patil. Di bagian 

permukaan punggung ikan patin terdapat sirip lemak yang berukuran kecil  
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 Di Indonesia, ada dua macam ikan patin yang dikenal yaitu patin lokal 

(Pangasius pangasius) atau sering pula disebut jambal (Pangasius djambal)  dan 

patin Bangkok atau patin Siam (Pangasius hypophtalamus sinonim P. sutchi).  

Saanin (1984) mengatakan, patin jambal memiliki sungut rahang atas jauh lebih 

panjang dari setengah panjang kepala dan hidung sedikit menonjol kemuka serta 

mata agak ke bawah. Sedangkan Hernowo (2005) menjelaskan, Patin siam 

merupakan ikan introduksi yang masuk ke Indonesia pada tahun 1972 dari 

Thailand. Menurut Agribisnis & Aquacultures (2009), jenis ikan patin yang benar-

benar baru dan asli dari Indonesia adalah Patin pasupati. Patin jenis ini dihasilkan 

dari persilangan antara patin siam betina dan patin jambal jantan untuk pertama 

kalinya. Keunggulan dari patin ini adalah memiliki daging yang berwarna putih, 

kadar lemak yang relatif rendah, laju pertumbuhan badan yang relatif cepat dan 

jumlah telur yang relatif banyak. Daging yang berwarna putih dan bobot tubuh 

yang besar diturunkan dari patin jambal, sementara jumlah telur yang relatif 

banyak diturunkan dari patin siam. 

 Menurut Warintek (2002), kerabat patin di Indonesia terdapat cukup 

banyak diantaranya Pangasius polyuranodo (ikan juaro), Pangasius macronema 

(ikan Rios, Riu, Lancang), Pangasius micronemus (ikan Wakal, Riuscaring), 

Pangasius nasutus (ikan Padado), Pangasius nieuwenhuisii (ikan Lawang). 

2.2. Habitat dan Penyebaran 

 Di alam, penyebaran geografis ikan patin cukup luas, hampir di seluruh 

wilayah Indonesia. Secara alami ikan ini banyak ditemukan di sungai-sungai besar 

dan berair tenang di Sumatera, seperti Sungai Way Rarem, Musi, Batanghari dan 

Indragiri. Sungai-sungai besar lainnya di Jawa, seperti Sungai Brantas dan 
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Bengawan. Bahkan keluarga dekat lele ini juga dijumpai di sungai-sungai besar di 

Kalimantan, seperti Sungai Kayan, Berau, Mahakam, Barito, Kahayan dan 

Kapuas. Umumnya, ikan ini ditemukan di lokasi-lokasi tertentu di bagian sungai, 

seperti lubuk (lembah sungai) yang dalam (Agribisnis & Aquacultures, 2009). 

Susanto dan Amri (2002) mengatakan, ikan patin bersifat nocturnal atau 

melakukan aktivitas dimalam hari sebagaimana umumnya ikan catfish lainnya. 

Patin suka bersembunyi di dalam liang-liang di tepi sungai habitat hidupnya dan 

termasuk ikan dasar , hal ini bisa dilihat dari bentuk mulutnya yang agak ke 

bawah. 

 Ikan ini mampu bertahan hidup pada perairan yang kondisinya sangat jelek 

dan akan tumbuh normal di perairan yang memenuhi persyaratan ideal 

sebagaimana habitat aslinya. Kandungan oksigen (O2) yang cukup baik untuk 

kehidupan ikan patin berkisar 2-5 ppm dengan kandungan karbondioksida (CO2) 

tidak lebih 12,0 ppm. Nilai pH atau derajat keasaman adalah 7,2-7,5, konsentrasi 

sulfida (H2S) dan ammonia (NH3) yang masih dapat ditoleransi oleh ikan patin 

yaitu 1 ppm. Keadaan suhu air yang optimal untuk kehidupan ikan patin antara 

280 C-290 C. Ikan patin lebih menyukai perairan yang memiliki fluktuasi suhu 

rendah. Kehidupan ikan patin mulai terganggu apabila suhu perairan menurun 

sampai 140 C-150 C ataupun meningkat diatas 350 C. Aktivitas patin terhenti pada 

perairan yang suhunya dibawah 60 C atau diatas 420 C (Djariah, 2001). 

2.3. Makanan dan Kebiasaan Makan Ikan Patin 

 Menurut Djariah (2001), Ikan patin memerlukan sumber energi yang 

berasal dari makanan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Patin 

merupakan ikan pemakan segala (omnivora), tetapi cenderung ke arah karnivora. 
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Susanto dan Amri (2002) menjelaskan, di alam makanan utama ikan patin berupa 

udang renik (crustacea), insekta dan moluska. Sementara makanan pelengkap ikan 

patin berupa rotifera, ikan kecil dan daun-daunan yang ada di perairan. Apabila 

dipelihara di jala apung, ikan patin ternyata tidak menolak diberi pakan, sesuai 

dengan penelitian Arifin (1993) dalam Cholik et al (2005) yang menyatakan 

bahwa ikan patin sangat tanggap terhadap pakan buatan.  

2.4. Pembesaran 

 Menurut Jangkaru (2004), pembesaran ikan merupakan bagian dari usaha 

budi daya ikan. Pembesaran adalah suatu usaha pemeliharaan ikan yang dimulai 

dari ikan lepas dederan dan berakhir sampai mencapai ukuran kunsumsi atau 

ukuran untuk pasar. Sedangkan Susanto dan Amri (2002) mengartikan, 

pembesaran ikan merupakan kegiatan untuk menghasilkan ikan yang siap 

konsumsi. Produk akhirnya berupa ikan konsumsi, meskipun ukuran ikan yang 

dikonsumsi bisa saja berbeda sesuai dengan kebutuhan pasar.  

2.5. Keramba Jaring Apung 

 Keramba jaring apung (cage culture) adalah sistem budidaya dalam wadah 

berupa jaring yang mengapung dengan bantuan pelampung dan ditempatkan di 

perairan seperti danau, waduk, sungai, selat dan teluk. Sistem ini terdiri dari 

beberapa komponen seperti rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi dan 

rumah jaga. Kantong jaring terbuat dari bahan polyethelene dan polyprophelene 

dengan berbagai ukuran mata jaring dan berbagai ukuran benang, berfungsi 

sebagai wadah untuk pemeliharaan dan treatment ikan. Pelampung terbuat dari 

drum plastik, drum besi bervolume 200 liter, styrofoam atau gabus yang 

dibungkus dengan kain terpal yang berfungai untuk mempertahankan kantong 
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jaring tetap mengapung di dekat permukaan air (Seputar Informasi Perikanan dan 

Kelautan, 2008). Rochdianto (2005) menambahkan, Keramba jaring apung 

ditempatkan dengan kedalaman perairan lebih dari 2 meter. Beberapa masyarakat 

ada yang menyebut kantong jaring apung, keramba kolam terapung dan jaring 

keramba terapung atau disingkat kajapung.  
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III.METODE PRAKTEK 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

  Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan pada keramba “Kapuas Raya” 

milik Bapak Daharudin, S.Pi yang berlokasi di Jalan Prona Desa Kapur 

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada bulan 29 November 2009 –  

31 Januari 2010. 

3.2. Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalan praktek ini meliputi, ikan patin, pakan ikan 

dan obat-obatan. Sedangkan alat yang diperlukan antara lain, keramba jaring 

apung, alat ukur kualitas air, timbangan, penggaris, ember, serokan, alat tulis dan 

dokumentasi. 

3.3. Prosedur Praktikum 

3.3.1. Persiapan 

 Sebelum melaksanakan praktek lapangan terlebih dahulu segala persiapan 

untuk kerja di lapangan dipersiapkan, persiapan ini seperti pengurusan 

kelengkapan administrasi dan adanya koordinasi dengan tempat yang akan 

dilaksanakan praktek lapangan. 

3.3.2. Pelaksanaan 

1. Penebaran Benih 

 Padat penebaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan pada saat 

menebarkan benih. Jika padat penebaran tinggi, dikhawatirkan terjadi kanibalisme 

terhadap ikan-ikan yang lebih lemah. Selain itu, ikan menjadi rentan terhadap 

penyakit akibat luka yang disebabkan oleh senggolan antar ikan atau senggolan 

dengan dinding karamba. Padat penebaran juga harus memperhatikan keterkaitan 
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antara jumlah ikan yang ditebar dengan daya tampung optimal dari tempat 

pembesaran.  

 Ukuran benih yang ditebar di karamba minimal telah mencapai berat 50 

gram per ekor atau panjang 2,5 – 3,5 inci. Benih yang ditebar sebaiknya memiliki 

ukuran yang sama dan seumur. Jika ada yang lebih besar atau lebih tua umurnya 

dikhawatirkan akan mendominasi benih lainnya, baik dalam persaingan hidup 

maupun persaingan mendapat makanan. Padat penebaran benih yang disarankan 

adalah sekitar 5 kg/m2. Padat penebaran sebanyak itu akan menghasilkan panen 

sekitar 30 – 40 kg/m2 (Rochdianto, 2005). 

 Agar ikan patin yang ditebar di karamba jaring apung tidak mengalami 

stress, penebaran benih patin sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari saat 

suhu masih rendah. Penebaran dilakukan dengan aklimatisasi yaitu benih patin 

yang berada dalam kantong plastik pengangkutan dibiarkan mengapung di atas air 

selama 5 – 10 menit. Selanjutnya kantong plastik dibuka dan ditambahkan air dari 

karamba jaring apung sedikit demi sedikit kedalam kantong sampai kondisi air di 

dalam kantong sama dengan kondisi air di dalam karamba jaring apung. Proses 

aklimatisasi ini selesai jika ikan patin di dalam kantong plastik keluar dengan 

sendirinya ke karamba. 

2. Pemberian Pakan 

 Pakan harus mendapat perhatian yang serius karena pakan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan berat ikan dan merupakan bagian terbesar dari 

biaya operasional dalam pembesaran ikan patin. Berdasarkan hasil penelitian para 

ahli perikanan, untuk mempercepat pertumbuhan ikan selama pembesaran, setiap 

hari ikan patin perlu diberikan makanan tambahan berupa pelet sebanyak 3 – 5% 
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dari berat total tubuhnya. Pemberian pakan dilakukan secara bertahap sebanyak 

empat kali yaitu, pagi, siang, sore dan malam hari. Porsi pemberian pakan pada 

malam hari sebaiknya lebih banyak daripada pagi, siang dan sore hari, karena ikan 

patin lebih aktif pada malam hari. Ikan ini cukup responsif terhadap pemberian 

makanan tambahan. Pada pembudidayaan, dalam usia enam bulan ikan patin bisa 

mencapai panjang 35 –  40 cm.  

3. Pengendalian hama dan penyakit 

 Pada pembesaran ikan patin di jaring terapung hama yang mungkin 

menyerang antara lain linsang, kura-kura, biawak, ular air dan burung.  Ikan-ikan 

kecil yang masuk kedalam wadah budidaya akan menjadi pesaing ikan patin 

dalam hal mencari makan dan memperoleh oksigen. Semak belukar yang tumbuh 

di pinggir dan disekitar lokasi dibersihkan secara rutin yang. Cara untuk 

menghindari dari serangan burung bangau (Lepto-tilus javanicus), pecuk 

(Phalacrocorax carbo sinensis), blekok (Ramphalcyon capensis capensis) adalah 

dengan menutupi bagian atas wadah budi daya dengan lembaran jaring dan 

memasang kantong jaring tambahan di luar kantong jaring budi daya. Cara ini 

berfungsi ganda, selain burung tidak dapat masuk, ikan patin juga tidak akan 

berlompatan keluar.  

 Penyakit yang sering menyerang ikan patin terdiri dari dua golongan yaitu 

penyakit infeksi yang timbul karena gangguan organisme patogen dan penyakit 

non infeksi yang timbul karena organisme lain. Penyebab penyakit infeksi adalah 

parasit, bakteri dan jamur yang dapat menular. Sedangkan penyebab penyakit non 

infeksi adalah keracunan dan kekurangan gizi. 
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 Parasit dapat dikendalikan dengan metil biru atau methilene blue 

konsentrasi 1% (satu gram metil biru dalam 100 cc air). Pengendalian jamur 

menggunakan malachyt green oxalate sejumlah 2 –3 g/m air (1 liter) selama 30 

menit. Sedangkan Penyakit bakteri dapat dibasmi dengan merendam ikan dalam 

larutan kalium permanganat (PK) 10-20 ppm selama 30–60 menit, Merendam 

ikan dalam larutan nitrofuran 5- 10 ppm selama 12–24 jam atau merendam ikan 

dalam larutan oksitetrasiklin 5 ppm selama 24 jam.  

4.  Pengontrolan dan Perawatan keramba 

 Pengontrolan dan perawatan wadah budi daya perlu diperhatikan secara 

periodik. Setiap kali selesai panen, jaring harus diangkat dan bila ada bagian-

bagian jaring yang rusak atau sobek, sesegera mungkin diperbaiki atau diganti. 

Apabila hal ini tidak dilakukan maka ikan akan lolos dari jaring atau hama dapat 

masuk ke dalam jaring dan memangsa ikan peliharaan. Pengontrolan serupa juga 

pelu dilakukan untuk peralatan lainnya seperti pelampung, kerangka keramba dan 

tali temali. Kerusakan jaring biasanya lebih banyak disebabkan oleh jasad 

penempel sehingga bila terlihat ada binatang tertentu yang menempel pada jaring 

segera dibuang. Bagian yang berlumut atau tertutup lumpur harus dibersihkan. 

Sampah-sampah yang menempel juga dibersihkan agar tidak mengganggu aliran 

air yang masuk atau keluar. 

5. Pemanenan 

 Pada umumnya panen pada pembesaran ikan patin dapat dilakukan setelah 

6 – 12 bulan pada saat ikan mencapai ukuran berat satu kilogram. Ikan patin yang 

dipelihara di karamba jaring apung dengan ukuran awal 5 inci membutuhkan 

waktu selama 6 – 8 bulan untuk mencapai ukuran satu kilogram. Pemanenan 
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dilakukan secara selektif karena pertumbuhan ikan tidak seragam. Cara panen 

ikan patin adalah dengan menggunakan serok atau alat tangkap lainnya. 

Penanganan saat pemanenan harus hati-hati dan menghindari adanya luka karena 

dapat menurunkan mutu dan harga jual ikan. Penangkapan langsung 

menggunakan tangan sebaiknya tidak dilakukan karena tangan bisa terluka 

terkena patil atau duri sirip ikan. Untuk menjaga mutu ikan yang dipanen, sehari 

sebelum dipanen biasanya pemberian pakan dihentikan (diberokan).  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Metode studi pustaka  

 Metode studi pustaka adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis 

data dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai literatur dan 

mengkaji sumber-sumber pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diamati.  

3.4.2. Metode partisipatif 

 Metode ini merupakan praktek langsung di lapangan, berperan aktif dari 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemilik usaha atau pembudidaya selama 

praktek lapangan berlangsung. data yang dikumpulkan seperti penebaran benih, 

metode pemberian pakan, perawatan dan pengontrolan keramba, pengendalian 

hama penyakit serta analisis finansial. 

3.4.3. Metode wawancara dan observasi 

 Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara komunikasi 

atau kegiatan tanya jawab dengan pembudidaya responden atau pemilik usaha. 

Adapun data yang akan diambil melalui wawancara ini data yang tidak dimiliki 

oleh peserta praktek seperti keadaan umum lokasi keramba, sejarah berdirinya 
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usaha, struktur organisasi, sistem manajemen dan aspek pemasaran. Sedangkan 

metode observasi adalah metode pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap proses kegiatan pembesaran ikan patin selama 

praktek berlangsung.  

 3.4.4  Metode Diskriptif 

   Metode diskriptif terdiri dari kegiatan-kegiatan mengumpulkan, 

mengklarifikasikan, menganalisa dan menginterprestasikan data secara akurat dan 

optimal sehingga diperoleh hasil yang baik. 

3.5. Data Yang Dikumpulkan 

3.5.1.  Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pembudidaya 

ikan. Biasanya merupakan fakta, fenomena, kasus yang didapat langsung dari 

lapangan, termasuk informasi langsung dari masyarakat, kebiasaan yang muncul 

dihadapan penulis, ataupun kasus hukum yang terjadi disekitar. Singkatnya 

merupakan suatu data yang belum diolah. Data primer diperoleh dengan 

pengumpulan data yang dilakukan sendiri dengan terjun langsung ke lapangan 

sewaktu pelaksanaan praktikum. Adapun data primer yang dikumpulkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelangsungan Hidup 

Kelangsungan hidup dapat dinyatakan sebagai persentase jumlah ikan 

yang hidup dibagi dengan jumlah ikan yang ditebar selama jangka waktu 

pemeliharaan (Effendie, 1997), yang dinyatakan dengan rumus: 

  Nt 
SR =             x 100 % 

  No 
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Keterangan :  

SR = Kelangsungan hidup ikan (%) 

Nt  = jumlah ikan yang hidup pada akhir periode 

No = jumlah ikan yang hidup pada awal periode 

2. Pertumbuhan Ikan 

 Pengamatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dengan dengan mengukur laju 

pertumbuhan harian relatif ikan, yaitu persentase pertumbuhan berat yang dicapai 

pada akhir pengamatan (Cholik et al., 2005), dihitung dengan rumus: 

 
G   =     
 
 

Keterangan : 

G : Pertumbuhan Harian Relatif 

Wt : Berat Rata-rata Ikan Akhir 

Wo : Berat Rata-rata Ikan Awal 

 H : Lama Pemeliharaan 

3. Konversi Pakan 

Menurut Khordik (2005), penggunaan pakan dapat diketahui dengan 

menghitung rasio konversi pakan (RKP) yang biasa dikenal dengan FCR (feed 

convertion ratio), yaitu dengan membandingkan antara jumlah pakan yang 

diberikan terhadap jumlah penambahan bobot ikan. Selain FCR, Djarijah (1995) 

menambahkan, pemanfatan pakan juga dapat dihitung dengan rasio efesiensi 

pakan atau food efficiency ratio (FER) yaitu  membandingkan persentase 

penambahan bobot dengan jumlah pakan yang diberikan. 

 

Wt – Wo x 100 % Wo 
H  
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Rumus Convertion Ratio (Khordik, 2005). 
 
 
FCR = 
 
  
Rumus Food Efficiency Ratio (Djarijah, 1995). 
 
 
FER  =                                            
 
 
Keterangan : 

Wt : Berat Total Akhir Ikan 

Wo : Berat Total Awal Ikan 

D : Berat Total Ikan yang mati 

F : Total pakan Yang diberikan 

4. Parameter Kulaitas Air 

Menurut (Effendie, 1997) bahwa kualitas air yang digunakan untuk 

budidaya merupakan faktor variabel yang memenuhi  pengelolaan dan 

kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangbiakan dan produksi ikan. 

Kualitas air merupakan media paling penting dalam wadah budidaya ikan, karena 

itu baik buruknya kualitas air akan menentukan hasil yang dicapai. 

5. Analisis Finansial 

Suatu usaha akan kehilangan daya tariknya bila usaha itu tidak 

menjanjikan keuntungan. Untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang 

akan didapat dan kelayakan dari usaha yang dilakukan maka di perlukan analisa 

usaha. Analisa usaha dalam kegiatan pembesaran ikan patin  pada keramba jaring 

apung dengan tujuan  untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu usaha yang 

telah dilakukan. 

(Wt + D) – Wo    x 100% F 

Jumlah Pakan Yang diberikan 

Jumlah penambahan Bobot Ikan 
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3.5.2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang telah diolah, mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian  

termasuk dokumen pribadi dan data sekunder yang bersifat publik seperti data 

arsip dan data resmi lainnya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari hasil 

penelitian pihak lain, data yang didapat dari instansi atau lembaga perkantoran 

yang menyediakan catatan dan laporan mengenai data yang kita butuhkan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Keadaan Umum Lokasi 

4.1.1. Letak Geografis 

 Desa Kapur merupakan salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan 

Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Luas wilayah Kecamatan ini 929.30 km²  

yang terdiri atas 47 dusun, kepala Desanya bernama Agus Rahman. Sepanjang 

sungai Kapuas Besar melewati Desa ini sehingga prospek untuk usaha perikanan 

peluangnya terbuka lebar khususnya budidaya ikan air tawar. Kabupaten Kubu 

Raya telah resmi berdiri dengan disahkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2007 

Tentang “Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat” 

pada tanggal 10 Agustus 2007 dan merupakan Kabupaten termuda di Kal-Bar.  

 Adapun batas-batas dari Desa ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Durian 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Parit Mayor Kota Pontianak 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Madu Sari 

4.1.2. Penduduk dan Mata Pencaharian 

 Berdasarkan data profil Desa Kapur, penduduk Desa ini pada tahun 2009 

berjumlah 12.121 jiwa dengan jumlah laki-laki 6.249 jiwa dan perempuan 5.872  

yang didominasi oleh suku melayu (7.450 jiwa) dilanjutkan suku Madura (2.462 

jiwa). Mayoritas penduduk memeluk agama islam (10.100 jiwa). Mata 

pencaharian pokok masyarakat Desa sebagian besar bekerja sebagai buruh swasta,  

petani dan hanya sebagian kecil yang menggantungkan hidup sebagai 

pembudidaya ikan. 
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4.1.3. Keadaan umum Budidaya 

 Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan, ditinjau dari mata 

pencaharian mereka penduduk Desa Kapur hanya sebagian kecil yang mempunyai 

usaha budidaya ikan sistem keramba yaitu terdiri atas 12 kelompok tani 

(pembudidaya) ikan dengan jumlah individu 72 orang dan ini juga hanya 

dilakukan sebagai usaha sampingan mereka selain bekerja menjadi buruh swasta 

maupun petani. Umumnya mereka yang melakukan usaha budidaya ikan di 

keramba adalah masyarakat yang bermukim ditepian sungai, sehingga 

memudahkan mereka dalam pengontrolan dan perawatan ikan. Ada pula beberapa 

orang yang menjadikan usaha budidaya ikan sebagai mata pencaharian pokok, 

terutama etnis Tionghua (Lampiran 1 ). 

4.1.4. Sejarah Keramba 

 Usaha budidaya ikan yang dilakukan oleh Bapak Daharudin dengan sistem 

keramba jaring apung (KJA) sudah cukup lama yaitu hampir 13 tahun, sejak tahun 

1997. Beliau merupakan perintis pertama membudidayakan ikan dengan sistem 

ini di Desa kapur. Awal mulanya Bapak Daharudin hanya memiliki 4 petak 

keramba jaring apung dengan ukuran 4 x 4 x 1,5 m dan ikan yang dipelihara dari 

jenis Mas serta Nila. Setelah usaha ini dinilai dapat meningkatkan pendapatan 

atau menambah penghasilannya, beliau mengembangkan lagi usaha ini dengan 

memperbanyak petakan KJA. Sampai saat ini jumlah petakan keramba jaring 

apung yang dimiliki Pak Daharudin sebanyak 36 petak dan keramba jaring tancap 

(KJT) 8 petak. Ada 5 jenis ikan konsumsi ekonomis yang dibudidayakannya, 

yaitu jenis ikan Mas, Nila, Lele, Bawal dan patin. Melihat keberhasilan tersebut, 

banyak masyarakat mengikut jejaknya untuk membudidayakan ikan dengan cara 
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ini dan hingga kini di sepanjang sungai Kapuas yang menyusuri Desa Kapur 

sudah berderet ratusan keramba jaring apung. 

4.2. Kegiatan Pembesaran Ikan Patin 

4.2.1. Konstruksi Keramba 

 Keramba milik Pak Baharudin di desa Kapur berbentuk persegi empat 

yang ditempatkan pada aliran Sungai Kapuas, dengan ukuran 3 x 3 x 1,5 m.  

Ketinggian air yang masuk 1 m, dibagian sisinya diberi drum plastik agar 

keramba dapat mengapung. Kerangka untuk mengikat jaring dan mengapit drum 

terbuat dari bahan kayu keras, sehingga umur keramba dapat bertahan lama. 

Untuk kemudahan kegiatan operasional, keramba tersebut diberi papan yang 

dipasang mengelilingi  tiap unit keramba. Kedua sisi keramba yang searah dengan 

aliran sungai diberi 2 buah jangkar dan diikatkan pada tiap sudutnya  

menggunakan tali ris. Jangkaru (2002) menjelaskan, pemberat rakit berfungsi agar 

keramba tetap pada tempatnya dan tidak terbawa arus. Beliau menambahan, bobot 

pemberat rakit ditentukan oleh ukuran rakit, bentuk dasar perairan, kecepatan arus 

dan angin serta tekstur tanah dasar perairan. 

Sebagai wadah pemeliharaan  digunakan 2 kantong jaring, jaring yang 

ukuran matanya lebih halus (0,5 cm) ditempatkan pada bagian dalam digunakan 

sebagai wadah budidaya yang biasa disebut waring. Sedangkan jaring luar dari 

jenis polyethyle dengan ukuran mata jaring lebih besar (2 inci), digunakan sebagai 

pengaman dari sampah dan hama pengganggu. Untuk merenggangkan jaring 

supaya kantong berbentuk sempurna atau agar jaring tidak mengapung, maka 

pada ke empat sudut keramba diberi pemberat jaring (sinker) berupa batu yang 

dilapisi dengan karung dan diikatkan pada kerangka keramba. Pada bagian atas 
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ditutup dengan jaring sebagai pengaman supaya ikan tidak meloncat/lepas dari 

wadah budidaya. 

Menurut Schmittou (1992) dalam Suyanto (2006), Keramba jaring apung 

lebih efesien bila digunakan jaring yang berukuran 1x1x1 m dan jarak atas 

keramba dengan permukaan air adalah 40-50 cm, jarak kelompok unit keramba 

sebaiknya 30 – 50 m agar sirkulasi arus air lancar. 

4.2.2. Penebaran Benih 

 Untuk menghindari persaingan hidup maupun persaingan dalam 

mendapatkan makanan, patin yang ditebar dalam keramba berukuran seragam 

antara 5 – 8 cm dengan berat berkisar 30 – 40 gram. Pada ukuran tersebut, benih 

sudah mampu menahan arus  dan dinilai tahan terhadap perubahan lingkungan. 

Benih patin diperoleh dari Unit Pembenihan Ikan Sentral (UPIS) Anjungan dan 

ada pula dari Jawa. Penebaran benih dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu 

masih rendah, hal ini sejalan dengan pendapat Rochdianto (2004) yang 

mengatakan bahwa tujuan tersebut adalah agar ikan tidak mudah terkena stress. 

Penebaran dilakukan dengan cara di aklimatisasi yaitu benih patin yang berada 

dalam kantong plastik pengangkutan di biarkan mengapung diatas air selama 5 – 

10 menit. Selanjutnya kantong plastik dibuka dan ditambahkan air dari karamba 

jaring apung sedikit demi sedikit kedalam kantong sampai kondisi air di dalam 

kantong sama dengan kondisi air di dalam karamba jaring apung. Proses 

aklimatisasi ini selesai jika ikan patin di dalam kantong plastik keluar dengan 

sendirinya ke karamba. 

 Ukuran petakan keramba dengan panjang 3 m, lebar 3 m dan ketinggian 

air masuk 1 m atau dapat diakumulasikan volumenya menjadi 9 m3, di isi 600 
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ekor benih patin. Berat rata-rata saat penebaran ikan 30 gram, sehingga berat total 

ikan yang ditebar adalah 18 kg. Maka dapat diketahui, setiap 1m3 kepadatan ikan 

patin yang tebar berkisar 2 kg atau 67 ekor/m3. Menurut  Khairuman (2007), ia 

menyarankan padat tebar dalam keramba tidak melebihi 5 kg/m3. Sedangkan  

Saputra (1988) menjelaskan, makin besar kepadatan yang ditebar maka akan 

semakin kecil pertumbuhan per individu ikan dan hal ini juga dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan perairan. 

4.2.3. Pemberian Pakan 

 Pakan yang diberikan pada saat ikan patin baru tebar berbeda dengan 

pakan apabila patin sudah berumur 2 bulan ke atas. Ini dilakukan karena pada 

masa awal penebaran, ikan patin diberikan pelet yang sesuai dengan ukuran 

bukaan mulutnya agar ia dapat mengkonsusmsi pakan tersebut. Selain diberikan 

pelet, ikan patin juga diberikan pakan tambahan berupa usus ayam dan ayam yang 

sudah mati. Usus ayam dan ayam mati diberikan sewaktu-waktu tergantung dari 

ketersediaan pasokan. Pakan diberikan 3 kali dalam sehari yaitu pada pagi, siang 

dan sore hari dengan cara pemberian ad satiasi (sampai kenyang). Pemberian 

pakan dilakukan secara sedikit-sedikit, jika 70% dari jumlah ikan telah 

meninggalkan tempat pemberian pakan maka pemeberian pakan segera dihentikan 

sebab kondisi tersebut menunjukkan ikan telah merasa kenyang. Jumlah pakan 

yang diberikan sangat penting karena pakan yang terlalu sedikit akan 

mengakibatkan terhambat nya pertumbuhan dan akan terjadi persaingan makanan 

yang mengakibatkan bervariasi nya ukuran individu ikan yang akan di hasilkan 

sedangkan pakan yang diberikan terlalu banyak maka akan terjadi polusi 

lingkungan dan sangat tidak ekonomis. 
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 Selama kegiatan, jumlah pakan yang telah digunakan sebagai bahan 

konsumsi ikan patin sebanyak 85 kg. Dalam pemberian pakan, efesiensi 

penggunaan pakan menjadi penting karena sangat mempengaruhi tingkat 

keuntungan (Khordik, 2005). 

 Konversi pakan (FCR) diperoleh 1,175, artinya setiap pemberian 1,175 kg 

pakan dapat menghasilkan pertambahan 1 kg daging ikan. Sedangkan efesiensi 

pakan hasilnya 85,06 %, artinya setiap 1 kg pakan dapat dimanfaatkan sebesar 

85,06% untuk pertumbuhan ikan (Lampiran 2). 

4.2.4. Hama dan Penyakit 

 Selama praktikum tidak ditemukan hama yang menjadi penyaing atau 

pemangsa ikan patin, hama yang ditakuti oleh pembudidaya adalah aksi pencurian 

ikan. Untuk mencegah terjadinya pencurian ikan, di lokasi keramba dipasang 

lampu sebagai penerangan dan disekeliling keramba diberi pagar berupa jaring 

yang dibentang. Selain itu, setiap malam pembudidaya tak pernah meninggalkan 

keramba atau menginap dipondok. 

 Penyakit yang ditemukan selama praktek kerja lapangan adalah diduga 

dari jenis bakteri Aeromonas sp. dan Pseudomonas sp., bakteri ini menyerang 

pada bagian pangkal sirip ekor dan  sirip punggung serta pangkal patil ikan. 

Dilihat dengan mata telanjang, bagian-bagian ikan yang terserang terdapat luka 

atau pendarahan, pada daerah tersebut berwarna kemerahan, pergerakan ikan 

lambat dan mengambang di permukaan air. Menurut Susanto (2006), Penyakit ini 

pernah menghebohkan dunia perikanan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. 

Penyakit ini mengakibatkan 69 ton ikan mati dan menyerang 295 ton ikan 



 
 

 

 

26 
 

 Pengobatan ikan yang terserang penyakit tersebut dilakukan dengan 

memasukkan Kalium Permanganate (PK/KMSO4) dengan konsentrasi 20 gram 

untuk 1m3 air ke dalam bak dan biarkan ikan selama 30 – 60 menit, kemudian 

ikan disimpan pada tempat bersih dengan sirkulasi air yang baik. 

4.2.5. Perawatan dan Pengontrolan Keramba 

 Perawatan keramba bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan di 

sekitar keramba yang dapat menjadi tempat bersarangnya berbagai hama dan 

mencegah berkembang biaknya berbagai  penyakit. Selain itu, perawatan keramba 

yang dilakukan secara berkala dapat memperpanjang umur keramba terutama 

jaring yang digunakan. Perawatan keramba dilakukan pada saat pemeliharaan 

berlangsung dan setelah ikan dipanen. 

 Selama masa pemeliharaan perawatan keramba dilakukan dengan 

membersihkan sampah-sampah yang terbawa arus sungai dan menempel di 

dinding keramba. Lumut dan lumpur yang menempel dijaring juga ikut 

dibersihkan, ini dilakukan untuk menjaga agar sirkulasi air tidak terganggu dan 

tetap lancar. Kegiatan ini dilakukan secara berkala agar tidak mengganggu 

pertumbuhan ikan budidaya. Perawatan keramba setelah panen dilakukan dengan 

membersihkan waring dari kotoran yang menempel terutama lumpur dan lumut, 

kemudian waring dijemur. Penjemuran waring dilakukan sampai benih siap 

ditebar kembali. 

 Selain perawatan keramba, pengontrolan juga dilakukan dengan mengecek 

keadaan keramba selama proses pembesaran ikan berlangsung. Hal ini harus 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaring. Apabila ditemukan 

jaring yang bocor atau kayu keramba yang lapuk, maka perbaikan atau pergantian 
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segera dilakukan. Jika hal ini dibiarkan, kemungkinan besar ikan yang ada dalam 

keramba akan lepas. 

4.2.6. Pemanenan 

 Pemanenan dilakukan setelah ikan patin yang dipelihara sampai ukuran 

konsumsi dengan lama pemeliharaan antara 7 – 9 bulan dengan berat 700 – 900 

gram, sesuai dengan permintaan pasar. Umumnya pemanenan dilakukan apabila 

ada pembeli yang langsung datang ke lokasi budidaya, sehingga pemanenan tidak 

dilakukan secara keseluruhan tergantung dari jumlah permintaan pembeli. 

 Teknik pemanenan adalah dengan mempersempit ruang gerak patin, yaitu 

dengan mengangkat atau menggulung beberapa sudut jaring, sehingga ikan akan 

terkumpul pada salah satu sudut lain. Setelah itu, ikan yang sudah terkumpul di 

sudut tadi lalu diambil menggunakan serok dan ditampung dalam keranjang 

plastik. 

4.3. Pertumbuhan Ikan 

 Pengamatan pertumbuhan ikan selama pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan dengan cara mengambil sampel ikan secara acak sebanyak 10 ekor di 

dalam keramba. Sampel tersebut lalu ditimbang untuk mengetahui petambahan 

berat dan diukur pajang total badan agar bisa menentukan pertambahan panjang. 

Rata-rata berat individu diperoleh dengan cara membagi berat total dengan jumlah 

ikan yang dijadikan sampel, cara yang sama  juga dilakukan untuk mencari 

panjang rata-rata ikan.  

 Pengamatan pertumbuhan ikan dilakukan 10 hari sekali, ini dilakukan 

untuk mengetahui berat rata-rata ikan perekor, sehingga bisa diketahui laju 
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pertumbuhan harian ikan yang dipelihara (Khairuman, 2007). Pertambahan berat 

dan panjang ikan dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Pertumbuhan berat dan panjang rata-rata ikan patin selama 50 hari. 

Keterangan 
Pengamatan Hari Ke- 

0 10 20 30 40 50 

Panjang rata-rata (cm) 6 8,8 10,75 12 14,5 16,5 

Berat rata-rata (g) 30 45,5 70 95,5 120 150,5 

 
 Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan patin 

cukup baik. Selama 50 hari pemeliharaan, pertambahan berat ikan mencapai 120,5 

gram dan pertambahan panjang mencapai 10,5 cm. Saat umur tersebut ikan masih 

diberikan pakan yang sesuai bukaan mulut sampai berumur 2 bulan. Sehingga 

sifat rakusnya belum terlalu kelihatan. Ondara (1980) dalam Cholik et al. (2005) 

mengatakan, setelah ditebar dengan lama pemeliharaan 8 minggu pertambahan 

berat ikan patin sekitar 100 g.  

Laju perumbuhan harian relatif ikan patin yang dipelihara dikeramba 

jaring apung sebesar 8,03 %/hari (Lampiran  3). Cholik et al. (2005) mengatakan, 

dalam waktu 8 bulan ikan patin  jambal beratnya bisa mencapai 1 kg dari ukuran 

benih yang ditebar 10 – 20 g atau dengan laju pertumbuhan harian relatif 

mencapai 20,4 %. 

4.4. Kelangsungan Hidup 

 Kelangsungan hidup dinyatakan sebagai persentase jumlah ikan yang 

hidup dibagi dengan jumlah ikan yang ditebar selama jangka waktu pemeliharaan. 

Selama kegiatan praktek kerja lapangan tidak terjadi kematian ikan, karena saat 

penebaran dilakukan kondisi air cukup mendukung bagi kelangsungan hidup ikan 

sehingga persentase kelangsungan hidup mencapai 100.%. Djarijah (2001) 
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menerangkan, Ikan patin mampu bertahan hidup pada perairan yang kondisinya 

sangat jelek dan akan tumbuh normal di perairan yang memenuhi persyaratan 

ideal sebagaimana habitat aslinya. 

4.5. Parameter Kualitas Air 

 Parameter kualitas air yang diukur meliputi 5 aspek, yaitu kadar oksigen 

terlarut (DO), pH air, suhu, salinitas dan kecerahan. Kualitas air di ukur setiap 10 

hari, dilakukan disaat kegiatan sampling ikan. Tujuannya untuk mengetahui 

kondisi perairan selama prakek kerja lapangan berlangsung. Adapun data kualitas 

air tesebut dapat dilihat pada tabel berilkut. 

Tabel 2. Data parameter kualitas air selama PKL 

Parameter 
Pengamatan Hari ke- 

0 10 20 30 40 50 

DO (ppm) 5,2 5,0 4,8 4,6 4 4,2 

Suhu ( 0C ) 27 28,5 28 28 29 28 

pH 5,80 5,27 6,00 6,40 6,70 6,80 

Kecerahan (cm) 35 38 40 37 35 40 

Salinitas (ppt) 0,50 0 0,80 1,00 1,50 2,00 

 
4.5.1. Oksigen terlarut 

 Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen dalam miligram yang terdapat 

dalam satu liter air (mg/l atau ppm). Oksigen terlarut umumnya berasal dari difusi 

udara melalui permukaan air, aliran air masuk, air hujan dan hasil dari proses 

fotosintesis plankton atau tumbuhan air (Arya, 2009).  Menurut Boyd (1990) 

dalam Arya (2009), jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh organisme akuatik 

tergantung spesies, ukuran, jumlah pakan yang dimakan, aktivitas dan suhu 
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perairan. Konsentrasi oksigen yang rendah dapat menimbulkan anorexia, stress 

dan kematian pada ikan. 

 Selama praktek kerja lapangan kisaran oksigen telarut di keramba milik 

Pak Baharudin yaitu antara 4 – 5,2 ppm. Sulaeman (2010) mengatakan, 

kandungan oksigen yang cukup baik untuk kehudupan ikan patin berkisar antara  

3 – 6 ppm. 

4.5.2. Suhu 

 Berdasarkan data pengukuran suhu air selama praktek kerja lapangan 

dapat dilihat pada tabel 2. Suhu air berkisar antara 27-290C dan tidak terjadi 

perubahan suhu yang mendadak, kisaran tersebut sangat baik untuk mendukung 

kelangungan hidup dan pertumbuhan ikan patin. 

 Daelami (2002) menjelaskan, apabila terjadinya penurunan atau kenaikan 

suhu secara mendadak dampak yang jelas terlihat adalah ikan menjadi stres 

dengan gejala ikan berenang mengapung dan bernafas di permukaan serta terjadi 

kematian bila hal tersebut berlangsung relatif lama. Nafsu makan ikan dapat 

menurun sejalan dengan penurunan suhu, sehingga pertumbuhan ikan terhambat 

dan daya tahan tubuh berkurang yang menyebabkan ikan rentan terkena serangan 

berbagai penyakit.  

 Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian 

permukaan air, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan dan aliran serta 

kedalaman perairan. Peningkatan suhu menyebabkan peningkatan kecepatan 

metabolisme dan respirasi organisme air, selanjutnya mengakibatkan peningkatan 

konsumsi oksigen. Peningkatan suhu perairan sebesar 100C menyebabkan 

terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2 – 3 
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kali lipat. Peningkatan suhu juga menyebabkan terjadinya peningkatan 

dekomposisi bahan organik oleh mikroba (Effendi, 2007). 

4.5.3. pH 

 pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai 

kologaritma aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut (Wikipedia, 2010). Hasil 

pengukuran kualitas air menunjukkan derajat keasaman berkisar antara 5 – 7. Fish 

Blog (2009) menuliskan, Patin sangat toleran terhadap derajat keasaman air, ikan 

ini dapat bertahan hidup di perairan dengan derajat keasamaan yang agak asam 

(pH rendah) sampai di perairan yang basa (pH tinggi) dengan pH 5 – 9. 

4.5.4. Kecerahan 

 Kecerahan adalah kemampuan cahaya matahari untuk menembus sampai 

ke dasar perairan (Asmawi, 1980). Kecerahan air tergantung pada warna dan 

kekeruhan dalam air. Kecerahan merupakan ukuran transparasi perairan yang 

ditentukan secara visual dengan menggunakan secchi disk. Kecerahan sangat 

dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan 

tersuspensi serta ketelitian orang yang melakukan pengukuran. Pengaruh 

kandungan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai dapat mengakibatkan tingkat 

kecerahan air menjadi rendah, sehingga dapat menurunkan nilai produktivitas 

perairan(Effendi, 2007). Nilai yang didapat pada pengukuran kecerahan yaitu 

berkisar antara 35 – 40 cm. 

4.5.5. Salinitas 

 Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. 

Salinitas juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam tanah (Wikipedia, 
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2005). Selama praktek kerja lapangan salinitas di lokasi pembesaran ikan patin 

berkisar antara 0 – 2 ppt. Keadaan tersebut masih dinilai cukup baik untuk 

pertumbuhan patin dan tidak berpengaruh pada kehidupannya. Kordik (2005) 

mengatakan ikan patin masih dapat hidup pada perairan dengan salinitas 5 ppt. 

4.6. Analisa Usaha 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pemilik keramba, maka dapat 

dirincikan analisa usaha pembesaran ikan patin dalam keramba jaring apung 

”Kapuas Raya” (Lampiran 4). Setiap siklusnya (7 bulan) untuk satu unit keramba 

atau empat petak keramba jaring apung pendapatan kotor (Jumlah Produksi x 

Harga jual/kg) diperoleh sebesar Rp.30.240.000,- dengan biaya produksi yang 

diperlukan Rp.16.337.800,-, sehingga didapat keuntungan atas biaya tunai sebesar 

Rp.14.152.200,- dan atas biaya total Rp.13.902.200,-.  R/C Ratio (pendapatan 

kotor/biaya produksi) untuk biaya tunai 1,879 sedangkan biaya total sebesar 

1,851, ini menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan patin tergolong masih layak 

dilakukan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lokasi pembesaran di Desa kapur sangat cocok untuk budidaya karena 

tidak ditemukan jenis hama  penyaing atau pemangsa dan akses pemasaran 

hasil produksi sangat mudah 

2. Padat tebar tergolong cukup baik dengan kepadatan 2kg/m3 atau 76 

ekor/m3 dan metode pemberian paka secara ad satiasi sebanyak 3 kali 

dalam sehari 

3. Parameter kualitas air baik fisika maupun kimia sangat mendukung untuk 

kegiatan pembesaran ikan patin sehingga pertumbuhan ikan tergolong 

cepat (8,03 % / hari) 

4. Tingkat kelangsungan hidup ikan sangat tinggi yaitu mencapai 100%, 

kondisi ini dapat dicapai dengan menerapkan manajemen pemeliharaan 

yang baik. 

5. Selama pemeliharaan, ikan patin dapat memanfaatkan efesiensi pakan 

(FER) sebesar 85,06 % dengan FCR 1,175 kg. 

5.2. Saran 

 Sebaiknya pemberian pakan pada ikan patin tidak menggunakan metode 

adsatiasi (sampai kenyang), karena cara pemberian ini tidak terkontrol dan tidak 

ekonomis. Banyak sisa pakan yang terbuang percuma, apabila ikan sudah merasa 

kenyang maka pakan tersebut tidak dikonsumsi lagi oleh ikan dan akan hanyut 

terbawa arus atau tenggelam. Disarankan agar pembudidaya ikan dalam 
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pemberian pakan  supaya teratur dan sesuai dengan persentase dari berat tubuh 

(bobot) ikan. Menurut Kordik (2005), porsi pakan ikan patin diberikan setiap 

harinya berkisar 3-5 % dari berat total ikan yang dipelihara dan jumlah pakan 

pada malam hari diberikan lebih banyak dari pada pagi, siang atau sore hari. Hal 

ini mengingat karena ikan patin bersifat nokturnal atau aktif mencari makan 

dimalam hari. 

Padat penebaran masih tergolong masih kecil yaitu 2 kg/m3, sehingga 

perlu lebih ditingkatkan lagi agar hasil produksi yang hasilkan lebih maksimal. 

Disarankan sebaiknya padat tebar bisa ditingkatkan menjadi 3 – 4 kg/m3 atau 

tidak melebihi 5 kg/m3, hal ini juga dengan mempertimbangkan kondisi kualitas 

air saat penebaran dan pakan yang diberikan juga harus cukup untuk menghindari 

kanibalisme. 
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Lampiran 1. Data Kelompok Tani (Pembudidaya) Ikan di Desa Kapur 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

 
 

No Nama Kelompok Ketua Alamat 
Jumlah Keramba 

(Petak) 
KJA KJT 

1 Bina Sejahtera Ismoyo RT 2 / RW 4 8 - 

2 Kapuas Mandiri Saparudin RT 1 / RW 4 16 8 

3 Kapuas Raya Daharudin,S.Pi RT 1 / RW 4 36 8 

4 Maskura Butar-butar RT 4 / RW  4 2 5 

5 Mina Matahari Rudi Leonar RT 1 / RW 5 40 - 

6 Mina Mulia Susanto RT 2 / RW 2 - 6 

7 Mina Sungai Kapuas Saparudin RT 2 / RW 4 8 18 

8 Sejahtera Ahwat RT 1 / RW 4 12 6 

9 Sahabat Borneo Roni RT 3 / RW 4 8 10 

10 Tirta Sri Rizki Suaini RT 3 / RW 4 8 4 

11 Usaha Makmur Herianto RT 2 / RW 5 8 8 

12 Usaha Mandiri Sukamto RT 3 / RW 2 40 12 

  Jumlah Keramba 186 85 

 
 
Keterangan: 

KJA :  Keramba Jaring Apung 

KJT :  Keramba Jaring Tancap 
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Lampiran 2. Perhitungan Nilai Konversi Pakan 
 
 
Feed Convertion Ratio (Khordik, 2005). 
 
 
 
FCR = 
 
 
 
 = 
 
 
 =     
 
 
 =  1,175 kg 
 
 
 
Food Efficiency Ratio (Djarijah, 1995). 
 
 
 
FER  =                                            
 
 
        =       
 
       
         
 =     
 
  
  =           85,06 % 
 
 
Keterangan : 

Wt : Berat Total Akhir Ikan 

Wo : Berat Total Awal Ikan 

D : Berat Total Ikan yang mati 

F : Total pakan Yang diberikan 

(Wt + D) – Wo    x 100% F 

(90,3 kg + 0) – 18 kg x  100 % 85 kg 

72,3 kg x  100 % 85 kg 

Jumlah Pakan Yang diberikan 

Jumlah penambahan Bobot Ikan 

85000 g 

120,5 x 600 

85 kg 
72,3 kg 
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Lampiran 3. Pertumbuhan Harian Relatif 

 
Pertumbuhan Harian Relatif (Cholik et al., 2005). 

 
 
G   =   
 
 
 
 
 
 
       
      = 
 
 
      =  8,03 % / hari 
 
 

Keterangan : 

G : Pertumbuhan Harian Relatif 

Wt : Berat Rata-rata Ikan Akhir 

Wo : Berat Rata-rata Ikan Awal 

H : Lama Pemeliharaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wt – Wo x 100 % Wo 
H  

Wt  –  Wo x 100 % Wo x H 

150,5 – 30 x 100 % 30 x 50 


