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Materi   Penyuluhan   merupakan   salah   satu   bagian   yang   penting   

dalam penyelenggaraan suatu penyuluhan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Materi penyuluhan Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) ini merupakan 

salah satu kumpulan dari kegiatan budidaya ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

yang meliputi kegitan pembenihan, pendederan dan pembesaran. Untuk memahami 

tentang budidaya ikan nila, p eserta harus mempelajari tiga s u b  judul materi  

yaitu pembenihan ikan nila, pendederan ikan nila dan pembesaran ikan nila. 

Dengan  mempelajari  ketiga  sub judul materi penyuluhan  tersebut  

peserta diharapkan mempunyai kompetensi dalam budidaya ikan nila secara utuh.  
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PETUNJUK PENGGUNAAN MATERI PENYULUHAN  

 

1. Materi penyuluhan ini merupakan salah satu m ateri penyuluhan yang 

dibutuhkan untuk mencapai  kompetensi Budidaya ikan nila. 

2. Materi penyuluhan terdiri dari 3 materi pembelajaran memerlukan waktu 9 

kali pertemuan @ 4 jam pelajaran. 

3. Kegiatan belajar tersebut adalah Materi Pokok 

1) Pembelajaran 1 : Pembenihan ikan nila 

2) Pembelajaran 2 : Pendederan ikan nila 

3) Pembalajaran 3 : Pembesaran ikan nila 

4. Setiap kegiatan belajar berisi materi pembelajaran, rangkuman, latihan, 

evaluasi materi serta umpan balik dan tindak lanjut. 

5. Pahami dahulu latihan dan evaluasi materi sebelum  menjawab. Janganlah 

melihat Kunci Jawaban sebelum Anda selesai menjawab semua pertanyaan. 

6. Apabila Anda telah membaca Materi, dan mampu menjawab semua soal 

dengan benar, berarti Anda telah  memahami materi pembelajaran yang 

bersangkutan dengan baik. 

7. Apabila ditemukan istilah-istilah yang tidak dimengerti di dalam paket 

pembelajaran ini, silahkan baca lembar peristilahan (Glossary) 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perikanan Budidaya di Indonesia merupakan salah satu komponen yang 

penting di sektor perikanan. Hal ini berkaitan dengan perannya dalam menunjang 

persediaan pangan nasional, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja serta 

mendatangkan penerimaan negara dari ekspor. Perikanan budidaya juga berperan 

dalam mengurangi beban sumber daya laut. Di samping itu perikanan budidaya 

menjadi andalan untuk mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 

sebagai  produsen perikanan terbesar tahun 2015.  

Materil budidaya ikan nila  ini disusun untuk membantu para  pembudidaya, 

masyarakat umum dan penyuluh yang ingin memulai usaha budidaya ikan nila 

namun belum atau kurang mengerti mengenai bagaimana kegiatan budidaya ikan 

nila dilakukan. Materi ini bermanfaat sebagai acuan sehingga para pelaku utama dan 

penyuluh  lapangan  yang ingin memulai kegiatan budidaya ikan, baik kegiatan 

pembenihan, kegiatan pendederan maupun kegiatan pembesaran ikan nila. 

Sehingga para pembudidaya mudah mengerti. 

Selain digunakan oleh para pelaku utama materi ini juga bermanfaat sebagai 

pegangan para pembudidaya di lokasi masing-masing sehingga para pembudidaya 

tidak harus selalu didampingi oleh pelaku utama namun dapat belajar sendiri hanya 

dengan mempelajari materi ini. 

Dengan mempelajari materi ini peserta diharapkan mampu membudidayakan 

ikan nila dengan baik, sehingga dapat menciptakan sumber penghasilan yang baru. 
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B. Deskripsi Singkat 

Materil dengan judul  Budidaya Ikan Nila , menjelaskan pola produksi ikan nila 

dengan melakukan pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan. Materi ini terdiri 

dari sub judul materi yaitu pembenihan ikan nila, pendederan ikan nila, dan 

pembesaran ikan nila.  Materi ini disusun secara sederhana, menggunkan bahasa 

yang mudah dimengerti dan disusun berdasarakan kumpulan pengalaman-

pengalaman pembudidaya yang telah berhasil sehingga materi ini diharapkan dapat 

menjawab sebagian besara pertanyaan dan kesulitan yang dihadapi pelaku di 

lapangan. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mempelajari materi ini peserta diharapkan mampu menjelaskan teknik 

pembenihan ikan nila, teknik pendederan ikan nila, teknik pembesaran ikan 

nila. 

2. Indikator Keberhasilan 

Setelah mempelajari materi ini peserta diharapkan mampu melakukan 

pembenihan ikan nila  (meliputi pemilihan induk, pemeliharaan induk, 

persiapan kolam, pemijahan induk, penetasan telur), melakukan pendederan 

ikan nila (meliputi, persiapan kolam, penebaran larva, pemeliharaan larva dan 

pemanenan benih), melakukan pembesaran ikan nila (meliputi persiapan 

kolam, penebaran benih, pemeliharaan benih dan pemanenan ikan konsumsi) 
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D.  Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1. Pembenihan Ikan Nila 

A. Lokasi dan Wadah Pemeliharaan 

B. Pemilihan Induk dan Pemeliharaan Induk 

1. Pemilihan Induk 

2. Pemeliharaan Induk 

a. Kolam Pemeliharaan Induk 

b. Pemberian Pakan Induk 

c. Kualitas Air Pemijahan 

C. Teknik Pembenihan 

1. Persiapan Wadah Pemijahan 

2. Proses Pemijahan 

D. Penetasan Telur 

E. Pemanenan Benih 

2. Pendederan Ikan Nila 

A. Persiapan media Pendederan 

B. Penebaran Benih 

C. Pemeliharaan Larva dan Benih  

D. Kualitas Perairan 

E. Hama dan Penyakit 

3. Pembesaran Ikan Nila 

A. Persiapan Wadah Pembesaran 

B. Pemeliharaan Benih 

C. Panen  

D. Pascapanen 

E. Hama Penyakit  
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MATERI POKOK I  

PEMBENIHAN IKAN NILA 

 

 

 

 

 

  

 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan jenis ikan air tawar yang termasuk 

dalam famili Cichlidae, Sub-ordo Percoidea, Ordo Percomorphi, Sub-kelas 

Acanthoptherigii. Bentuk tubuh ikan nila panjang dan ramping, dengan sisik yang 

berukuran besar. Mata besar, menonjol, dan bagian tepi berwarna putih. Gurat sisi 

(linea literalis) terputus di bagian tengah badan kemudian berlanjut, tapi letaknya 

lebih ke bawah dari pada letak garis yang memanjang di atas sirip dada.  

Perbandingan Panjang total dan tinggi badan tubuh ikan nila adalah 3 : 1. 

Selain itu, terlihat adanya pola garis-garis vertikal yang terlihat sangat jelas di sirip 

ekor dan sirip punggung ikan nila. Jumlah garis vertikal di sirip ekor ada enam buah 

dan sirip pungung ada delapan buah. Garis dengan pola yang sama (garis vertikal) 

juga terdapat dikedua sisi tubuh ikan nila dengan jumlah delapan buah. Ikan nila 

memiliki lima buah sirip yakni sirip punggung (dorsal fin), sirip dada (Pectoral fin), 

sirip perut (venteral fin), sirip anus (anal fin), dan sirip ekor (caudal fin). Sirip 

punggung memanjang, dari bagian atas tutup insang hingga pada bagian sirip ekor. 

Ada sepasang sirip dada dan sirip ekor yang berukuran yang lebih kecil. Sirip anus 

hanya ada satu buah dan berbentuk agak panjang. Sirip ekor berbentuk bulat dan 

hanya berjumlah satu buah. Bentuk tubuh ikan nila dapat di lihat pada Gambar  1. 

Setelah mempelajari materi pokok 1 mengenai pembenihan ikan nila, peserta 

mampu melakukan pembenihan ikan nila yang meliputi lokasi dan wadah 

pemeliharaan, pemilihan induk dan pemeliharaan induk, teknik pembenihan, 

penetasan telur, pemanenan benih. 
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Gambar 1. Morfologi ikan Nila  

        Jenis ikan Nila yang telah berkembang di masyarakat adalah Nila Hitam dan 

Nila  Merah. Dalam rangka perbaikan genetik, jenis yang telah berhasil 

dikembangkan adalah Nila ESIT, Nila JICA, Nila LARASTI, Nila BEST, Nila 

NIRWANA, Nila JATIMBULAN. 

A. Lokasi dan Wadah Pemeliharaan 

a. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung, 

tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar 

dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang/dinding kolam.  

b. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3 - 5% 

untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi.  

c.  Ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi (500 m dpl).  
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d. Kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh 

dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik. 

Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelumpuran akan memperlambat 

pertumbuhan ikan. Lain halnya bila kekeruhan air disebabkan oleh adanya 

plankton. Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau 

kecokelatan karena banyak mengandung Diatomae. Sedangkan 

plankton/alga biru kurang baik untuk pertumbuhan ikan. Untuk di kolam dan 

tambak, angka kecerahan yang baik antara 20 - 35 cm.  

e. Debit air untuk kolam air tenang 8 - 15 liter/detik/ha. Kondisi perairan tenang 

dan bersih, karena ikan nila tidak dapat berkembang biak dengan baik di air 

arus deras.  

f. Nilai keasaman air (pH) tempat hidup  ikan nila berkisar antara 6 - 8,5. 

Sedangkan keasaman air (pH) yang optimal adalah antara 7 - 8.  

g. Suhu air yang optimal berkisar antara 25-30 0C.  

h. Kadar garam air yang disukai antara 0 - 35 per mil  

 

B. Pemilihan Induk dan Pemeliharaan Induk 

1. Pemilihan induk 

Pengelolaan induk dalam kegiatan usaha pembenihan mempunyai peran 

yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan, karena induk merupakan salah 

satu faktor utama yang akan menentukan kualitas dan kuantitas benih yang 

dihasilkan. Jumlah induk ikan nila pada suatu areal/kolam pemijahan ditentukan oleh 

induk jantan dan ukuran induk. Hal ini disebabkan sifat ikan nila memijah adalah 

dimana induk jantan akan membuat suatu daerah teritorial yang tidak boleh 

digangggu ikan lain. Jumlah ikan betina umumnya lebih banyak dari pada ikan jantan 

agar mudah memberi kesempatan pada jantan untuk dapat menemukan betina yang 

matang gonad. 
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Ikan nila yang ukurannya masih kecil belum menampakkan perbedaan alat 

kelamin. Setelah mencapai bobot 50 - 60 g perbedaan kelamin sudah mulai dapat 

terlihat.  Perbedaan berdasarkan jenis kelaminnya, ikan nila jantan memiliki ukuran 

sisik yang lebih besar dari pada ikan nila betina. Alat kelamin ikan nila jantan berupa 

tonjolan yang agak runcing yang berfungsi sebagai muara saluran urin dan saluran 

sperma yang terletak di depan anus. Jika diurut, perut ikan nila jantan akan 

mengeluarakan cairan bening. Sedangakan ikan nila betina mempunyai lubang 

genital terpisah dengan lubang saluran urin yang terletak di depan anus. Perbedaan 

kelamin antara ikan nila jantan dan betina dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Perbedaan antara ikan nila jantan dan betina 
                                           (Sumber : Trubus, 2011) 

 

 Bentuk hidung dan rahang belakang ikan nila jantan melebar dan berwarna 

biru muda. Pada ikan betina, bentuk hidung dan rahang belakang agak lancip dan 

berwarna kuning terang. Sirip punggung dan sirip ekor ikan nila jantan berupa garis 

putus-putus. Sementara itu, pada ikan nila betina, garis berlanjut (tidak putus) dan 
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melingkar (Khairuman dan Amri, 2007). Perbedaan antara ikan nila jantan dan betina 

dapat dilihat pada Tabel 1 (Mubinun, et al., 2007). 

Tabel 1 . Perbedaan Ikan Nila Jantan dan Betina  

No Jantan Betina 

(1) (2) (3) 

 

1 

 
Alat kelamin berupa tonjolan (papilla) 
dibelakang lubang anus. Pada 
tonjolam ini terdapat satu lubang 
untuk mengeluarkan sperma dan 
urine.  

 
Alat kelamin berupa tonjolan dibelakang 
anus. Pada tonjolan tersebut terdapat 2 
lubang. Lubang yang pertama terletak di 
dekat anus, berbentuk seperti bulan sabit 
dan berfungsi sebagai tempat keluarnya 
telur. Lubang yang kedua terletak di 
belakangnya, berbentuk bulat dan 
berfungsi sebagai tempat keluarnya urine 
 

 

2 

 
Warna badan lebih cerah 

 
Warna badan agak pucat 

 

3 

 
Warna sirip memerah terutama pada 
saat matang gonad dan menjadi lebih 
galak terhadap ikan jantan yang lain. 
 

 
Pada saat matang gonad bagian tepi sirip 
tidak berubah warna dan gerakannya 
lambat. 

 

4 

 
Kematangan gonad ikan nila diketahui 
dengan cara melakukan pengurutan 
perut kearah anus dan akan 
mengeluarkan cairans kental 
berwarna bening dan di sekitar perut 
sampai kepala bagian bawah 
berwarna merah. 

 
Kematangan gonad ikan diketahui 
dengan cara meraba perut dan 
pengamatan bagian anus, yaitu 
ditunjukkan dengan telur yang berwarna 
kuning kehijauan, bagian perut melebar, 
lunak jika diraba, bagian anus menonjol 
dan kemerahan. 
 

Keberhasilan Usaha pembenihan ikan nila sangat ditentukan oleh kualitas 

induk, secara umum ciri-ciri induk yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Mampu memproduksi benih dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang 

tinggi.  
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2. Pertumbuhannya sangat cepat. 

3. Sangat responsif terhadap makanan buatan yang diberikan. 

4. Resisten terhadap serangan hama, parasit dan penyakit. 

5. Dapat hidup dan tumbuh baik pada lingkungan perairan yang relatif buruk. 

6. Ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu 120-180 gram lebih perekor 

dan berumur sekitar 4-5 bulan 

 

Induk yang akan digunakan adalah induk yang siap memijah atau bakalan induk 

yang belum siap memijah. Induk yang berkualitas baik kondisi sehat, bentuk badan 

normal, sisik besar dan tersusun rapi, kepala relatif kecil dibandingkan dengan 

badan, badan tebal dan berwarna mengilap (tidak kusam), gerakan lincah dan 

memiliki respon yang baik terhadap pakan tambahan.  

Tabel 2. Ciri-ciri Induk Jantan dan Induk Betina 

Ciri-Ciri Induk Jantan  Induk Betina 
Bentuk tubuh Lebih tinggi dan membulat Lebih rendah dan 

memanjang 

Warna tubuh Lebih cerah Lebih gelap 

Jumlah lubang kelamin Satu lubang (untuk 
mengeluarkan sperma 
sekaligus air seni) 

Dua lubang : 
1) Untuk mengeluarkan 

telur 
2) Untuk mengeluarkan 

air seni 

Bentuk kelamin Tonjolan agak meruncing Tidak menonjol dan 
berbentuk bulat 

Warna sirip ekor Didominasi merah Hitam  

Sumber : Judantari, 2008 

 

Sedangkan menurut SNI 01- 6138 - 1999 Kriteria kuantitatif sifat reproduksi 

dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Kriteria Sifat Kuantitatif Reproduksi 

Sifat Satuan Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

Umur Bulan 6 - 14 6 - 14 

Panjang total cm 16 - 25 14 - 20 

Bobot tubuh g 400 - 600 300 – 450 

Fekunditas   butir/ekor - 1.000 - 2.000 

Diameter  telur mm - 2,5 - 3,1 

Sumber: SNI 01-6138-1999 
       Induk Ikan Nila Hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) Kelas Induk Pokok 

2. Pemeliharaan Induk 

a.  Kolam Pemeliharaan Induk 

       Kolam pemeliharaan induk merupakan kolam pemeliharaan calon induk atau 

induk yang dipijahkan hingga menjelang akan dipijahkan. Selain itu, kolam ini dapat 

diartikan sebagai kolam pematangan gonad. Kolam pemeliharaan induk sangat 

penting disiapkan agar dapat telur berkualitas baik.  

Untuk memudahkan pengelolaannya, kolam sebaiknya berupa kolam  tanah  

yang luasnya 100 m².  Kepadatan kolam induk sebaiknya hanya 2 ekor/ m². Jika 

kolam terlalu padat maka produksi telur dan frekuensi pemijahannya rendah. Jumlah 

kolam induk dalam satu unit pembibitan sebaiknya 2 –  4 bidang. Ini dimaksudkan 

agar induk – induk yang sudah memijah dapat dipindahkan ke kolam yang kosong/ 

cadangan. Induk ini terus dipelihara sampai mengalami pematangan sel telur lagi 

(Suyanto, 1994).Syarat kolam pemijahan adalah suhu air berkisar antara 20 - 22 0 C; 

kedalaman air 40-60 cm; dasar kolam sebaiknya berpasir 

b. Pemberian Pakan Induk 

Pakan diberikan sebagai tambahan bagi induk maupun anak ikan. Makanan 

pokok yang harus ada adalah pakan alami. Dalam pembenihan sistem tradisional, 



11 
 

pakan tambahannya berupa bahan limbah pertanian, seperti dedak, bekatul, bungkil 

kacang tanah, dan ampas kelapa. Untuk pembenihan secara intensif, pakan 

tambahannya berupa pelet dengan susunan bahan – bahan yang mengandung nilai 

gizi tinggi. 

Pakan tambahan untuk induk adalah pelet dengan kadar protein 30%, 

sedangkan untuk benih gelondongan besar berupa pelet dengan kadar protein 25%. 

Benih yang nilaih kecil, pakan tambahannya hanya sedikit, yang utama adalah pakan 

alami. Kalau pakan tambahannya lebih diutamakan untuk benih yang nilaih kecil, 

menyebabkan pertumbuhannya lambat dan banyak ke matian (Suyanto, 2010). 

c.  Kualitas Air pemijahan 

Pada masa berpijah ikan nila membutuhkan suhu antara 22  – 27 oC. Keadaan 

pH air antara 5 – 11 dapat ditoleransi oleh ikan nila, pH optimal untuk 

perkembangbiakan dan pertumbuhan ikan ini adalah 7 – 8 (Rukmana, 2007). 

Menurut Sutisna dan Sutasmanto (1999), Induk yang dipelihara dalam konsentrasi 

oksigen 5 mg/l menghasilkan jumlah telur dan frekwensi pemijahan yang tinggi.  

C. Teknik Pembenihan 

1. Persiapan Wadah Pemijahan 

        Pada lokasi  calon  pembenihan terdapat sumber air yamg memadai secara 

teknis, tersedia sepanjang tahun. Setidaknya, pada pemeliharaan benih, debit  air 

yang dibutuhkan berkisar 0.5 liter/detik. Nila dapat hidup pada suhu 25-30 0 C; pH air 

6.5 – 8.5; oksigen terlarut  > 4 mg/I dan kadar ammoniak (NH3) < 0.01 mg/I; 

kecerahan kolam hingga 50 cm. selain itu ikan Nila juga hidup dalam perairan agak 

tenang dan kedalaman yang cukup 

Kolam pemijahan dapat dibuat berdinding beton. Kolam pemijahan nila yang 

berdasar tanah disukai nila karena banyak dihuni plankton dan tumbuhan air kecil 
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yang menjadi pakan tambahan. Dasar kolam tanah juga memudahkan nila jantan 

membuat cekungan untuk memijah.  

 

Gambar 3. Kolam pemijahan yang sedang dikeringkan 

 

Untuk kolam pemijahan, padat tebar disarankan 1 – 3 ekor / m². Satu paket 

induk berjumlah 300 ekor. Sistem paket diberlakukan untuk menekan laju penurunan 

mutu benih yang dihasilkan bila keturunannya dijadikan induk kembali setelah 

melalui seleksi ketat.  

Bila induk yang dipijahkan sebanyak 1 paket, luasan kolam yang dibutuhkan 

sekitar 100 – 300 m². Ketinggian air sekitar 75 cm dengan tinggi kolam sekitar 1 m. 

Debit air yang nilauk cukup 1 liter / detik. Jika terlalu deras nila tidak nyaman 

memijah. Air yang mengalir diperlukan untuk mengganti penguapan yang terjadi.  

 

Gambar 4. Kolam Pemijahan 

Cekungan 
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2. Proses Pemijahan 

Ikan Nila dapat berkembang biak secara optimal pada suhu 20 – 30 0 C. Ikan 

nila bersifat mengerami telurnya di dalam mulut sampai menetas kurang lebih 4 hari 

dan mengasuh larvanya ± 14 hari sampai larva dapat berenang bebas diperairan, 

mengerami telur dan mengasuh larva  dilakukan oleh induk betina. Nila dapat 

dipijahkan setelah mencapai berat 100 gr/ekor. Secara alami nila memijah pada 

sarang yang dibuat oleh ikan jantan di dasar kolam, sehingga diperlukan dasar 

kolam yang berlumpur. Pemijahan ikan nila berdasarkan pengelolaannya dibedakan 

beberapa sistim antara lain: 

a. Pemijahan Secara Tradisional/Alami 

Pemijahan secara alami dapat dilakukan di kolam. Ikan nila membutuhkan 

sarang dalam proses pemijahan. Sarang di buat di dasar kolam oleh induk jantan 

untuk memikat induk betina tempat bercumbu dan memijah, sekaligus merupakan 

wilayah teritorialnya yang tidak boleh diganggu oleh pasangan lain. Kegiatan 

pemijahan alami meliputi antara lain; 

1) Persiapan Kolam 

Kolam pemijahan luasnya harus disesuaikan dengan jumlah induk yang akan 

dipijahkan. Perbandingan jantan dan   betina adalah 1 : 3 ukuran 250 - 500 gr 

perekor. Dengan padat penebaran 1 ekor/m2. Hal ini berdasarkan sifat ikan jantan 

yang membuat sarang berbentuk kobakan didasar kolam dengan diameter kira-kira 

50 cm dan akan mempertahankan kobakan tersebut dari ikan jantan lainnya. 

Kobakan tersebut akan digunakan ikan jantan untuk memikat ikan betina dalam 

pemijahan. Oleh karena itu jumlah ikan jantan setiap luasan kolam tergantung pada 

berapa banyak kemungkinan kobakan yang dapat dibuat oleh ikan jantan pada dasar 

kolam tersebut. Dinding kolam diupayakan kokoh dan tidak ada yang bocor agar 
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mampu menahan air kolam. Kedalam air kolam 70 cm. Dasar kolam dilakukan 

pengolahan, pembuatan kemalir, pemupukan dan pengapuran. 

 

Gambar 5. Kemalir pada kolam 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana dasar kolam berlumpur untuk 

pembuatan sarang dan meningkatkan kesuburannya agar cukup tersedia pakan 

alami untuk konsumsi induk dan larva hasil pemijahan. 

Pemupukan dapat diberikan pupuk kandang, pupuk hijau dan pupuk buatan 

atau kombinasi dari ketiga macam pupuk tersebut. Pengapuran dilakukan untuk 

mengendalikan hama, penyakit dan parasit larva ikan serta meningkatkan 

 
2) Kualitas air 

Kualitas air yang sesuai yaitu oksigen terlarut > 5 ppm, pH > 5, suhu 20 -30 0C 

dan NH3 < 1 ppm. Untuk menciptakan kondisi seperti tersebut, pengairan kolam 

harus dilakukan dengan pengaturan yang baik. Air pemasukan terus menerus 

dialirkan dengan debit 2 - 5 liter/ menit untuk luasan kolam 200 2 m. 
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3) Pemberian pakan 

Meskipun kolam telah di pupuk dan tumbuh subur pakan alami, pemberian 

pakan tambahan mutlak di perlukan. Pemberian pakan tambahan dimaksudkan 

untuk menjaga stabilitas produktifitas induk karena selama masa inkubasi telur 3-4 

hari induk berpuasa sehingga pada proses pemijahan harus cukup cadangan energi 

dari pakan ikan. Pakan tambahan dapat berbentuk dedak, bungkil kedelai, bungkil 

kacang atau pellet. Pellet dapat diberikan 3 - 6 % per hari dari bobot induk. Selama 

proses pemijahan ± 7 hari dan pasca inkubasi telur yaitu setelah hari ke 8 - 12. 

 

b. Pemijahan Secara Intensif 
 

Metoda ini dilakukan pada kolam yang didesain sedemikian rupa sehingga 

setelah pemijahan selesai dapat dipisahkan antara induk jantan, induk  betina dan 

larva ikan dalam kolam yang berbeda, dengan demikian pemanenan larva relatif 

mudah dilakukan dan induk akan lebih produktif karena tidak sering terganggu yang 

dapat menimbulkan stres dan kematian pada induk.  

1) Persiapan kolam 

Kolam pemijahan dibuat dari pagar bambu yang bersekat-sekat antara kolam 

jantan, kolam betina dan kolam larva. Kolam induk jantan (lingkaran I) hanya 

dapat dimasuki ikan betina yang berukuran lebih kecil dari ikan jantan, kolam 

induk betina (lingkaran II) hanya dapat dilalui larva sedang induk betina tidak 

dapat keluar dari sekat, dan kolam larva (III) untuk menangkap larva yang 

dihasilkan. Pengolahan dasar kolam dilakukan seperti pada persiapan kolam 

pemijahan alami. 

2) Proses pemijahan 
 
Apabila konstruksi  kolam berbentuk lingkaran dengan diameter kolam I 

adalah 4 meter dan kolam II adalah 10 meter, serta luas kolam III adalah 44 
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meter persegi, maka padat penebaran induk adalah antara   250 - 300 ekor 

induk betina bobot ± 250 gr/ekor dan 40 ekor jantan    bobot > 500 gr/ekor. 

Induk ikan pada saat pemijahan menempati kolam I. Setelah proses 

pemijahan berlangsung dan telur telah menetas, induk betina akan keluar dari 

kolam I ke kolam II untuk mengasuh anaknya. Di kolam II ini larva tumbuh 

sampai ukuran ± 1 cm, selanjutnya larva akan masuk ke kolam III, sedangkan 

induk betina tetap pada kolam II karena ada sekat. Kolam III hanya dapat di 

masuki oleh larva dari kolam II ke kolam III, larva akan terusir dari kolam II, 

karena terganggu oleh induk betina yang ada. 

3) Pemeliharaan 
 
Pemeliharaan induk dilakukan dengan pemberian pakan tambahan 3 - 6 % 

perhari dari bobot ikan. Pemberian pakan dilakukan sesuai yang dibutuhkan 

oleh induk dan larva 

D. Penetasan Telur 

Pada ikan nila yang telurnya akan ditetaskan pada corong penetasan harus 

dilakukan pemanenan telur. Pemanenan telur ikan nila ini dilakukan pada hari ke 9. 

Pemanenan dilakukan dengan cara mengambil telur dari mulut induk betina ikan nila. 

Sebelum pemanenan terlebih dahulu permukaan air kolam diturunkan sampai 

ketinggian 10 - 20 cm. Jika pemijahan dilakukan di hapa (waring), maka caranya 

adalah dengan menarik salah satu ujung hapa ke salah satu sudut hapa. dengan 

hati-hati untuk menghindari induk mengeluarkan telur. Karena induk ikan nila jika 

merasa dalam bahaya atau terdesak akan mengeluarkan telur di sembarang tempat. 

Hal ini akan menyulitkan dalam mengumpulkan telur ikan nila. 

Pengambilan telur ikan nila dilakukan dengan menangkap induk satu persatu. 

Penangkapan induk dilakukan menggunakan seser kasar dan seser halus. Kedua 

seser ini digunakan pada saat bersamaan. Seser kasar berfungsi untuk menangkap 
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Gambar 6. Proses Pemijahan Nila 

induk sedangkan seser halus berfungsi untuk menampung telur ikan. Seser kasar 

terletak terletak dibagian bawah. Pada saat menangkap induk dilakukan dengan hati-

hati agar telur tidak dikeluarkan. Cara mengambil telur dari induk betina yaitu dengan 

memegang bagian kepala ikan. Pada saat bersamaan salah satu jari tangan 

membuka mulut dan tutup insang. Selanjutnya tutup insang di siram air sehingga 

telur keluar melalui rongga mulut. Selanjutnya telur-telur tersebut ditampung dalam 
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wadah. Hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari gerakan induk sekecil 

mungkin agar telur yang telah keluar tidak berserakan. Induk yang telah diambil 

telurnya dan yang belum memijah dikembalikan ke kolam pemeliharaan induk. Telur 

pada wadah penampungan jangan terkena sinar matahari langsung dan diupayakan 

telur selalu bergerak. Telur yang terlalu lama diam serta kena sinar matahari 

langsung dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya sebelum dimasukkan ke corong 

tetas, telur terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran berupa lumpur, lumut, sisa pakan 

dan sebagainya. Telur yang telah bersih dari kotoran dapat dimasukkan ke dalam 

corong penetasan 

 Pelepasan telur terjadi dalam beberapa kali dalam waktu beberapa menit. 

Waktu yang diperlukan untuk pemijahan tidak lebih dari 10 - 15 menit. Sekali 

bertelur, induk ikan nila dapat mengeluarkan telur sebanyak 300 - 3000 butir, 

tergantung besar dan berat induk ikan betina. Induk muda yang pertama kali bertelur 

kemampuannya masih sedikit. Makin tua umurnya, makin tinggi/banyak produksi 

telurnya. Induk yang terlalu tua juga mulai menurun produksi telurnya serta kurang 

baik mutu anak-anaknya. Sebaiknya induk ikan nila dipijahkan hanya selama 2 tahun 

saja, kemudian diganti dengan induk yang baru. Telur yang telah dibuahi lalu 

dipungut oleh induk betina dan dikulum di dalam rongga mulut untuk dieramkan. 

Telur  ikan yang dibuahi diameternya kurang lebih 2,8 mm. Selama mengerami 

telurnya, induk betina tidak pernah makan sehingga badannya kurus. Pengeraman 

terjadi selama 2-3 hari, dan setelah menetas larva masih dijaga oleh induknya 

selama 6-7 hari. Ukuran burayak/larva yang baru menetas antara 0,9 - 10 mm. 

Burayak yang masih ada dalam mulut induknya mengisap telur kuning yang ada 

pada tubuhnya selama 4 - 5 hari. 
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E. Pemanenan Benih 

Kegiatan pemanenan benih meliputi persiapan penampungan benih, 

pengeringan kolam, penangkapan benih dan pengangkutan. Pemanenan benih ikan 

sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. 

Hasil panen benih  ikan terdiri dari berbagai ukuran sesuai dengan tahapan 

pembenihan. Hasil dari pendederan berupa benih ikan yang panjangnya 2-3 cm. 

Pembenihan tahap I menghasilakn benih berukuran 6-8 cm dengan berat 8-10 

g/ekor. Pembenihan tahap II menghasilkan benih yang berukuran 10-12 cm dengan 

berat 30-50 g/ekor dan tahap III menghasilkan benih yang berukuran 16-18 cm 

dengan berat ± 100 g/ekor (Suyanto, 2010). 

Penangkapan benih dilakukan dengan cara ditangkap dengan sekup net 

besar atau waring. Setelah ditangkap larva dinilaukan kedalam ember dan 

ditampung dalam hapa halus yang dipasang dikolam tersebut. Saat itu juga larva 

harus ditebar dikolam pendederan (Arie, 2000). 

        Menurut Fatimah (2010), pemanenan ikan nila dapat dilakukan dengan dua 

cara, antar lain : 

1) Panen total 

Panen total dilakukan dengan cara mengeringkan kolam hingga ketinggian air 

tinggal 10 cm. Petak pemanenan (penangkapan) dibuat seluas 1 m² di depan 

pintu pengeluaran sehingga memudahkan dalam penangkapan ikan. 

Pemanenan dilakukan pagi hari saat keadaan tidak panas dengan menggunakan 

waring atau scoopnet yang halus. Lakukan secepatnya dan hati – hati agar ikan 

tidak terluka.  

2) Panen sebagian atau panen selektif 

Panen selektif dilakukan tanpa pengeringan kolam, ikan yang akan di panen 

dipilih dengan ukuran tertentu. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan 

waring yang di atasnya telah ditaburi umpan (dedak). Ikan nila yang tidak terpilih 



20 
 

sebaiknya dipisahkan dan diberi obat dengan larutan malachite green 0,5 – 1,0 

ppm selama 1 jam sebelum dikembalikan ke kolam (karena biasanya terluka 

akibat jaring). 

 

F. Latihan 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas ! 

1. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk lokasi budidaya ikan nila. 

2. Bagaimana cara membedakan ikan nila jantan dan betina ? 

3. Bagaimana memilih induk yang baik ? 

4. Sebutkanlah sistem pemijahan ikan nila berdasarkan pengelolaannya! 

5.  Bagaimanakah cara pengambilan telur dari induk betina!  

 

G. Rangkuman 

Keberhasilan Usaha pembenihan ikan nila sangat ditentukan oleh kualitas 

induk. Pemilihan calon induk harus mempunyai ciri-ciri  : mampu memproduksi benih 

dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang tinggi. Pertumbuhannya sangat 

cepat. Sangat responsif terhadap makanan buatan yang diberikan. Resisten 

terhadap serangan hama, parasit dan penyakit. Dapat hidup dan tumbuh baik pada 

lingkungan perairan yang relatif buruk. Ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu 

120-180 gram lebih perekor dan berumur sekitar 4-5 bulan. 

Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung, 

tidak berporos. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 

3 - 5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi.  Ikan nila cocok 

dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi (500 m dpl). Kualitas air untuk 

pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-

bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik. Untuk di kolam dan tambak, angka 

kecerahan yang baik antara 20 - 35 cm. Debit air untuk kolam air tenang 8 - 15 
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liter/detik/ha. Kondisi perairan tenang dan bersih, karena ikan nila tidak dapat 

berkembang biak dengan baik di air arus deras. Nilai keasaman air (pH) tempat 

hidup  ikan nila berkisar antara 6 - 8,5. Sedangkan keasaman air (pH) yang optimal 

adalah antara 7 - 8. Suhu air yang optimal berkisar antara 25-30 0C. Kadar garam air 

yang disukai antara 0 - 35 per mil  

Hasil panen benih  ikan terdiri dari berbagai ukuran sesuai dengan tahapan 

pembenihan. Hasil dari pendederan berupa benih ikan yang panjangnya 2-3 cm. 

Pembenihan tahap I menghasilakn benih berukuran 6-8 cm dengan berat 8-10 

g/ekor. Pembenihan tahap II menghasilkan benih yang berukuran 10-12 cm dengan 

berat 30-50 g/ekor dan tahap III menghasilkan benih yang berukuran 16-18 cm 

dengan berat ± 100 g/ekor 

 

H. Evaluasi Materi Pokok 1 

Tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah ! 

1. Ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi (500 m dpl).  

2. Debit air untuk kolam air tenang 8 - 15 liter/detik/ha. Kondisi perairan tenang dan 

bersih, karena ikan nila  dapat berkembang biak dengan baik di air arus deras  

3. Ikan nila yang ukurannya masih kecil belum menampakkan perbedaan alat 

kelamin   

4. Cara mengambil telur dari induk betina yaitu dengan memegang bagian kepala 

ikan. Pada saat bersamaan salah satu jari tangan membuka mulut dan tutup 

insang.   

5. Panen total dilakukan dengan cara mengeringkan kolam hingga ketinggian air 

tinggal 10 cm.  
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I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban saudara dengan kunci jawaban yang terdapat pada 

bagian belakang materi penyuluhan ini, hitung jawaban saudara yang benar, 

kemudian gunakan rumus unutk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi 

 

 

Apabila tingkat pemahaman saudara memahami materi yang sudah dipelajari 

mencapai: 

91%         s/d  100%  : Amat Baik 

81% s/d 90%  : Baik 

71% s/d 80,99% : Cukup 

61% s/d 70,99% : Kurang 

Bila tingkat pemahaman saudara belum mencapai 81% ke atas (kategori “baik”), 

maka disarankan mengulangi materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑡𝑢𝑙 (𝐿𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛+𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖)

10
 x 100 % 
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MATERI POKOK 2 

PENDEDERAN IKAN NILA 

 

 

 

 

 

 
 

Pendederan merupakan kelanjutan pemeliharaan benih ikan nila dari hasil 

pembenihan untuk mencapai ukuran tertentu yang siap dibesarkan.  Kegiatan 

pendederan ini dilakukan dua tahap yaitu pendederan tahap I  dan pendederan 

tahap II. Tujuan dari pada pendederan ini adalah untuk memperoleh ikan nila yang 

mempunyai ukuran seragam, baik panjang maupun berat dan memberikan 

kesempatan ikan nila mendapatkan makanan sehingga pertumbuhan juga seragam 

(Khairuman dan Amri, 2007). 

A. Persiapan Media Pendederan 

Pada ikan nila pemeliharaan larva dan benih ikan dapat dilakukan pada 

wadah pemeliharaan larva antara lain adalah akuarium, fibre glass, bak dan 

sebagainya. Sebelum larva dimasukkan, wadah pemeliharaan larva terlebih dahulu 

dibersihkan dan dilakukan sanitasi. Sanitasi dapat menggunakan malachyte green 

atau methalyn blue 10 ppm dengan cara dibilas keseluruh permukaan wadah. 

Pemeliharaan larva dilakukan selama 6 - 8 hari, larva berumur 3 hari sudah dapat 

berenang di dasar wadah pemeliharaan. Sedangkan larva umur 5 hari sudah dapat 

berenang dipermukaan air.  

Kolam yang akan digunakan harus bisa menahan air dan tidak bocor. Saluran 

tengah atau kemalir harus tersedia dan berfungsi seperti yang diharapkan, yakni 

Setelah mempelajari materi pokok 2 mengenai Pendederan ikan nila, peserta 

mampu melakukan pendederan ikan nila yang meliputi Persiapan Media 

Pendederan, Penebaran Benih, Pemeliharaan Larva dan Benih, Kualitas Perairan, 

Hama dan Penyakit 
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memudahkan panen. Pintu pemasukan dan pengeluaran air kolam dan saringan di 

kedua pintu air juga harus tersedia. Langkah selanjutnya adalah pengeringan kolam. 

Pengeringan tergantung dari cuaca, jika cuaca panas pengeringan cukup 3 – 4 hari. 

Namun, jika sedang musim hujan, proses pengeringan agak lama. Setelah kering, 

kolam harus dipupuk untuk menumbuhkan makanan alami yang sangat dibutuhkan 

oleh benih ikan nila yang akan ditebarkan. Sebagai patokan, biasanya petani 

memupuk dengan kotoran ayam sebanyak 250 – 500 gr/m2, TSP dan urea masing-

masing 8 – 10 gr/m2, dan kapur 15 – 25 gr/m2.  Setelah pupuk ditebar, kolam diisi air 

secara bertahap sampai mencapai ketinggian 75 – 100 cm dari dasar kolam. Untuk 

memberi kesempatan pupuk bereaksi sempurna, media pemeliharaan dibiarkan 

selama 5 – 7 hari dari pemupukan (Khairuman dan Amri, 2007). 

 

 

 

 

Gambar 7.  Kolam Benih (A. hapa penampungan sementara; B. Keramba 
                           pendederan II 
 

B. Penebaran Benih 

Benih yang telah berumur 7 - 8 hari ditebar di kolam pendederan. Diharapkan 

pada saat penebaran pakan alami sudah tersedia di kolam. Padat penebaran benih 

(A) (B)

A) 



25 
 

ikan nila sebanyak 75 - 100 ekor/m2. Benih dari wadah pemeliharaan larva ditangkap 

menggunakan seser halus. Larva yang tertangkap tersebut ditampung di wadah. 

Selanjutnya benih tersebut ditebar di kolam. Sebelum ditebar terlebih dahulu 

dilakukan aklimatisasi dengan cara wadah yang berisi larva dimasukkan ke dalam air 

kolam. Jika suhu air wadah penampungan larva lebih rendah dari suhu air kolam 

maka air kolam dimasukkan sedikit demi sedikit ke wadah penampungan sampai 

suhu kedua air tersebut sama. Selanjutnya larva ditebar dengan cara memiringkan 

wadah penampungan larva sehingga larva dapat keluar dengan sendirinya berenang 

ke kolam. Penebaran larva sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari pada saat suhu 

udara rendah. Pendederan dilakukan selama 3 – 4 minggu. Pada umur tersebut 

benih ikan sudah mencapai ukuran 3 – 5 cm. Selama pendederan benih ikan selain 

mendapatkan makanan alami di kolam juga diberi pakan tambahan yang halus 

seperti dedak. Pakan tambahan tersebut ditebar di sepanjang kolam. Frekuensi 

pemberian pakan sebanyak 2 - 3 kali perhari. Kandungan protein pakan benih ikan 

sebesar ≥ 30 %. Jumlah pakan yang diberikan 10 % dari biomasa. 

C. Pemeliharaan Larva dan Benih 

Pemeliharaan larva meliputi pemberian pakan dan pengelolaan kualitas air. 

Selama pemeliharaan, larva dapat diberi pakan berupa pakan alami, tepung ikan, 

dedak halus dan sebagainya. Pakan yang diberikan harus lebih kecil dari bukaan 

mulut larva dan jumlah pakan. Ukuran butiran pakan harus lebih kecil dari bukuaan 

mulut larva. Demikian pula jumlah pakan harus sesuai dengan jumlah larva. Pakan 

yang tersisa di wadah pemeliharaan dapat mengakibatkan kualitas air kurang baik. 

Oleh sebab itu setiap hari dilakukan penyiponan terhadap kotoran atau sisa pakan. 

Air harus terus menerus mengalir di wadah. Selain itu sebaiknya diberi aerasi pada 

wadah pemeliharaan larva. 
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Secara umum jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seekor ikan rata-rata 

berkisar antar 5 – 6% dari bobot tubuhnya/hari. Akan tetapi, jumlah tersebut dapat 

berubah-ubah karena berbagai faktor, salah satunya adalah suhu lingkungan. Suhu 

air juga berpengaruh terhadap aktifitas metabolisme. Ukuran ikan juga berpengaruh 

terhadap jumlah makanan yang dikonsumsi. Ikan yang berukuran kecil 

membutuhkan makanan lebih banyak karena laju pertubuhannya sangat pesat. 

Dalam kegiatan budidaya, benih ikan dapat diberi makan sampai 50% bobot 

biomassa/hari (Mudjiman, 2006). 

Menurut Sutisna dan Sutarmanto (1999), Ketersediaan pakan alami 

merupakan faktor pembatas bagi kehidupan benih ikan di kolam. Di dalam unit 

pembenihan, jasad pakan harus dipasok secara kontinyu. Keistimewaan pakan alami 

bila dibandingkan dengan pakan buatan adalah kelebihan pemberian pakan alami 

sampai batas tertentu tidak menyebabkan penurunan kualitas air. 

Selain makanan alami yang tersedia di kolam, diberikan juga makanan 

tambahan pakan (pelet) dengan kandungan protein minimal 25%, dengan frekuensi 

pemberian pakan 2 – 3 kali sehari yaitu : pagi, siang dan sore hari. Jumlah pakan 

yang diberikan 3% dari berat biomas ikan perhari       (Ditjenkanbud, 2002). 

Bentuk pakan buatan dapat disesuaikan dengan umur dan ukuran benih. 

Benih muda ukuran kecil diberi pakan berbentuk tepung. Pakan buatan untuk benih 

dapat diramu dari campuran tepung ikan, minyak ikan, mineral, dan vitamin.  

Pakan tambahan untuk benih gelondongan besar berupa pellet besar dengan 

kadar protein 25%. Benih-benih yang masih kecil pakan tambahannya hanya sedikit, 

yang utama adalah pakan alami. Kalau pakan tambahan lebih diutamakan untuk 

benih yang masih kecil mengakibatkan pertumbuhannya lambat dan banyak 

kematian (Suyanto, 2005).  
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D.  Kualitas Perairan 

Kualitas air sangat penting diperhatikan dalam kegiatan pendederan. Suhu 

yang baik untuk pendederan ikan nila adalah 28 – 30 0C. Sedangkan oksigen terlarut 

sebesar 6 - 8 ppm. Pertumbuhan ikan         mulai terganggu  pada suhu ≤ 18 0C dan 

≥ 30 0C. Pada suhu optimum, pertumbuhan ikan normal. Suhu air sangat 

berpengaruh pada laju metabolisme ikan. Perubahan temperatur yang terlalu drastis 

dapat menimbulkan gangguan fisiologis ikan yang dapat menyebabkan ikan stress.  

 
E. Hama dan penyakit 
 

Hama yang sering menyerang benih ikan nila adalah belut, ular, burung, ikan 

gabus dan ikan lele. Penyakit yang menyerang terutama penyakit parasitik seperti 

Ichthyophthirius multifilis yang mengakibatkan bintik putih dipermukaan tubuh ikan 

dan mengakibatkan kematian masal. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan 

menambahkan garam dapur di kolam media pendederan sebanyak 200 gr/ m3 

Pencegahan hama dan penyakit pada kegiatan pendederan sangat 

perlu dilakukan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pengeringan dan 

pengapuran dasar kolam serta pergantian air kolam, membuat saringan air sebelum 

air masuk ke kolam.  

 

F. Latihan 

1. Apakah tujuan dari pendedeferan ikan? 

2. Berapa lama kolam sebaiknya dikeringkan dan kenapa harus dikeringkan ?, 

jelaskan ! 

3. Kapan dan berapakah padat  tebar benih yang baik dalam kegiatan 

pendederan ? 

4. Bagaimanakah  cara penebaran larva dan kapan waktu yang tepat dilakukan 

penebaran larva pada kegiatan pendederan, jelaskan ! 
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5. Bagaimanakah kondisi kualitas air baik yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pendederan ikan nila! 

   

G. Rangkuman 

Pendederan merupakan kelanjutan pemeliharaan benih ikan nila dari hasil 

pembenihan untuk mencapai ukuran tertentu yang siap dibesarkan.  Kegiatan 

pendederan ini dilakukan dua tahap yaitu pendederan tahap I  dan pendederan 

tahap II. Tujuan dari pada pendederan ini adalah untuk memperoleh ikan nila yang 

mempunyai ukuran seragam, baik panjang maupun berat dan memberikan 

kesempatan ikan nila mendapatkan makanan sehingga pertumbuhan juga seragam ( 

Pendederan dilakukan karena larva yang berumur 7-8  hari diperikirakan masih 

terlalu lemah dan rentan terhadap ancaman baik predator maupun penyakit sehingga 

apabila langsung ditebar di kolam pembesaran maka diperkirakan kelangsungan 

hidup larva akan rendah. Berhasil tidaknya kegiatan pembesaran ang akan di 

lakukan tergantung pada benih yang dihasikan pada kegiatan pendederan. 

Pendederan meliputi Persiapan Media Pendederan, Penebaran Benih, Pemeliharaan 

Larva dan Benih, Kualitas Perairan, Hama dan Penyakit 

H. Evaluasi Materi Pokok 2 

1. nila pemeliharaan larva dan benih ikan dapat dilakukan pada wadah 

pemeliharaan larva antara lain adalah akuarium, fibre glass, bak dan 

sebagainya.   

2. Pengeringan tergantung dari cuaca, jika cuaca panas pengeringan cukup 5 – 

10 hari. 

3. Jika suhu air wadah penampungan larva lebih rendah dari suhu air kolam 

maka air kolam dimasukkan sekaligus ke wadah penampungan sampai suhu 

kedua air tersebut sama. 
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4. Ukuran butiran pakan harus lebih kecil dari bukuaan mulut larva. Demikian 

pula jumlah pakan harus sesuai dengan jumlah larva. 

5. Pencegahan hama dan penyakit pada kegiatan pendederan sangat 

perlu dilakukan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pengeringan 

dan pengapuran dasar kolam serta pergantian air kolam, membuat saringan 

air sebelum air masuk ke kolam.  

 

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban saudara dengan kunci jawaban yang terdapat pada 

bagian belakang materi penyuluhan ini, hitung jawaban saudara yang benar, 

kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi

  

 

        91%  s/d  100%  : Amat Baik 

81% s/d 90%  : Baik 

71% s/d 80,99% : Cukup 

61% s/d 70,99% : Kurang 

Bila tingkat pemahaman saudara belum mencapai 81% ke atas (kategori “baik”), 

maka disarankan mengulangi materi 

 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑡𝑢𝑙 (𝐿𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛+𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖)

10
 x 100 % 
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MATERI POKOK 3 

PEMBESARAN IKAN NILA 

 

 

 

 

 

Dalam memelihara ikan nila akan diperoleh produksi ikan nila yang cukup 

tinggi dan efisien. Lama pemeliharaan ikan nila sangat bergantung kepada ukuran 

ikan yang akan dipanen. Sebagai bahan pertimbangan ada 4 ukuran ikan nila yang 

diproduksi dipasaran yaitu :  

1. Ukuran 100 gram, umurnya kurang lebih 3-4 bulan 

2. Ukuran 250 gram, umurnyakurang lebih 4-6 bulan.  

3. Ukuran 500 gram, umurnya kurang lebih 6–8 bulan.  

4. Ukuran diatas 800 gram umurnya kurang lebih 9-12 bulan. 

 

A. Persiapan Wadah Pembesaran 

Pada pemeliharaan ikan untuk mencapai ukuran konsumsi dapat digunakan 

beberapa macam kolam pemeliharaan : 

a. Kolam empat persegi panjang 

dengan luas 200 – 500 m2, kedalaman air 1 - 1,25 m, dasar kolam   dapat  

tanah atau beton.  

b. Kolam jaring terapung yang berbentuk bujur sangkar 

dengan ukuran minimal 1 - 4 m2  dan maksimal 9 – 49 m2 , yang terbuat dari 

bahan jaring dengan kedalaman air 1,5 – 2 m.  

Setelah mempelajari materi pokok 3 mengenai pembesaran ikan nila, peserta 

mampu melakukan kegiatan pembesaran ikan nila yang meliputi Persiapan 

Wadah Pembesaran, Sistem  dan Intensitas Pemeliharaan, Panen, Pasca 

Panen, Hama dan Penyakit 
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c. Hampang atau keramba yang dapat dilakukan diperairan dasar yang dangkal 

dengan kedalaman air 1 – 2 m.  

d. Mina padi  yaitu pemeliharaan ikan nila disawah. 

 

1. Pembesaran Kolam tanah 

Penebaran benih pada pemeliharaan ikan nila di kolam berukuran 10 gram 

per ekor Setidaknya, dua minggu sebelum dipergunakan kolam harus dipersiapkan 

dengan baik. Dasar kolam dikeringkan, dijemur beberapa hari, dibersihkan dari 

rerumputan, dicangkul dan diratakan. Tanggul dan pintu air diperbaiki jangan sampai 

terjadi kebocoran, saluran air diperbaiki agar pasokan air menjadi lancar. Saringan 

dipasang pada pintu pemasukan maupun pengeluaran air.  

Tanah dasar dikapur untuk memperbaiki pH tanah dan memberantas hama. 

Untuk itu, dapat digunakan kapur tohor sebanyak 100 – 300 kg/ha atau kapur 

pertanian dengan dosis 500 – 1.000 kg/ha. Setelah itu, pupuk kandang ditabur dan 

diaduk dengan tanah dasar kolam, dengan dosis 1 – 2 ton/ha. Dapat juga pupuk 

kandang dionggokkan di depan pintu air pemasukan, agar bila air dimasukkan, maka 

dapat tersebar secara merata. Setelah semuanya siap, kolam diairi. Mula-mula 

sedalam 5 – 10 cm dan dibiarkan 2 – 3 hari agar terjadi mineralisasi tanah dasar 

kolam. Lalu tambahkan air lagi sampai kedalaman 75 – 100 cm. Kolam siap untuk 

ditebari bibit ikan hasil pendederan jika fitoplankton telah terlihat tumbuh dengan 

baik. 

Fitoplankton yang tumbuh dengan baik ditandai dengan perubahan warna air 

kolam menjadi kuning kehijauan. Jika diperhatikan, pada dasar kolam juga mulai 

banyak terdapat organisme renik yang berupa kutu air, jentik-jentik serangga, cacing, 

anak-anak siput dan sebagainya. Selama pemeliharaan ikan, ketinggian air kolam 

diatur sedalam 75 – 100 cm.  
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Pemupukan susulan harus dilakukan 2 minggu sekali, yaitu pada saat 

makanan alami sudah mulai habis. Pupuk susulan menggunakan pupuk organik 

sebanyak 500 kg/ha. Pupuk itu dibagi menjadi empat dan masing-masing 

dimasukkan ke dalam karung, dua buah di kiri dan dua buah di sisi kanan aliran air 

masuk. Dapat pula ditambahkan bebrapa karung kecil yang diletakkan di sudut-sudut 

kolam. Urea dan TSP masing-masing sebanyak 30 kg/ha diletakkan di dalam 

kantong plastik yang diberi lubang-lubang kecil agar pupuk dapat larut sedikit demi 

sedikit. Kantong pupuk tersebut digantungkan sebatang bambu yang dipancangkan 

di dasar kolam, posisi terendam tetapi tidak sampai ke dasar kolam. 

 

Pemberian Pakan 

Pemupukan kolam telah merangsang tumbuhnya fitoplankton, zooplankton, 

maupun binatang yang hidup di dasar, seperti cacing, siput, jentik-jentik nyamuk dan 

chironomus (cuk). Semua itu dapat menjadi makanan ikan nila. Namun, induk ikan 

nila juga masih perlu pakan tambahan berupa pelet yang mengandung protein 30-

40% dengan kandungan lemak tidak lebih dan 3%. Pembentukan telur pada ikan 

memerlukan bahan protein yang cukup di dalam pakannya. Perlu pula ditambahkan 

vitamin E dan C yang berasal dan taoge dan daun-daunan/sayuran yang duris-iris. 

Boleh juga diberi makan tumbuhan air seperti ganggang (Hydrilla). 

Banyaknya pelet sebagai pakan induk kira-kira 3% berat biomassa per hari. 

Agar diketahui berat bio massa maka diambil sampel 10 ekor ikan, ditimbang, dan 

dirata-ratakan beratnya. Berat rata-rata yang diperoleh dikalikan dengan jumlah 

seluruh ikan di dalam kolam. Misal, berat rata-rata ikan 220 gram, jumlah ikan 90 

ekor maka berat biomassa 220 x 90 = 19.800 g. Jumlah ransum per han 3% x 

19.800 gram = 594 gram. Ransum ini diberikan 2-3 kali sehari. Bahan pakan yang 

banyak mengandung lemak seperti bungkil kacang dan bungkil kelapa tidak baik 

untuk induk ikan. Apalagi kalau han tersebut sudah berbau tengik. Dedak halus dan 
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bekatul boleh diberikan sebagai pakan. Bahan pakan seperti itu juga berfungsi untuk 

menambah kesuburan kolam 

 

2.  Pembesaran Pada Karamba Jaring Apung (KJA) 
 

Wadah untuk pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA) umumnya berukuran 

4x4x3 m3. Spesifikasi KJA sebagai berikut : 

1. Pelampung: bahan styrofoam atau drum, bentuk silindris, jumlah pelampung 

minimal 8 buah/jaring;  

2. Tali jangkar: bahan polyetiline (PE), panjang 1,5 kali kedalaman perairan, 

jumlah 5 utas/jaring, diameter 0.75 inci; 

3. Jangkar: bahan besi/blok beton/batu, bentuk segi empat, berat minimal 40 

kg/buah, jumlah 5 buah/jaring; 

4. Jaring: bahan polyetiline (PE 210 D/12), ukuran mata jaring 1 inci, warna hijau, 

ukuran jaring (7x7x2,5 m3). 

5. Luas peruntukan areal pemasangan jaring maksimal 10% dari luas potensi 

perairan atau 1% dari luas perairan waktu surut terendah dan jumlah luas 

jaring maksimal 10% dari luas areal peruntukan pemasangan jaring. 

 

Gambar 8. Kerangka Jaring Apung dan Jangkar keramba jaring apung 
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Gambar 10.  Pelampung Keramba Jaring Apung 

 

Sebagai upaya sterilisasi, sebelum ditebar, benih direndam dalam larutan 

Kalium Pemanganat konsentrasi 4 – 5 ppm selama kurang lebih 15 – 30 menit. 

Adaptasi suhu dilakukan agar suhu dilakukan agar suhu pada kemasan ikan sama 

suhu di KJA dengan cara merendam wadah kemasan benih ke KJA selama 1 (satu) 

jam. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar ikan tidak mengalami 

stres atau kematian akibat perbedaan suhu tersebut. Benih yang ditebar berukuran 5 

– 8 cm, berat 30 – 50 gram dengan padat tebar 50 – 70 ekor/m3. Pakan digunakan 

untuk pembesaran ikan nila adalah lambit, pembersih jaring, pengukur kualitas air 

(termometer, sechsi disk, kertas lakmus), peralatan lapangan (timbangan, hapa, 

waring, ember, alat panen, dll), dan sampan. 

Lama pemeliharaan adalah 4 bulan dengan tingkat kelangsungan 

hidup/Survival Rate 9SR0 80%. Pakan yang diberikan berupa pelet apung dengan 

dosis 3 – 4% dari bobot total ikan. Frekuensi pemberiannya, 3 kali sehari pada pagi, 

siang dan sore dengan rasio konversi pakan (FCR) 1,3. Panen dapat dilakukan 

berdasarkan permintaan pasar, namun umumnya ukuran panen pada kisaran 500 

gram/ekor.  
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B. Sistem dan Intensitas Pemeliharaan Ikan Nila 

1.  Sistem ekstensif (teknologi sederhana) 

1) Sistem ekstensif merupakan sistem pemeliharaan ikan yang belum 

berkembang. Input produksinya sangat sederhana. Biasanya dilakukan di 

kolam air tawar. Dapat pula dilakukan di sawah. Pengairan tergantung kepada 

musim hujan. Kolam yang digunakan biasanya kolam pekarangan yang 

sempit. Hasil ikannya hanya untuk konsumsi keluarga sendiri. Sistem 

pemeliharaannya secara polikultur. Sistem ini telah dipopulerkan di wilayah 

desa miskin.  

2) Pemupukan tidak diterapkan secara khusus. Ikan diberi pakan berupa bahan 

makanan yang terbuang, seperti sisa-sisa dapur limbah pertanian (dedak, 

bungkil kelapa dll.). 

3) Perkiraan pemanenan tidak tentu. Ikan yang sudah agak besar dapat dipanen 

sewaktu-waktu. Hasil pemeliharaan sistem ekstensif sebenar cukup lumayan, 

karena pemanenannya bertahap. Untuk kolam herukuran 2 x 1 x 1 m 

ditebarkan benih ikan nila sebanyak 20 ruang berukuran 30 ekor. Setelah 2 

bulan diambil 10 ekor, dipelihara 3 bulan kemudian beranak, demikian 

seterus. Total produksi sistem ini dapat mencapai 1.000 kg/ha/tahun 2 bln. 

Penggantian air kolam menggunakan air sumur. Penggantian dilakukan 

seminggu sekali. 

2. Sistem semi-Intensif (teknologi madya) 
 

1) Pemeliharaan semi-intensif dapat dilakukan di kolam, di tambak, di  sawah, 

dan di jaring apung. Pemeliharaan ini biasanya digunakan untuk pendederan. 

Dalam sistem ini sudah dilakukan pemupukan dan pemberian pakan 

tambahan yang teratur. 

2) Prasarana berupa saluran irigasi cukup baik sehingga kolam dapat 

berproduksi 2-3 kali per tahun. Selain itu, penggantian air juga dapat dilakukan 
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secara rutin. Pemeliharaan ikan di sawah hanya membutuhkan waktu 2-2,5 

bulan karena bersamaan dengan tanamanpadi atau sebagai penyelang. OIeh 

karena itu, hasil ikan dan sawah ukurannya tak lebih dari 50 gr. Itu pun kalau 

benih yang dipelihara sudah berupa benih gelondongan besar. 

3) Budi daya ikan nila secara semi-intensif di kolam dapat dilakukan secara 

monokultur maupun secara polikultur. Pada monokultur sebaiknya dipakai 

sistem tunggal kelamin. Hal ini karena nila jantan lebih cepat tumbuh dan ikan 

nila betina. 

4) Sistem semi-intensif juga dapat dilakukan secara terpadu (intergrated), artinya 

kolam ikan dikelola bersama dengan usaha tani lain maupun dengan industri 

rumah tangga. Misal usaha ternak kambing, itik dan sebagainya. Kandang 

dibuat di atas kolam agar kotoran ternak menjadi pupuk untuk kolam. 

5) Usaha tani kangkung, genjer dan sayuran lainnya juga dapat dipelihara 

bersama ikan nila. Limbah sayuran menjadi pupuk dan pakantambahan bagi 

ikan. Sedangkan lumpur yang kotor dan kolam ikan dapat menjadi pupuk bagi 

kebun sayuran. 

6) Usaha huler/penggilingan padi mempunyai hasil sampingan berupa dedak dan 

katul. Oleh karena itu, sebaiknya dibangun kolam ikan di dekat penggilingan 

tersebut. 

7) Hasil penelitian Balai Penelitian Perikanan sistem integrated dapat 

menghasilkan ikan sampai 5 ton atau lebih per 1 ha/tahun. 

 

3.  Sistem intensif (teknologi maju) 

1) Sistem pemeliharaan intensif adalah sistem pemeliharaan ikan paling modern. 

Produksi ikan tinggi sampai sangat tinggi disesuaikan dengan kebutuhan 

pasar.  
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2) Pemeliharaan dapat dilakukan di kolam atau tambak air payau dan pengairan 

yang baik. Pergantian air dapat dilakukan sesering mungkin sesuai dengan 

tingkat kepadatan ikan. Volume air yang diganti setiap hari sebanyak 20% 

atau bahkan lebih. 

3) Pada usaha intensif, benih ikan nita yang dipelihara harus tunggal dan jantan 

saja. Pakan yang diberikan juga harus bermutu. 

4) Ransum hariannya 3% dan berat biomassa ikan per hari. Makanan sebaiknya 

berupa pelet yang berkadar protein 25-26%, lemak 6-8%. 

 
 
C.  PASCA PANEN 

Penanganan pascapanen ikan nila dapat dilakukan dengan cara penanganan 

ikan hidup maupun ikan segar. 

1. Penanganan ikan hidup 

Adakalanya ikan konsumsi ini akan lebih mahal harganya bila dijual dalam 

keadaan hidup. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen 

dalam keadaan hidup, segar dan sehat antara lain: 

a)  Dalam pengangkutan pergunakan air yang bersuhu rendah sekitar 20 0 C. 

b)  Waktu pengangkutan adalah  pada pagi hari atau sore hari. 

c) Jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. 

2. Penanganan ikan segar 

  Ikan segar nila merupakan produk yang cepat turun kualitasnya . Hal yang perlu 

diperhatikan untuk mempertahankan kesegaran antara lain: 

a) Penangkapan harus dilakukan hati-hati agar ikan-ikan tidak luka. 

b) Sebelum dikenila, ikan harus dicuci agar bersih dan lendir. 

c) Wadah pengangkut harus bersih dan tertutup. Untuk pengangkutan jarak  

dekat  (2 jam perjalanan),  dapat digunakan keranjang yang dilapisi dengan 
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daun pisang/plastik. Untuk pengangkutan jarak jauh digunakan kotak dan 

seng atau fiberglass. Kapasitas kotak maksimum 50 kg dengan tinggi kotak 

maksimum 50 cm. 

d) Ikan diletakkan di dalam wadah yang diberi es dengan suhu 6-7 0 C. 

Gunakan es berupa potongan kecil-kecil (es curai) dengan perbandingan 

jumlah es dan ikan = 1:1. Dasar kotak dilapisi es setebal 4-5 cm. Kemudian 

ikan disusun di atas lapisan es ini setebal 5-10 cm, lalu disusul lapisan es 

lagi dan seterusnya. Antara ikan dengan dinding kotak diberi es, demikian 

juga antara ikan dengan penutup kotak. 

 

D. Hama dan Penyakit  

Ikan nila termasuk jenis ikan yang tahan terhadap serangan hama dan 

penyakit. Menurut  Khairuman dan Amri ( 2007), hama dan peyakit ikan nila adalah 

sebagai berikut: 

1. Hama 
 

a) Bebeasan (Notonecta) 

Berbahaya bagi benih karena sengatannya. Pengendalian: 

menuangkanminyak tanah ke permukaan air 500 cc/100 meter persegi. 

b) Ucrit (Larva cybister) 

Menjepit badan ikan dengan taringnya hingga robek. pengendalian: sulit 

diberantas; hindari bahan organik menumpuk di sekitar kolam. 

c) Kodok 

Makan telur telur ikan. Pengendalian: sering membuang telur yang 

mengapung; menagkap dan membuang hidup-hidup. 

d) Ular 
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Menyerang benih dan ikan kecil. Pengendalian: lakukan penangkapan; 

pemagaran kolam 

e) Lingsang 

Memakan ikan pada malam hari. Pengendalian:pasang jebakan berumpun. 

f) Burung 

Memakan benih yang berwarna menyala seperti merah, kuning. 

Pengendalian: diberi penghalang bambu agar supaya sulit menerkam; diberi 

rumbai-rumbai atau tali penghalang. 

 

2. Penyakit 

a) Penyakit pada kulit 

Gejala: pada bagian tertentu berwarna merah, berubah warna dan tubuh 

berlendir. Pengendalian: (1) direndam dalam larutan PK (kalium 

permanganat) selama 30-60 menit dengan dosis 2 gram/10 liter air, 

pengobatan dilakukan berulang 3 hari kemudian. (2) direndam dalam 

Negovon (kalium permanganat) selama 3 menit dengan dosis 2-3,5 %. 

b) Penyakit pada insang 

Gejala: tutup insang bengkak, Lembar insang pucat /keputihan. 

Pengendalian: sama dengan di atas.  

c) Penyakit pada organ dalam 

Gejala: perut ikan bengkak, sisik berdiri, ikan tidak gesit. Pengendalian: sama 

dengan di atas. 

 

Secara umum hal-hal yang dilakukan untuk dapat mencegah timbulnya penyakit dan 

hama pada budidaya ikan nila: Pengeringan dasar kolam secara teratur setiap 

selesai panen; Pemeliharaan ikan yang benar-benar bebas penyakit; Hindari 

penebaran ikan secara berlebihan melebihi kapasitas; Sistem penilaukan air yang 
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ideal adalah paralel, tiap kolam diberi satu pintu penilaukan air; Pemberian pakan 

cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya; Penanganan saat panen atau 

pemindahan benih hendaknya dilakukan secara hati-hati dan benar; Binatang seperti 

burung, siput, ikan seribu (Lebistus reticulatus peters) sebagai pembawa penyakit 

jangan dibiarkan masuk ke areal perkolaman 

 

E. Latihan 

1. Sebutkan persyaratan lokasi untuk pemeliharaan ikan nila di kolam atau 

tambak, jelaskan ! 

2. Sebutkan spesifikasi  Keramba Jaring Apung yang digunakan pada kegiatan 

pembesaran ikan nila ! 

3. Jelaskan hal-hal apa saja yang dilakukan pada pembesaran ikan nila 

dengansistem intensif! 

4. Jelaskan hal-hal apa saja yang dilakukan  pada saat melakukan pasca panen 

untuk ikan hidup ? 

5. Hal-hal apa sajahkah yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit dan 

hama pada budidaya ikan nila 

F. Rangkuman 

Pada pemeliharaan ikan untuk mencapai ukuran konsumsi dapat digunakan 

beberapa macam kolam pemeliharaan Kolam empat persegi panjang (dengan luas 

200 - 500 m2, kedalaman air 1 - 1,25 m, dasar kolam  tanah atau Beton), Kolam 

jaring terapung yang berbentuk bujur sangkar ( ukuran minimal 1 - 4 m2  dan 

maksimal 9 – 49 m2, yang terbuat dari bahan  jaring dengan kedalaman air 1,5 – 2 m, 

Hampang atau keramba yang dapat dilakukan diperairan dasar yang dangkal 

dengan kedalaman air 1- 2 m. Mina padi  yaitu pemeliharaan ikan nila di sawah. 
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Berdasarkan intensitas berbudidaya yang dapat dikelompokkan menjadi 3 

yaitu : Sistem ekstenslf (teknologi sederhana), Sistem semi-Intensif (teknologi 

madya), Sistem intensif (teknologi maju) 

 

G. Evaluasi Materi Pokok 3 

1.  Lama pemeliharaan ikan nila sangat bergantung kepada ukuran ikan yang 

akan dipanen.  

2. Mina padi  yaitu pemeliharaan ikan nila disawah  

3. Penebaran benih pada pemeliharaan ikan nila di kolam berukuran 50 gram 

per ekor  

4. Untuk pembesaran di KJA Frekuensi pemberiannya, 3 kali sehari pada 

pagi, siang dan sore dengan rasio konversi pakan (FCR) 1,3.  

5. Pada usaha intensif, benih ikan nita yang dipelihara harus tunggal dan 

jantan saja. Pakan yang diberikan juga harus bermutu  

 

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan hasil jawaban saudara dengan kunci jawaban yang terdapat pada 

bagian belakang materi penyuluhan ini, hitung jawaban saudara yang benar, 

kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi

  

  

91%  s/d  100%  : Amat Baik 
81% s/d 90%  : Baik 
71% s/d 80,99% : Cukup 
61% s/d 70,99% : Kurang 
 
Bila tingkat pemahaman saudara belum mencapai 81% ke atas (kategori “baik”), 

maka disarankan mengulangi materi 

Tingkat penguasaan = jumlah betul (Latihan + evaluasi) x                                                                                       
                                                            10 

X  100% 
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PENUTUP 

 

Demikian Yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok 

bahasan dalam materi ini, tentunya nilaih banyak kekurangan dan kelemahan, 

karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada 

hubungannya dengan judul materi ini. 

Penulis berharap banyak kepada para pembaca unutk berkenan memberikan 

kritik dan saran yang membangun demi sempurnannya materi ini. 

Semoga materi ini dapat berguna bagi penyuluh perikanan  pada umumnya dan 

pembudidaya ikan pada khususnya. 
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KUNCI JAWABAN 

 

A. MATERI POKOK 1  

Latihan. 

1. Persyaratan lokasi untuk budidaya ikan nila 

a. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah 

liat/lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa 

air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang/dinding 

kolam.  

b. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3 - 

5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi.  

c. Ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi (500 m 

dpl).  

d. Kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh 

dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik. 

Untuk di kolam dan tambak, angka kecerahan yang baik antara 20 - 35 cm.  

e. Debit air untuk kolam air tenang 8 - 15 liter/detik/ha. Kondisi perairan 

tenang dan bersih, karena ikan nila tidak dapat berkembang biak dengan 

baik di air arus deras.  

f. Nilai keasaman air (pH) tempat hidup  ikan nila berkisar antara 6 - 8,5. 

Sedangkan keasaman air (pH) yang optimal adalah antara 7 - 8.  

g. Suhu air yang optimal berkisar antara 25-30 0C.  

h. Kadar garam air yang disukai antara 0 - 35 per mil  
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2. Membedakan ikan nila jantan dan betina 

No Jantan Betina 

1 Alat kelamin berupa tonjolan 
(papilla) dibelakang lubang anus. 
Pada tonjolam ini terdapat satu 
lubang untuk mengeluarkan 
sperma dan urine.  

Alat kelamin berupa tonjolan 
dibelakang anus. Pada tonjolan 
tersebut terdapat 2 lubang.  
Lubang yang pertama terletak di 
dekat anus, berbentuk seperti 
bulan sabit dan berfungsi sebagai 
tempat keluarnya telur.  
Lubang yang kedua terletak di 
belakangnya, berbentuk bulat dan 
berfungsi sebagai tempat 
keluarnya urine 

2 Warna badan lebih cerah Warna badan agak pucat 

3 Warna sirip memerah terutama 
pada saat matang gonad dan 
menjadi lebih galak terhadap ikan 
jantan yang lain. 

Pada saat matang gonad bagian 
tepi sirip tidak berubah warna dan 
gerakannya lambat. 

4 Kematangan gonad ikan nila 
diketahui dengan cara melakukan 
pengurutan perut kearah anus dan 
akan mengeluarkan cairans kental 
berwarna bening dan di sekitar 
perut sampai kepala bagian 
bawah berwarna merah. 

Kematangan gonad ikan diketahui 
dengan cara meraba perut dan 
pengamatan bagian anus, yaitu 
ditunjukkan dengan telur yang 
berwarna kuning kehijauan, bagian 
perut melebar, lunak jika diraba, 
bagian anus menonjol dan 
kemerahan. 

 

3. memilih induk yang baik 

a. Mampu memproduksi benih dalam jumlah yang besar dengan kwalitas 

yang tinggi.  

b. Pertumbuhannya sangat cepat. 

c. Sangat responsif terhadap makanan buatan yang diberikan. 

d. Resisten terhadap serangan hama, parasit dan penyakit. 

e. Dapat hidup dan tumbuh baik pada lingkungan perairan yang relatif buruk. 

f. Ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu 120-180 gram lebih perekor 

dan berumur sekitar 4-5 bulan 
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4. Macam sistem pemijahan berdasarkan pegelolaannya adalah pemijahan secara 

tradisional/alami dan pemijahan secara intensig 

5. Cara pengambilan telur dari induk betina adalah 

Cara mengambil telur dari induk betina yaitu dengan memegang bagian kepala 

ikan. Pada saat bersamaan salah satu jari tangan membuka mulut dan tutup 

insang. Selanjutnya tutup insang di siram air sehingga telur keluar melalui 

rongga mulut. Selanjutnya telur-telur tersebut ditampung dalam wadah. 

Evaluasi 

1. (B); 2. (S); 3. (B); 4. (B); 5. (B)     

            

B. MATERI POKOK II 

LATIHAN 

1. Tujuan pendederan ikan adalah adalah untuk memperoleh ikan nila yang 

mempunyai ukuran seragam, baik panjang maupun berat dan memberikan 

kesempatan ikan nila mendapatkan makanan sehingga pertumbuhan juga 

seragam 

2. Pengeringan dilakukan dengan cara membuang seluruh air kolam. Kolam 

dibiarkan terjemur sinar matahari. Pengeringan dianggap cukup bila tanah 

dasar sudah retak-retak. Biasanya selama 4 – 7 hari. Pengeringan bertujuan 

untuk memberantas hama dan penyakit, memperbaiki struktur tanah dasar dan 

membuang gas-gas beracun. Selain itu juga untuk mempermudah perbaikan 

pematang, pengolahan tanah dasar dan pembuatan kemalir. 

3. Benih yang telah berumur 7 - 8 hari ditebar di kolam pendederan. Padat 

penebaran benih ikan nila sebanyak 75 - 100 ekor/m2. 

4. Sebelum  ditebar di kolam benih terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi dengan 

cara wadah yang berisi larva dimasukkan ke dalam air kolam. Jika suhu air 
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wadah penampungan larva lebih rendah dari suhu air kolam maka air kolam 

dimasukkan sedikit demi sedikit ke wadah penampungan sampai suhu kedua 

air tersebut sama. Selanjutnya larva ditebar dengan cara memiringkan wadah 

penampungan larva sehingga larva dapat keluar dengan sendirinya berenang 

ke kolam. Penebaran larva sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari pada saat 

suhu udara rendah. 

5. Suhu yang baik untuk pendederan ikan nila adalah 28 – 30 0C. Sedangkan 

oksigen terlarut sebesar 6 - 8 ppm. Pertumbuhan ikan         mulai terganggu  

pada suhu ≤ 18 0C dan ≥ 30 0C. 

Evaluasi 

1. B    

2. S    

3. S    

4. B 

5. B    

            

C. MATERI POKOK III 

Latihan 

1.  Persyaratan lokasi pemeliharaan pada kolam atau tambak sebagai berikut  

a) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah 

liat/lembung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa 

air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang/dinding 

kolam; 

b) Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3 – 

5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi;  
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c) Kualitas air untuk pemeliharaan Ikan Nila harus bersih, tidak terlalu keruh 

dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik. 

Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau 

kecokelatan karena banyak mengandung Diatomae. Tingkat kecerahan air 

dapat diukur dengan alat yang disebut piring secchi (secchi disc). Pada 

kolam dan tambak, angka kecerahan yang baik antara 20 – 30 cm; 

d) Debit air untuk kolam air tenang 8 – 15 liter/detik;  

2.  Spesifikasi KJA sebagai berikut : 

a) Pelampung: bahan styrofoam atau drum, bentuk silindris, jumlah 

pelampung minimal 8 buah/jaring;  

b) Tali jangkar: bahan polyetiline (PE), panjang 1,5 kali kedalaman perairan, 

jumlah 5 utas/jaring, diameter 0.75 inci; 

c) Jangkar: bahan besi/blok beton/batu, bentuk segi empat, berat minimal 40 

kg/buah, jumlah 5 buah/jaring; 

d) Jaring: bahan polyetiline (PE 210 D/12), ukuran mata jaring 1 inci, warna 

hijau, ukuran jaring (7x7x2,5 m3). 

e) Luas peruntukan areal pemasangan jaring maksimal 10% dari luas potensi 

perairan atau 1% dari luas perairan waktu surut terendah dan jumlah luas 

jaring maksimal 10% dari luas areal peruntukan pemasangan jaring. 

3. Sistem intensif (teknologi maju) 

a. Sistem pemeliharaan intensif adalah sistem pemeliharaan ikan paling 

modern. Produksi ikan tinggi sampai sangat tinggi disesuaikan dengan 

kebutuhan pasar.  

b) Pemeliharaan dapat dilakukan di kolam atau tambak air payau dan 

pengairan yang baik. Pergantian air dapat dilakukan sesering mungkin 

sesuai dengan tingkat kepadatan ikan. Volume air yang diganti setiap hari 

sebanyak 20% atau bahkan lebih. 
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c) Pada usaha intensif, benih ikan nita yang dipelihara harus tunggal dain 

jantan saja. Pakan yang diberikan juga harus bermutu. 

d) Ransum hariannya 3% dan berat biomassa ikan per hari. Makanan 

sebaiknya berupa pelet yang berkadar protein 25-26%, lemak 6-8%. 

4. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam 

keadaan hidup, segar dan sehat antara lain: 

a. Dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah sekitar 20 C 

b. Waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. 

c. Jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat 

5. Secara umum hal-hal yang dilakukan untuk dapat mencegah timbulnya penyakit 

dan hama pada budidaya ikan nila: Pengeringan dasar kolam secara teratur 

setiap selesai panen; Pemeliharaan ikan yang benar-benar bebas penyakit; 

Hindari penebaran ikan secara berlebihan melebihi kapasitas; Sistem 

penilaukan air yang ideal adalah paralel, tiap kolam diberi satu pintu penilaukan 

air; Pemberian pakan cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya; Penanganan 

saat panen atau pemindahan benih hendaknya dilakukan secara hati-hati dan 

benar; Binatang seperti burung, siput, ikan seribu (Lebistus reticulatus peters) 

sebagai pembawa penyakit jangan dibiarkan masuk ke areal perkolaman 

 

Evaluasi 

1. (B) ; 2. (B); 3. (S); 4. (B); 5. (B) 
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GLOSARI 

Aerasi :   Pemberian udara ke dalam air untuk penambahan oksigen 

Aklimatisasi     :  Penyesuaian fisiologis terhadap perubahan salah satu faktor                  
                          lingkungan  

Biomassa         : Bobot kering bahan organik yang terdiri atas sekelompok organisme  
di dalam suatu habitat tertentu atau bobot seluruh bahan organik  
pada satuan luas dalam suatu waktu tertentu 

 
Budidaya         :   Usaha yang bermanfaat dan memberi hasil, suatu sistem yang 

digunakan untuk memproduksi sesuatu dibawah kondisi buatan 
 
Disipon            :  Membersihkan badan air dengan mengeluarkan kotoran bersama 

sebagian jumlah air. 
 
Dorsal            :  Bagian punggung 

Larva               :  Organisme yang belum dewasa yang baru keluar dari telur  atau                                        
stadia setelah telur menetas 

 
Gonad    : Kelenjar kelamin, fungsi utamanya adalah memproduksI sel-sel 
                         kelamin 
 

Fekunditas      :  Semua telur-telur yang akan dikeluarkan pada waktu  pemijahan 
                                       
Kakaban   :  Tempat menempelnya telur dapat berupa ijuk yang dijepit bambu 

Pemijahan   :  Proses peletakan telur atau perkawinan 

Reproduksi      :  Proses perkembangbiakan baik secara aseksual maupun seksual 
 
Seleksi             : Pemisahan populasi dasar yang digunakan kedalam kedua  
                           kelompok, yaitu kelompok terpilih dan kelompok yang harus  
                           terbuang 
  
Urogenital        :  Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran     
                          ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang  anus 


