
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu usaha budidaya ditengarai oleh empat manajemen yaitu 

menajemen kualitas air, benih, indukan dan pakan. Salah satu yang perlu 

diperhatikan yakni manajemen pakan. Pakan merupakan salah satu faktor pembatas 

bagi organisme yang dibudidayakan. Pakan yang baik akan memberikan asupan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh biota budidaya untuk tumbuh dan berkembang. Pakan 

alami merupakan pakan yang baik untuk budidaya karena diketahui memiliki 

kandungan nutrisi jauh lebih banyak dibandingkan dengan  pakan buatan dan 

menjadi sumber nutrisi penting pada stadium awal perkembangan organisme. 

Pakan alami dapat berupa fitoplankton dan zooplankton yang umum dikembangkan 

baik sebagai pakan ikan, kerang, teripang maupun budidaya laut lainnya. Salah satu 

jenis pakan alami yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pakan 

budidaya yaitu fitoplankton, adanya Klorofil membuat fitoplankton mampu 

melakukan fotosintesis sehingga menjadi sumber protein, karbohidrat, lemak, 

vitamin dan mineral bagi organisme air (Utami, 2012).   

Tetraselmis chuii merupakan salah satu jenis fitoplankton yang dapat 

digunakan sebagai sumber makanan alami. Tetraselmis chuii digunakan untuk 

memproduksi pakan rotifer (Brachionus plicatilis) secara masal, ataupun dapat juga 

dikonsumsi langsung oleh larva ikan hias, larva udang, larva tripang, dan cukup 

bagus digunakan sebagai pakan dalam budidaya biomasa Artemia. Tetraselmis 

chuii mampu meningkatkan kandungan lemak tak jenuh pada konsumsinya 
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(Supriyatini et al., 2007). Menurut FAO-UN (2016) Tetraselmis chuii. memiliki 

kandungan protein 83,400 %, karbohidrat 32,500 %,  dan lipid 45,700 %, lebih 

tinggi dibandingkan dengan Chaetoceros gracili, Nannochloropsis oculata, 

Dunaliellatertiolecta dan Isochrysis galbana.  

Kultur murni fitoplankton Tetraselmis chuii perlu dilakukan secara intensif 

untuk menyediakan makanan alami dalam jumlah yang cukup, tepat waktu dan 

berkesinambungan. Mengingat pentingnya pakan alami tersebut sebagai salah satu 

faktor penentu keberhasilan usaha pembenihan udang dan ikan.  Pertumbuhan dan 

perkembangan berlangsung secara terus menerus tergantung pada hasil asimilasi, 

hormon dan substansi pertumbuhan serta lingkungan yang mendukung (Hismarto, 

2015). Terkait dengan hal tersebut, berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan pakan alami, baik metode budidaya maupun 

penambahan berbagai substansi pertumbuhan. Salah satu zat yang berpotensi 

meningkatkan pertumbuhan pakan alami adalah dengan menambahkan hormon 

tumbuh untuk meningkatkan pertumbuhan pakan alami yakni melalui kepadatan 

populasinya. Bentuk aplikasinya adalah dengan menambahkan Zat Pengatur 

Tumbuh. 

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid atau dikenal dengan 2,4-D merupakan Zat 

Pengatur Tumbuh golongan auksin sintetik yang sering digunakan dalam kultur 

jaringan tanaman serta telah digunakan dalam bidang perikanan sebagai zat 

perangsang tumbuh pada Gracillaria verrucosa). Auksin merupakan salah satu 

hormon tanaman yang dapat mendukung proses fisiologi seperti pertumbuhan, 

pembelahan dan diferensiasi sel serta sintesa protein (Darnell et al.,1986 dalam 
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Purwitasari dkk, 2012). Berdasarkan hal tersebut, maka ZPT 2,4-D dapat berpotensi 

untuk meningkatkan kepadatan Tetraselmis chuii. Penelitian Purwitasari dkk 

(2012), menjelaskan bahwa Nannochloropsis sp mulai dibudidayakan dengan 

memanfaatkan zat pengatur tumbuh Asam-2,4-Diklorofenoksiasetat yang 

merupakan auksin sintetik. Pemberian auksin ini diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan mikroalga dan dapat mempercepat masa panen. Sehingga tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan auksin sintetik Asam 

2,4-D terhadap pertumbuhan mikroalga, dengan pemberian konsentrasi Asam 2,4-

D yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan kepadatan mikroalga (Tetraselmis 

chuii).    

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah meliputi : 

1) Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh 

terhadap pertumbuhan Tetraselmis chuii dalam kultur skala Laboratorium? 

2) Berapa konsentrasi yang optimal pada penambahan Zat Pengatur Tumbuh 

yang memberikan pertumbuhan terbaik pada Tetraselmis chuii dalam kultur 

skala Laboratorium? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui pengaruh penambahan Zat Pengatur Tumbuh terhadap 

pertumbuhan Tetraselmis chuii dalam kultur skala Laboratorium. 
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2) Untuk mengetahui konsentrasi optimal Zat Pengatur Tumbuh yang

memberikan pertumbuhan terbaik pada Tetraselmis chuii dalam kultur skala

Laboratorium.

1.4 Hipotesa 

H0 :  Diduga penambahan konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan Tetraselmis chuii. 

H1 : Diduga penambahan konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh berpengaruh 

terhadap pertumbuhan Tetraselmis chuii. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu sebagai informasi bagi masyarakat tentang 

bagaimana Pengaruh Penambahan Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh terhadap 

pertumbuhan Tetraselmis chuii serta berapa konsentrasi optimal Zat Pengatur 

Tumbuh yang memberikan pertumbuhan terbaik pada Tetraselmis chuii. 


