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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembenihan merupakan langkah awal atau kunci keberhasilan dalam usaha 

budidaya perikanan. Faktor utama yang mendukung dalam  keberhasilan

pengelolaan benih yaitu ketersedian pakan alami yang memadai dan 

berkesinambungan. Penyediaan pakan alami yang berkualitas dan mencukupi sangat 

penting untuk pemeliharaan larva berbagai biota perairan seperti ikan dan udang. 

Pentingnya penyediaan pakan alami sangat dirasakan pada pembenihan organisme 

laut maupun tawar, karena saat ini belum ada pakan buatan yang dapat menggantikan 

peranan pakan alami secara sempurna (Erniati, 2012). 

Pakan alami merupakan salah satu faktor yang penting sebagai dasar pemenuhan 

gizi pada saat awal kehidupan larva kopepoda, larva moluska, larva udang, dan larva 

ikan. Salah satu jenis plankton sebagai pakan larva adalah jenis skeletonema 

costatum, karena memiliki syarat yang dibutuhkan larva karena mudah dicerna, 

berukuran kecil, nutrisi tinggi, mudah dibudidayakan dan cepat berkembang biak. 

Kandungan nutrisi skeletonema costatum mengandung protein 30,55 % dan lemak 

1,55 %, serat 2,09 %, abu 44,37 %, dan kadar air 8,41 % (BBPBAP Jepara, 2004). 

Fitoplankton jenis Skeletonema costatum merupakan salah satu jenis fitoplankton 

yang biasa dijadikan sebagai  pakan alami dalam  kegiatan budidaya, karena plankton 

jenis ini mudah dikembangbiakkan dan memerlukan waktu yang relatif singkat dalam 
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pemeliharaannya dibandingkan dengan fitoplankton jenis yang lain. Spesies ini 

sangat baik untuk makanan zooplankton. 

Untuk mengetahui efektifitas kultur fitoplankton terutama dalam usaha 

pembenihan ikan perlu diketahui dinamika ekosistem yang mempengaruhi 

pertumbuhannya, dalam hal ini adalah salinitas. Sebagian besar diatom sangat peka 

terhadap perubahan kadar garam dalam air. Kehidupan berbagai jenis fitoplankton 

termasuk Skeletonema costatum tergantung pada salinitas perairan. Faktor salinitas 

sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap tekanan osmotiknya. 

Produktivitas dan daya adaptasi berbagai jenis alga diduga berkaitan erat dengan 

tingkat salinitas lingkunganya, oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertumbuhan Skeletonema costatum  pada kadar salinitas yang berbeda 

dan salinitas optimum bagi pertumbuhannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan kadar salinitas terhadap pertumbuhan 

skeletonema cosatum? 

2. Berapa kadar salinitas yang optimum bagi pertumbuhan Skeletonema 

costatum? 

1.3 Tujuan  

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan kadar salinitas terhadap pertumbuhan 

Skeletonema costatum. 

2. Untuk mengetahui kadar salinitas yang optimum bagi pertumbuhan 

Skeletonema costatum. 
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1.4 Hipotesis 

 H0   : Diduga perbedaan kadar salinitas tidak berpengaruh terhadap pertumbu- 

han Skeletonema costatum. 

H1 : Diduga perbedaan kadar salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Skeletonema costatum. 

 


