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ABSTRAK 

 

Dalam budidaya ikan jaminan penyediaan benih ikan baik kualitas maupun 

kuantitas yang memadai merupakan salah satu syarat yang menentukan 

keberhasilan suatu budidaya. Masalah utama yang dihadapi dalam memproduksi 

benih adalah hasil benih yang didapatkan rendah sebagai akibat mortalitas yang 

tinggi. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah pemanfaatan 

fitoplankton sebagai pakan alami bagi larva. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui struktur komunitas fitoplankton di kolam pemeliharaan larva ikan 

mas serta mengetahui potensi fitoplankton sebagai sumber daya pakan pada 

pemeliharaan larva ikan mas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2012. 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kualitas air pada kolam 

pemeliharaan larva ikan mas yang meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi 

serta kebiasaan makan larva ikan mas (Indeks Preponderance). Analisis kualitas 

air dengan variabel fisika kimia terdiri atas tiga sampel yang diambil dari tiga titik 

pengambilan sampel (Inlet, Tengah, Outlet). Teknik pengambilan sampel 

fitoplankton menggunakan plankton net berukuran 25 µ, hasil penyaringan 

dimasukkan ke dalam botol volume 50 mL dan diawetkan dengan formalin 4% 

selanjutnya sampel tersebut diidentifikasi di Laboratorium Uji Kesehatan Ikan di 

BBPBAT Sukabumi dan sebanyak 45 ekor larva ikan mas diambil sebanyak 3 kali 

pengambilan dari kolam pemeliharaan larva ikan mas. Teknik pengambilan 

sampel fitoplankton dari usus dilakukan dengan cara pembedahan, kemudian 

sampel isi usus diencerkan dengan aquades 5 mL, dan diawetkan dengan formalin 

4%. Untuk selanjutnya diidentifikasi di Laboratorium Uji Kesehatan Ikan di 

BBPBAT Sukabumi. Metode analisa data meliputi perhitungan Kelimpahan 

Fitoplankton, Indeks Keanekaragaman, dan Kebiasaan Makan (Indeks 

Preponderance). Hasil penelitian menunjukkan kelompok fitoplankton yang 

dijumpai di kolam pemeliharaan larva ikan mas adalah Kelas Bacillariophyceae (1 

genera), Chlorophyceae (13 genera), dan Cyanophyceae (7 genera). Kelompok  

Chlorophyceae merupakan kelompok fitoplankton yang memiliki kelimpahan 

tertinggi pada kolam pemeliharaan larva ikan mas. Indeks keanekaragaman 

fitoplankton pada kolam pemeliharaan larva ikan mas berkisar antara 0,65 - 1,64 

(Keanekaragaman Rendah). Berdasarkan Indeks Preponderance larva ikan mas 

memanfaatkan fitoplankton sebagai pakan alami dengan memilih kelas 

Chlorophyceae dan Cyanophyceaea di awal pertumbuhannya sampai dengan masa 

pendederan satu dengan nilai index preponderance masing-masing 87,76% dan 

12,23%. 
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