KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kajian efektifitas "green water" sebagai
media pemeliharaan, tercapainya fase definitif dari organ pencernaan serta penentuan
waktu penggunaan pakan buatan yang tepat dalam pemeliharaan larva ikan bandeng
dapat disimpulkan hal-ha1 sebagai berikut:

A. Kajian efektifitas "green water" sebagai media pemeliharaan
Semakin lama larva ikan bandeng dipelihara dalanl media "green water", tingkat
pen~anfaatanpakan semakin meningkat sehingga kelangsungan hidup bertambah
besar dan pertumbuhan lebih pesat. Penggunaan "green water" sarnpai larva
beriimur 27 - 29 hari memberikan hasil n~aksimumterhadap pertumbuhan dan
kelangsungan hidup larva ikan bandeng.

Nasil kajian ini rnendukung metode

pemeliharaan yang sudah bcrlangsung selaina ini, yaitu bahwa "green water" tetap
harus digilnakan dalam pemeliharaan larva ikan tersebut n~ulaiulllur satu hari setelah
menetas sampai nlasa panen.
13. Kqjian tcrl~adaptcrcapainya h s c definitil'organ pcnccrnaan dan pcngukuran aktivitas

enzim pencernaan
Kajian histologis tcrhadap pcrkcn~banganbentuk morfologis organ pencernaan
mcniinji~kkanbahwa fase definitif tercapai pada saat larva bandeng berumur duapuluh
lima hari, yaiti~pada saat lambung mulai tampak. Pengukuran aktivitas beberapa
enzim pencernaan menul~.j~tkkan
bahwa poningkatan relatif terbcsar aktivitas enziln
a-amilase dan lipase terjadi pada saat larva berumur sepuluh hari, sedangkan aktivitas
cnzim tripsin tc~jndipada i~murlimabclas 11al.i. Sanlpai larva bcru~nurtigapuluh lima

hari belum tercapai aktivitas maksimum enzim pepsin. Terjadinya peningkatan
aktivitas enzim-enzim tersebut mengindikasikan bahwa enzim endogen mulai
disekresikan sejak larva berumur 10 - 15 hari sehingga larva secara fisiologis siap
untuk mencerna pakan buatan. Analisis histologi dan enzimatik pada larva ikan
bandeng ini merupakan paparan pertama yang pernah dilaporkan di Indonesia.
Penentuan waktu penggunaan pakan buatan yang tepat
Kajian fisiologis menunjukkan bahwa penggunaan pakan buatan mulai larva umur
limabelas hari memberikan respon yang sama dalam ha1 peningkatan aktivitas enzim
a-amilase maupun pencapaian aktivitas enzim lipase dan tripsin maksimum,
dibandingkan dengan yang dibcri pakan berupa BI-trchio17lr.smaupun kombinasi antara

Urcrchionlrs dan pakan buatan. I-lasil kajian tersebut menunjukkan bahwa mulai umur
tersebut larva manipu i~ntukmenccrna pakan buatan. Laju peningkatan aktivitas
enzim pepsin pada larva yang diberi pakan buatan mulai umur duapuluh hari tetap
lebih rendah dibandingkan dengan keduajenis pakan yang lain. Penggunaali ketiga
jenis pakan nlulai
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juga memberikan respon yang sama dalam ha1

perkembangan morfologi organ pencernaan.
Konsumsi pakan relatif pada larva yang diberi pakan buatan mulai umur sepuluh
hari sanla dengan yang diberi pakan berupa B~.crchionzrs.Hal ini mendukung bahwa
larva mampu niengkonsumsi pakan buatan yang diberikan.
Pcmberian pakan buatan mdai larva berumur limabelas hari juga memberikan
rcspon yang sama dalam ha1 pcrtumbuhan maupun kelangsungan hidup larva
dibandingkan kcdua jenis pakan yang lain. Rcspon tersebut diperkuat kajian
lisiologis yang mcliputi pcrkcmbangan morfologi organ pcncernaan dan aktlvitas

enzim pencernaan ( a-amilase, lipase. tripsin dan pepsin) yang sclama ini bel~um
pernah dilaporkan di Indonesia, khususnya dalam penentuan waktu yang tepat
untuk menggunakan pakan buatan dalam pemeliharaan larva ikan bandeng.

Media "green water" dengan kepadatan 150 - 200 x 10'' sellml ietap harus
digunakan dalam pemelil~araanlarva ikan bandeng sanlpai larva berumur antara 27 - 29
hari. I'enggunaan pakan buatan baru dapat dilakukan setelah larva bandeng berumur
lirnabelas hari pada saat bobot rata-rata ikan mencapai 0.0039 g. Sebelum mencapai
ukuran tersebut 111asi11diperlukan kombinasi antara pakan buatan dan pakan alami.

