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ABSTRAK 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) di Indonesia merupakan salah satu ikan air tawar 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas penting dalam bisnis ikan air 

tawar dunia. Salah satu inovasi  adalah menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal 

terhadap sistem budidaya ikan yang dibudidayakan pada  air yang mengalir/bergerak. Adapun 

tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh gerakan air terhadap pertumbuhan 

ikan nila (Oreocromis niloticus) dalam sistem resirkulasi. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen dengan dua perlakuan yakni: pengaruh air yang bergerak dan air yang diam 

terhadap pertumbuhan dalam sistem resirkulasi. Benih yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni ikan nila ukuran 4-5 cm dengan padat tebar 430 ekor perkolam (kolam air diam dan 

kolam bergerak) dengan masa pemeliharaan selama 45 hari. Data yang dikumpulkan meliputi 

pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan berat mutlak, laju pertumbuhan berat spesifik, 

tingkat konsumsi pakan, kelulushidupan, hubungan panjang berat dan kualitas air. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa gerakan air memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap pertumbuhan panjang mutlak ikan nila, tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan berat spesifik. Pertumbuhan 

panjang mutlak ikan nila tertinggi ditunjukkan pada perlakuan kolam air bergerak yakni 

sebesar 7.45±1.44. Adapun tingkat konsumsi pakan yang dianalisis secara deskriptif memiliki 

hasil sebesar 1.57 % pada kolam air diam dan 1.36 % pada air bergerak. Tingkat 

kelangsungan hidup yang diperoleh sebesar 47.68% pada kolam air diam dan 48.84% pada 

kolam air. Grafik panjang berat menerangkan, dengan berat yang sama pola pertumbuhan 

panjang yang dihasilkan pada kolam air bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan kolam air 

diam, kolam air diam memiliki hasil koefisien regresi (b) = 1.8511 dan 1.6897  hasil yang 

diperoleh pada kolam air bergerak, karna semakin rendah nilai b yang dihasilkan maka pola 

pertumbuhan bersifat (alometri negatif) atau pertumbuhan panjang yang lebih dominan 

dibandingkan dengan pertumbuhan beratnya. Adapun kualitas air pada kedua perlakuan 

menunjukkan hasil yang optimal untuk budidaya ikan nila. 

Kata kunci : Ikan Nila, air bergerak, air diam. 
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Abstract 

 

Tilapia (Oreochromis niloticus) is one of the fish that is very popular by wider people, 

especially in Mataram City. With such a distinctive taste and affordable price makes this fish 

always available in traditional markets such as Kebon Roek or other markets. The high of 

market demand that will trade tilapia makes the farmers must always produce the fish quickly. 

The way that can be used to overcome that is the farmers must have creativity in aquaculture 

cultivation. The purpose of this study is to determine the effect of water movement towards 

the growth of tilapia in the maintenance of recirculation system. The test animal used in this 

study is tilapia with size of 4 – 5 cm which is kept in a tarpaulin tube volume of 1.000 liter 

with density 430 tail/fond. The result showed that water movement was able to increase 

absolute length growth of tilapia (Oreochromis niloticus) but absolute weight growth and 

specific growth rate remained the same. 

Keywords: Tilapia, Water Movement 
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PENDAHULUAN 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) di Indonesia merupakan salah satu ikan air tawar 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas penting dalam bisnis ikan air 

tawar dunia, cara budidaya yang relatif mudah, rasa yang disukai banyak orang, harga yang 

relatif terjangkau dan toleransi terhadap lingkungan yang lebih tinggi membuat para petani 

ikan berbondong – bonding untuk membudidayakannya. Peningkatan padat tebar hingga 

melebihi daya dukung maksimum akan menyebabkan pertumbuhan ikan menurun. 

Peningkatan padat penebaran akan diikuti dengan peningkatan jumlah pakan, buangan 

metabolisme tubuh, konsumsi oksigen, dan dapat menurunkan kualitas 

air(Diansaridkk.,2013). 

Dalam budidaya ikan massa kini berbagai inovasi muncul dari berbagai kalangan 

pembudidaya. Inovasi – inovasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik 

yang dapat meningkatkan hasil produksi pada ikan yang dibudidayakan.Salah satuinovasi 

tersebut adalah menghasilkan tingkat pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang optimal 

terhadap sistem budidaya ikan yang dibudidayakan pada kolam yang memiliki air yang 

mengalir/bergerak.Budidaya ikan pada sistem air yang mengalir atau bergerak dapat 

memberikan dampak tersendiri terhadap keberlangsungan budidaya. Dimana pada budidaya 

dengan air yang bergerak atau mengalir pertumbuhan dan berat ikan akan lebih tinggi dan ini 

dikarenakanarus yang dihasilkan mampu memperbaiki kualitas air dan menekan sisa 

metabolisme serta faktor pakan yang diberikan dimanfaatkan maksimal oleh ikan 

(Jumaididkk.,2016). 

Selain tingginya tingkat oksigen terlarut yang dihasilkan pada budidaya sistem air 

yang bergerak, pergerakan air akan membuat ikan lebih agresifuntuk bergerakdikarenakan 

sifat ikan yang sebagian besar berenang melawan arus. Tajerin dkk.(2000) menyatakan bahwa 

pergerakan air akan memberikan rangsangan pada ikan untuk terus berenang. Ikan yang aktif 
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berenang akan mengalami perkembangan otot yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan 

yang lebih banyak diam.Pergerakan ikan yang aktif mampu memicu perkembangan bobot 

ikan yang semakin cepat, memiliki tekstur daging yang lebih padatdan pertambahan panjang 

yang lebih tinggi yang membuat ikan akan terlihat lebih langsing sehingga kesehatan dan 

keselamatan ikan terjamin. 

Penelitian tentang pengaruh gerakan air terhadap pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup ikan nila masih tergolong minim pada beberapa daerah hususnya di daerah NTB, oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup ikan itu sendirisebagai akibat dari pengaruh gerakan air pada sistem 

resirkulasi dalam budidaya terkontrol. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November – Januari, 2018 yang bertempat di 

Kediaman Bapak Zaenal Abidin, S.Pi, M.Si, Kota Mataram. 

Alat 

NO Alat Fungsi 

1 Bak Pemeliharaan Sebagai wadah pemeliharaan 

2 
Pompa 

 

Untuk menaikkan dan menggerakkan 

air. 

3 Thermometer Untuk mengukut suhu air 

4 DO Meter 
Untuk mengukur DO (Oksigen 

terlarut) 

5 Timbangan analitik Untuk menimbang pakan dan ikan 

6 Pipa Sebagai penyalur air 

7 Penggaris Untuk mengukur panjang ikan 

8 Baskom Sebagai wadah pengambilan sample 

9 Saringan 
Untuk mengambil sampel ikan yang 

akan diukur 

10 Turbidimeter Untuk mengukur kekeruhan 

11 Tes kit amoniak Untuk mengukur kadar amoniak 

12 Aerator Untuk meningkatkan oksigen terlarut 
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Bahan 

NO Bahan Fungsi 

1 Ikan nila  Sebagai bahan penelitian 

2 Pakan buatan Sebagai pakan selama pemeliharaan 

3 Spons saring Sebagai filter dalam sirkulasi 

Metode Penelitian 

  Penelitain ini menggunakan metode ekperimen dengan dua perlakuan yakni; pengaruh 

air yang bergerak dan air yang diam pada sistem resirkulasi. 

Prosedur Penelitian 

Persiapan Wadah 

  Wadah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolam terpal yang memiliki 

diameter 1,5 dan tinggi 1,2 m, (Gambar 2).Sebelum melakukan pengisian air tehadap kolam 

yang akan digunakan dalam pemeliharaan, dilakukan pemasanganalat seperti pompa untuk 

menggerakkan badan air, filter untuk menyaring feses serta sisa pakan dan pipa paralon 

sebagai penyalur air. 

 Pompa untuk menggerakkan air di pasang di pertengahan badan kolam dengan tujuan 

agar perputaran air merata. Adapun kekuatan pompa untuk menggerakan air pada kolam 

yakni 0,5-1 liter/detik.  

Pipa pembuangan diatur agar air yang keluar bisa jatuh pada wadah filter (Gambar 2), 

kemudian air masuk pada wadah penampungan dan selanjutnya dipompa masuk kembali 

kewadah pemeliharaan. 

Bahan filter yang akan digunakan yakni ijuk, arang dan spons. Ketiga bahan filter 

tersebut dimasukkan kedalam wadah yang telah di pasang pada papan penyangga yang 

menghubungkan dua kola dan diberi lubang tempat keluarnya air resirkulasi.  
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Gambar2. Desain resirkulasi dengan air yang bergerak dan air yang diam 

Penebaran Ikan 

 Benih ikan yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni ikan nila Oreochromis 

Niloticus yang telah disleksi dengan ukuran panjang 4-5 cm, kemudian dipelihara dalam 

wadah pemeliharaan dengan padat tebar 300 ekor setiap wadah. Ikan nila (Oreochromis 

niloticus) diaklimatisasi dengan lingkungan budidaya kurang lebih selama 10 menit. Sebelum 

dilakukan penebaran benih, benih ikan nila dikumpulkan pada wadah penampungan untuk 

dilakukan pengukuran panjang dan berat terlebih dahulu pada masing – masing ikan. 

Pemeliharaan Ikan 

  Selama proses pemeliharaan berlangsung ikan diberi makan 3 kali dalam sehari yakni 

pagi (08:00), siang (12:00) dan sore hari (05:00). Jenis pakan yang akan diberikan yakni 

pakan komersial dengan ukuran sesuai bukaan mulut ikan. Pakan akan diberikan pada ikan 

dengan metode add satiation (sampai kenyang). 

  Pergantian air akan dilakukan setiap empat hari sekali dengan membuang sebanyak 

10-20% air pada kolam pemeliharaan dan diganti kembali dengan air yang baru dengan  

volume yang sama yakni volume air yang telah terbuang. 



8 
 

 
 

  Dilakukan pembersihan terhadap filter yang akan digunakan dalam wadah kultur. 

Spon, ijuk dan arang akan dibersihkan dan akan diganti bila bahan filter telah rusak dan tidak 

bisa menyaring air yang kotor menjadi air yang bersih. Pembersihan bahan filter ini akan 

dilakukan dengan periode satu kali dalam satu minggu. 

  Pengukuran kualitas air akan dialakukan selama proses pemeliharaan berlangsung. 

Pengukuran kualitas air yang diamati pada penelitian ini yakni oksigen terlarut (DO), kadar 

keasaman (pH), suhu, amoniak dan kekeruhan.Adapun pengukuran kualitas air dilakukan 

dengan periode satu kali dalam seminggu. 

Parameter Penelitian 

 Data yang dikumpulkan selama penelitian yaitu pertumbuhan berat mutlak, 

pertambahan panjang mutlak, laju pertumbuhan spesifik (SGR), konsumsi pakan serta tingkat 

kelangsungan hidup. Penelitian ini akan berlangsung selama45 hari. 

Pertumbuhan Berat Mutlak  

Pengukuran pertumbuhan berat benih ikan dilakukan pada awal dan ahir pemeliharaan dengan 

mengambil semua sempel padat tebar ikan. Pertumbuhan berat mutlak benih ikan dilakukan 

dengan cara penimbangan berat benih ikan pada awal pemeliharaan dan pada ahir 

pemeliharaan dan dihitung dengan rumus: 

Pertumbuhan berat mutlak dihitung dengan rumus Mulqan dkk.(2017): 

Wm = Wt – Wo 

Wm = Pertumbuhan berat mutlak (gram), Wt = Berat biomassa pada akhir penelitian (gram), 

Wo = Berat biomassa pada awal penelitian (gram). 

Pertambahan Panjang Mutlak  

Pertambahan panjang mutlak merupakan selisih antara panjang pada ikan antara ujung kepala 

hingga ujung ekor tubuh pada akhir penelitian dengan panjang tubuh pada awal 
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penelitian.Pertambahan panjang mutlak dihitung dengan menggunakan rumus Mulqandkk. 

(2017): 

Pm = Lt – Lo  

Pm = Pertambahan panjang mutlak (cm), Lt = Panjang rata-rata akhir (cm), Lo = Panjang 

rata-rata awal (cm). 

Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR)  

Laju pertumbuhan spesifik merupakan % dari selisih berat akhir dan berat awal, dibagi 

dengan lamanya waktu pemeliharaan. Menurut Diansaridkk.(2013), rumus perhitungan laju 

pertumbuhan spesifik adalah : 

 

SGR = Laju pertumbuhan spesifik (%/hari), Wo = Berat rata-rata benih pada awal penelitian 

(g), Wt = Berat rata-rata benih pada hari ke-t (g), T = Lama pemeliharaan (hari). 

Tingkat Konsumsi Pakan Harian 

 Variabel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah pakan yang dimakan. Menurut 

Sunarto, (2009) rumus tingkat konsumsi pakan sebagai berikut: 

 KH =
 

  
 x 100 % 

Keterangan: 

KH   = Laju konsumsi pakan harian  

F      = Jumlah pakan yang dikonsumsi 

Wt   =  Bobot akhir ikan selama penelitian 

Kelulushidupan  

Kelulushidupan (Survival Rate) dihitung menggunakan rumus Diansaridkk. (2013). 
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Keterangan: 

SR = Kelulushidupan (%)  

Nt = Jumlah ikan pada akhir penelitian (ekor)  

N0 = Jumlah ikan pada awal penelitian (ekor) 

Hubungan Panjang Berat 

 Hubungan panjang berat dianalisis menggunakan persamaan liniar alometric model (LAM) 

sebagai berikut: 

W = (a L
b
) 

Dimana W adalah berat ikan (g), L adalah panjang ikan (cm), a intercept linear, b adalah 

koefisien regresi. Nilai b dari hasil perhitungan mencerminkan pola pertumbuhan ikan. Jika 

nilai b = 3 maka pola pertumbuhan bersifat isometric atau pertambahan bobot setara dengan 

pertambahan panjang ikan dan jika nilai b kurang dari 3 maka pola pertumbuhan disebut 

allometric negative (pertambahan panjang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan 

bobot ikan), dan jika nilai b>3 disebut allometroc positive (pertambahan bobot lebih cepat 

dibandingkan dengan pertambahan panjang) (Fuadi dkk., 2016). 

Analisis Data 

Adapun data akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan dilakukan uji Zterhadap 

pertambahan panjang dan berat mutlak dengan menggunakan SPSS untuk melihat apakah 

gerakan air berpengaruh signifikan atau tidak terhadap parameter yang diuji. 

HASIL 

Pertumbuahan dan Kelangsungan Hidup 

  Pertumbuhan ikan nila (Oreochromis niloticus) yang diamati dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan panjang mutlak dan berat mutlak (Tabel 2). Berdasarkan analisis ragam 

yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa perlakuan dengan gerakan air memberikan pengaruh 

nyata terhadapa pertumbuhan panjang mutlak dengan nilai Zhitung> Ztabel (0,05), sedangkan 
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hasil yang tidak berbeda nyata didapatkan pada pertumbuhan berat mutlak dan laju 

pertumbuhan spesifik pada ikan dengan nilai Zhitung <  Ztabel (0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa gerakan air tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat mutlak dan 

laju pertumbuhan spesifik pada ikan uji. 

Tabel 2. Hasil analisis data 

Parameter 
Perlakuan 

Kolam air diam (X1) Kolam air bergerak (X2) 

Pertumbuhan panjang 

mutlak (cm)
s 6,54±1,17

a 
7,45±1,44

b 

Pertumbuhan berat 

mutlak (gr)
 ns 18,58±4,76

 
20,14±7,15

 

Laju pertumbuhan 

spesifik (%) 
ns 4,87±0,72 4,89±0,87 

Tingkat konsumsi 

pakan (%) 
1,57 1,36 

Tingkat kelangsungan 

hidup (%) 
47,68 48,84 

Keterangan: Super scrip  a & b menunjukkan adanya pengaruh terhadap parameter yang diuji. 

 

  Tingkat  pertumbuhan panjang mutlak pada kolam air bergerak memiliki hasil yang 

lebih tinggi yakni 7,45±1,44
b 
sedangkan pada kolam air diam hasil yang diperoleh sebesar 

6,54±1,17
a
. Pertumbuhan berat mutlak dan laju pertumbuhan spesifik menunjukkan hasil 

yang hampir sama antara kolam air diam dan kolam air bergerak yakni pertumbuhan beratnya 

berkisar antara 18,58 - 20,14  gr sedangkan laju pertumbuhan spesifik memiliki kisaran antara 

4,87 - 4,89 %. 

 Tingkat konsumsi pakan dan tingkat kelangsungan hidup dianalisis secara deskriptif dimana 

tingkat konsumsi pakan menunjukkan nilai tertinggi pada kolam air diam yakni 1,57 % 

sedangkan nilai yang dihasilkan pada kolam air bergerak sebesar 1,36 %. Laju pertumbuhan 

spesifik memiliki hasil yang hampir sama antara kolam air diam dan kolam air bergerak yakni 

berkisar antara 47,68 -  48,84 % ( Tabel 2). 
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Hubungan Panjang Berat 

  Pada grafik hubungan panjang berat menggambarkan bahwa pertumbuhan panjang 

ikan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan beratnya.Ini di indikasikan setelah 

mendapatkan nilai b < 3 yang berarti (alometri negatif). 

 
 

Gambar 3. a) grafik hubungan panjang berat kolam air bergerak. 

                  b) grafik hubungan panjang berat kolam air diam. 

Tabel 3. Parameter penduga hubungan antara panjang dan berat ikan nila 

Perlakuan N Persamaan a b R
2 

Air bergerak 100 Y = bx + a 0,025 1,689 0,900 

Air diam 100 Y = bx + a 0,510 1,851 0,899 

 Pada kolam air diam didapatkan nilai b = 1,851 sedangkan pada kolam air bergerak 

didapatkan nilai b = 1,689. Hasil ini menerangkan bahwa pada berat yang sama, pertumbuhan 

panjang yang didapatkan pada kolam air bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan kolam air 

diam, karna semakin tinggi nilai b yang didapatkan maka pertumbuhan panjang pada ikan 

semakin rendah. 

Kualitas Air 

  Pengukuran kualitas air dilakukan selama penelitian dengan frekuensi seminggu sekali 

selama 45 hari. Adapun hasil pengukuran kualitas air dapat dilihat dalam (Tabel 3) sebagai 

berikut. 

Tabel 3. Kualitas air 

Perlakuan Parameter 

y = 1,6897x - 0,0269 
R² = 0,9005 

0 
0,5 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 
4,5 

0 2 4 

Berat (g) 

a 

y = 1,8511x - 0,5103 
R² = 0,899 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 2 4 

Berat (g) 

b 
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DO (mg/l) 
Suhu 

(
o
C) 

Ph          Amoniak 

 

Kekeruhan  
(NTU) 

Kolam air 

diam (X1) 
4,5 – 6 29 – 31 6 – 7 0,005 – 0,05 8,79 – 15,0 

Kolam air 

memutar 

(X2) 

4,5 – 5 28,5 – 31 6 – 7 0,005 – 0,01 6,22 – 14,2 

Kelayakan 3 – 5  25 - 30 6,5 – 8  < 1 mg/l - 

 

PEMBAHASAN 

  Dalam 45 hari massa pemeliharaan pada kolam air diam dan kolam air bergerak, 

terbukti bahwa pada kolam air bergerak dengan berat yang sama ikan memiliki pertumbuhan 

panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kolam air diam. Adapun tingginya tingkat 

pertumbuhan panjang yang didapatkan ini sejalan dengan pernyataan Tajrin (2000) dalam 

Nugroho (2016),  bahwa gerakan air akan memberikan rangsangan kepada ikan untuk terus 

bergerak sehingga ikan yang aktif bergerak akan mengalami perkembangan otot dan dapat 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan panjang yang dominan dibandingkan dengan ikan yang 

dipelihara dengan air tenang. Gerakan air pada kolam ini dibuat seolah ikan berada pada 

perairan yang memiliki arus sehingga ikan secara tidak langsung melakukan gerakan yang 

aktif untuk melawan arus tersebut dan tingkah laku ini yang membuat ikan pada kolam air 

bergerak terlihat langsing dan memiliki bentuk tubuh ikan yang lebih memanjang.Pernyataan 

ini juga didukung oleh Shukor (2008) dalam Prakoso (2017) bahwa ikan yang hidup pada 

perairan berarus umumnya memiliki pertumbuhan panjang yang dominan dibandingkan 

pertumbuhan beratnya. Dalam penelitiannya Nugroho (2016) menyatakan bahwa arus juga 

dapat mempengaruhi kualitas lingkungan perairan menjadi lebih baik, dengan demikian 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan juga akan ikut dipengaruhi akibat dari pergerakan 

air sebagai tempat hidup ikan. 

  Laju pertumbuhan berat spesifik ikan nila yang dipelihara selama 45 hari 

menunjukkan hasil yang hampir sama atau tidak adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan 
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yang diberikan ( Tabel2). Namun, persamaan yang dihasilkan pada pertumbuhan berat ini 

dikarenakan pada kolam air yang bergerak kecepatan arus yang dihasilkan masih tergolong 

rendah sehingga ikan tidak terlalu mengahabiskan banyak energi untuk bergerak melawan 

arus.Dengan demikian energi yang tersimpan dapat memicu pertumbuan berat seperti ikan 

pada kolam air diam pada umumnya.Kecepatan arus pada kolam air bergerak ini sebenarnya 

sudah memenuhi kriteria dalam menunjang pertumbuhan ikan uji, namun masih terbilang arus 

yang lemah yakni sekitar 7 m/menit. Hal ini sejalan dengan Radiarta  (2006) dalam Faisyal 

(2016) yang menyatakan bahwa kecepatan arus yang baik untuk pertumbuhan yakni berkisar 

antara 5 – 20 m/menit.  

  Dari hasil analisis yang diolah secara deskriptif tingkat konsumsi pakan pada kolam 

air diam dan kolam air bergerak memiliki nilai yang cukup rendah      ( Tabel2). Dengan 

tingkat konsumsi pakan yang rendah  akan membuat pertumbuhan ikan tidak optimal. 

Sudaman (1988) dalam Sunarto (2009) menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan 

tergantung pada jumlah pakan yang dikonsummsi. Selanjutnya dalam penelitiannya Sunarto 

(2009) juga menyatakan bawa tingkat konsumsi pakan yang bagus untuk pertumbuhan yakni 

2,69 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ikan uji masih membutuhkan tingkat 

konsumsi pakan yang lebih tinggi untuk menunjang pertumbuhan. 

  Dari hasil pengamatan terhadap tingkat kelangsungan hidup selama pemeliharaan, 

ikan uji pada kolam air diam memiliki tingkat kelulus hidupan sebanyak 47,68% dan nilai 

yang didapatkan pada kolam air bergerak yakni 48,84% ( Tabel 2). Rendahnya tingkat 

kelulushidupan pada ikan uji dikarenakan pada penebaran, benih memiliki ukuran yang terlalu 

kecil dan proses pemindahan ikan yang cukup jauh sehingga beresiko terluka akibat 

terjadinya gesekan pada benih membuat ikan stres dan banyak yang mati (Saputra dkk.,2013). 

Selain itu ikan diyakini terserang oleh parasit yang menggerogoti bagian ekor dan sirip pada 

benih ikan sehingga secara perlahan ikan mengalami luka dan mati secara bertahap. 
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  Selama proses penelitian kualitas air diukur dengan frekuensi sekali dalam seminggu. 

berdasarkan hasil pengukuran kualitas air yang telah dilakukan, didapat nilai kualitas air dari 

variabel yang masih memenuhi kelayakan kualitas air bagi kegiatan budidaya ( Tabel 3). 

Hasil dari pengukuran kualitas air ini didukung oleh Nugroho (2016) dan Faesyal (2016), 

yang menyatakan oksigen terlarut yang baik yakni lebih dari 4,5 ml/l, suhu 26 – 31 
o
C, pH 6 – 

8, amoniak kurang dari 0,1 mg/l dan tingkat kecerahan antara 30 – 40 cm. 

KESIMPULAN 

  Pemeliharaan ikan nila (Oreochromis niloticus) pada air yang bergerak memutar 

menghasilkan pertumbuhan panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang 

dipelihara pada air yang tidak bergerak, meski pertumbuhan berat yang dihasilkan tidak 

berbeda. 
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