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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia yang terletak pada daerah tropis menyimpan keragaman 

hayati tinggi, termasuk keragaman ikan hias air tawar. Komoditas ikan hias air 

tawar merupakan salah satu komoditas unggulan yang banyak diminati 

masyarakat. Salah satu komoditas unggulan yang hingga saat ini masih diminati 

adalah ikan koi Cyprinus carpio. Ikan koi memiliki ciri khas warna yang menarik 

serta variasi jenis yang beranekaragam. Secara garis besar ikan koi 

diklasifikasikan dalam 13 kategori yaitu Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, 

Utsurimono, Asagi, Shusui, Tancho, Hikari, Koromo, Ogon, Kinginrin, dan 

Kawarimono. Ikan koi  termasuk jenis ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi, 

baik di pasaran nasional maupun internasional. 

Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan komoditas ini memiliki 

prospek usaha yang dapat dikembangkan melalui kegiatan budidaya. 

Penguasaan teknik pembenihan sangat menentukan keberhasilan budidaya. 

Penguasaan teknik tersebut menjadi mutlak dalam mengembangkan usaha 

budidaya ikan koi, sehingga diperlukan dasar pengetahuan, wawasan, softskill, 

maupun keterampilan untuk melakukannya. Penguasaan aspek-aspek tersebut 

dapat diperoleh melalui kegiatan perkuliahan maupun praktek lapangan. 

Lokasi praktek lapangan Kelompok Tani Sumber Harapan, Kabupaten 

Blitar dipilih karena budidaya ikan koi di daerah Blitar telah berkembang dengan 

baik. Sehingga lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat pelaksanaan praktek 

lapangan pembenihan dan diharapkan ilmu serta teknologi yang berkembang di 

daerah tersebut dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan praktek lapangan pembenihan ikan koi ini antara lain: 

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penalaran dalam teknis 

pembenihan ikan koi, 

2. Mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang timbul pada 

pembenihan ikan koi, serta 

3. Mengetahui aspek usaha pada pembenihan ikan koi. 
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1.3 Metode Kegiatan 

1.3.1 Waktu, Tempat, dan Komoditas 

Praktek Lapangan Akuakultur ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli sampai 

dengan 18 Agustus 2009. Lokasi praktek adalah Usaha Budidaya Ikan Koi miliki 

Bapak Sutadi yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Koi Sumber 

Harapan, Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 

Komoditas pembenihan yang dipilih adalah ikan koi dengan varietas yang 

dominan dibudidayakan adalah jenis Kohaku dan Showa. 

 

1.3.2 Metode 

Kegiatan praktek lapangan ini meliputi pengumpulan data primer dan data 

sekunder yang dilaksanakan melalui 4 pendekatan, antar lain: 

1. Mengikuti secara langsung seluruh kegiatan dan proses budidaya di 

lokasi praktek, guna meningkatkan keterampilan aplikatif budidaya ikan 

koi. 

2. Observasi fasilitas dan kegiatan budidaya ikan koi yang dilaksanakan di 

lokasi praktek. 

3. Melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab atau diskusi dengan 

pimpinan operasional, teknisi lapangan, staf/pegawai, dan pihak-pihak 

lain yang terkait atau berkompeten di bidang pembenihan ikan koi. 

4. Studi pustaka dengan cara mencari informasi ilmiah dan teoritis dari 

berbagai kepustakaan yang relevan, guna mencari solusi dari 

permasalahan yang dihadapi. 
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II. KEADAAN UMUM 

 

2.1 Keadaan Lokasi 

Lokasi praktek lapangan, Kelompok Pembudidaya Ikan Koi Sumber 

Harapan, terletak di Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa 

Timur. Desa Kemloko merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian + 

500 m di atas permukaan laut dan luas wilayah 327,13 ha. Suhu udara rata-rata 

33oC dengan curah hujan rata-rata 200 mm/tahun. Desa Kemloko berbatasan 

dengan beberapa desa, di bagian Utara berbatasan dengan Desa Penataran dan 

Desa Ngoran, bagian Barat dengan Desa Bangsri dan Desa Dayu, bagian Timur 

dengan Kelurahan Nglegok dan Desa Krenceng, dan bagian Selatan dengan 

Desa Bangsri (peta Kecamatan Nglegok dan batas-batas wilayah Desa Kemloko 

dapat dilihat pada Lampiran 1). 

Desa ini terletak 2 km sebelah Barat ibukota kecamatan dan 8 km sebelah 

Utara ibukota kabupaten (Gambar 1). Berdasarkan pengamatan di lapangan, 

perekonomian penduduk Desa Kemloko sebagian besar bergerak dalam bidang 

perikanan dan pertanian. Perikanan didominasi oleh usaha budidaya ikan koi, 

sedangkan pertanian yang diusahakan antara lain jagung dan padi. Lokasi yang 

menjadi objek kegiatan praktek lapangan kali ini adalah usaha budidaya ikan koi 

yang dikelola oleh Bapak Sutadi, S.Pd yakni salah satu anggota Kelompok 

Pembudidaya Ikan Koi Sumber Harapan. 

 

 
Sumber : Anonim

a
 (2009) 

Gambar 1. Peta Kabupaten Blitar 

Lokasi Praktek 

Lapangan, Desa 

Kemloko 
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2.2 Organisasi dan Pelaksana Teknis 

Kelompok Pembudidaya Ikan Koi Sumber Harapan dibentuk oleh para 

pembudidaya ikan koi di Desa Kemloko pada tanggal 30 Januari 2001. Kelompok 

ini dibentuk sebagai respons dari perkembangan usaha budidaya ikan koi di 

Desa Kemloko yang telah menjadi penggerak perekonomian masyarakat di desa 

tersebut. Kelompok ini dibentuk sebagai wadah berkumpulnya pembudidaya ikan 

koi untuk memperkuat kemandirian anggota. Anggota aktif Kelompok 

Pembudidaya Ikan Koi Sumber Harapan terdiri dari 21 orang anggota inti dan 

belasan anggota binaan. Struktur organisasi dari Kelompok Pembudidaya Ikan 

Koi Sumber Harapan dapat dilihat pada Gambar 2. Sebagian besar anggota 

kelompok pembudidaya juga bergabung dengan kelompok pencinta ikan koi 

daerah Blitar, BKC (Blitar Koi Club). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Kelompok Tani Sumber Harapan 

 

Pergantian pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan Koi Sumber Harapan 

dilakukan setiap 3 tahun sekali. Masa kepengurusan tahun 2001-2003, Bapak 

Sutadi menjabat sebagai Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Koi Sumber 

Harapan. Pada masa kepengurusan tahun 2007-2009, Bapak Sutadi menjabat 

sebagai Sekretaris. 

Usaha budidaya ikan koi milik Bapak Sutadi secara teknis dijalankan oleh 3 

orang. Tenaga teknis dipegang langsung oleh Bapak Sutadi dan 1 orang anggota 

binaan bernama Sa’ad. Selain itu, ada 1 orang lagi teknisi yang membantu dalam 

handling ikan (packing, transportasi ikan, dan perawatan ikan sakit) yaitu, Mas 

Herman. 

 

 

Ketua 

Sekretaris Bendahara 

Div. Produksi 

Div. Hama & 

Penyakit 

Div. Pemasaran Anggota 

Div. SDM & 

Kelembagaan 
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2.3 Fasilitas Fisik 

Usaha budidaya ikan koi Bapak Sutadi memiliki berbagai fasilitas fisik 

untuk menunjang kegiatan produksi. Fasilitas fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu 

fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama terdiri atas kolam 

pemeliharaan induk, kolam pemijahan induk, kolam pendederan larva, sumur, 

tandon air, pompa air, saluran irigasi, serta perlengkapan dan peralatan 

budidaya. Sedangkan fasilitas penunjang yang ada antara lain, sumber energi 

utama berupa listrik PLN, sarana transportasi (motor dan mobil), garasi (yang 

juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dan peralatan 

budidaya), penjual pakan (cacing sutera dan pakan buatan), toko penyedia 

perlengkapan dan peralatan budidaya (seperti serok, hapa, plastik, oksigen, 

garam, obat, dan lain-lain). 

 

2.3.1 Fasilitas Utama 

2.3.1.1 Wadah 

Kolam yang digunakan dalam usaha budidaya ikan koi terbagi menjadi tiga, 

yaitu kolam pemeliharaan induk, pemijahan induk (yang juga berfungsi sebagai 

kolam inkubasi telur dan pemeliharaan larva), serta kolam pendederan dan 

pembesaran (kolam ini dimiliki oleh petani yang melakukan kegiatan pendederan 

dan pembesaran ikan koi). Berdasarkan konstruksi, kolam yang digunakan untuk 

budidaya ikan koi oleh Bapak Sutadi terbagi dua jenis, yaitu kolam tanah dan 

kolam beton (yang dilapisi atau terbuat dari semen). Kolam beton digunakan 

untuk kegiatan pemijahan induk, inkubasi telur, pemeliharaan larva, pemberokan, 

persiapan packing, karantina ikan, dan display. Kolam beton tersebut terletak di 

pekarangan rumah Bapak Sutadi (layout tata letak kolam pembenihan ikan koi 

milik Bapak Sutadi dapat dilihat pada Lampiran 2). 

Kolam pemeliharaan induk ditempatkan di area persawahan yang lahannya 

terbuka. Kolam induk terbagi menjadi beberapa petakan, ada yang memiliki 

dasar tanah dan ada yang dasar beton (semen). Kolam tanah berjumlah 2 unit, di 

sebelah utara dan sebelah selatan, dapat diisi dengan 15-25 ekor induk karena 

ukurannya yang lebih besar (Tabel 1). Kolam tanah utara memiliki dasar kolam 

yang melandai dari utara (inlet) ke selatan (outlet) dengan kedalaman air 0-50 

cm, jenis tanah lempung berpasir, dan digunakan untuk pemeliharaan induk 

maupun calon induk ikan koi betina. Kolam tanah selatan posisinya terpisah 

sekitar 50 m dari kolam tanah utara. Memiliki dasar yang rata, jenis tanah pasir 
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berlempung, dan digunakan untuk pemeliharaan induk maupun calon induk ikan 

koi jantan. 

 

Tabel 1. Fasilitas Kolam Budidaya Ikan Koi Milik Bapak Sutadi 

No. Jenis Kolam Dimensi (m3) 
Jumlah 

(unit) 
Keterangan 

1. Pemeliharaan Induk 

a. kolam utara 

- kolam tanah 

- kolam beton 

b. kolam selatan 

 

 

10 x 20 x 1 

8 x 5 x 1 

15 x 8 x 0,5 

 

 

1 

4 

1 

lokasi di area 

persawahan 

 

 

kolam tanah 

2. Pemijahan Induk 1,5 x 6 x 1 5 berfungsi juga sebagai 

kolam inkubasi telur dan 

pemeliharaan larva 

3. Kolam multifungsi 1,5 x 4,5 x1 

1,5 x 6 x 1 

1 

1 

untuk pemberokan, 

persiapan packing, dan 

persiapan karantina 

4. Kolam display 1,5 x 6 x 1,5 1  

 

Kolam beton berjumlah 4 petak yang disusun seri dan terletak 

bersebelahan dengan kolam tanah utara (Gambar 3a). Masing-masing kolam 

beton ditebar 10-15 ekor induk dan dibagi berdasarkan jenis kelamin induk, 2 

petak untuk induk betina dan 2 petak untuk induk jantan. Posisi petakan kolam 

induk betina terletak di sebelah utara dan kolam induk jantan di sebelah selatan, 

dengan aliran air dari utara ke selatan. 

 

 
(a) kolam utara 

 
(b) kolam selatan 

Gambar 3. Kolam Pemeliharaan Induk Ikan Koi 

 

Area persawahan menjadi lokasi pemeliharaan induk maupun 

pemeliharaan benih ikan koi hingga mencapai ukuran pasar, sedangkan 

pembenihan sendiri dilakukan pada kolam yang terletak di pekarangan rumah 

Bapak Sutadi. Kolam di pekarangan rumah tersebut merupakan kolam beton 
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yang memiliki dasar melandai ke arah outlet. Contohnya kolam pemijahan, 

inkubasi dan pemeliharaan larva (Gambar 4). Namun, kolam display memiliki 

dasar kolam berbeda, yakni memiliki dasar yang miring sekitar 45o ke arah 

tengah kolam. Pada dasar kolam tersebut terdapat empat lubang outlet. Selain 

outlet dasar, terdapat satu buah outlet di permukaan kolam yang mengalirkan air 

ke dalam bak filter (Gambar 4d). 

 

 
(a) kolam pemijahan 

 
(b) kolam inkubasi telur 

 
(c) kolam pemeliharaan larva 

 
(d) kolam display 

Gambar 4. Berbagai Tipe Kolam yang Digunakan dalam Kegiatan Pembenihan 

Ikan Koi 

 

Kolam pendederan merupakan kolam tanah yang terletak di area 

persawahan dengan ukuran yang bervariasi dan biasanya merupakan kolam 

milik petani lain, sehingga statusnya bisa berupa pinjaman dengan sistem bagi 

hasil atau sewaan. Kolam yang digunakan Bapak Sutadi untuk mendederkan 

larva ikan koi berukuran 20 x 15 x 0,4 m3. Kolam yang akan digunakan biasanya 

dilapisi plastik pada bagian pinggir/pematang untuk mencegah rembesan air. 

Selain untuk pendederan kolam tanah juga difungsikan sebagai kolam 

pembesaran (Gambar 5), sehingga kolam tersebut dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan. 
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Gambar 5. Kolam Pendederan atau Pembesaran Ikan Koi Milik Kelompok Tani 

Sumber Harapan 

 

2.3.1.2 Sistem Suplai Air 

Suplai air untuk kolam di pekarangan rumah bersumber dari air tanah 

(sumur) yang dipompa dengan pompa air kemudian ditampung di sebuah 

menara dengan tandon yang terbuat dari semen, berukuran 2,5 x 1 x 1,5 m3 dan 

terletak di belakang rumah. Air dialirkan ke dalam kolam melalui kran air di 

pekarangan. Air tandon juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti 

mandi, mencuci, dan memasak. 

Sedangkan suplai air untuk kolam pendederan, kolam pembesaran dan 

kolam induk di sawah adalah air dari saluran irigasi (Gambar 6). Air irigasi juga 

digunakan oleh para petani untuk pengairan sawah dan ladang. Penggunaan air 

tanah maupun irigasi tersebut tidak melalui proses treatment terlebih dahulu, 

begitu pula dengan pembuangan. Pemasukan atau pembuangan air dalam 

jumlah besar biasanya menggunakan pompa air mesin HONDA (WB20XT, 

diameter inlet & outlet: 2 Inch & 3 Inch, kapasitas pompa: 800 L/menit). 

 

2.3.1.3 Sistem Aerasi 

Aerasi hanya diberikan pada kolam pemeliharaan larva. Pengaerasian 

biasa dilakukan sejak telur menetas atau saat larva mulai aktif bergerak, hingga 

larva siap tebar di kolam pendederan. Aerasi yang digunakan adalah Air Pump 

(AC-9904 merk RESUN, 220V-240V, 50Hz, 12W) 4 titik aerasi dengan 

pengeluaran udara sebesar 9 L/menit seperti Gambar 6c. Air pump yang 

digunakan sebanyak satu buah untuk dua kolam pemeliharaan larva. 
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(a) saluran irigasi dekat inlet (b) kran air 

 
(c) air pump dan power supply 

Gambar 6. Suplai Air dan Suplai Udara dalam Kegiatan Pembenihan Ikan Koi 

 

2.3.2 Fasilitas Pendukung 

2.3.2.1 Kendaraan, Bangunan, dan Sumber Energi 

Kendaraan yang dimiliki antara lain 1 unit mobil Toyota Kijang dan 2 unit 

motor (Suzuki RC 100 dan Suzuki Shogun 125R Injection). Kendaraan tersebut 

digunakan untuk transportasi ikan, tetapi sewaktu-waktu digunakan pula untuk 

keperluan pribadi. Selain fungsi utamanya, garasi digunakan pula untuk 

menyimpan perlengkapan, peralatan, dan bahan-bahan budidaya. Selain 

ditempatkan di ruangan utama garasi, perlengkapan dan bahan desinfeksi, 

pakan, perlengkapan packing dan transportasi ikan juga dapat ditempatkan pada 

beberapa ruangan yang menyatu dengan garasi tersebut. Ruangan-ruangan 

yang tersedia, antara lain 2 kamar tidur, 1 ruangan arsip, 1 ruangan karantina 

ikan sekaligus tempat penyimpanan pakan, dan 1 gudang penyimpanan alat-alat 

pertukangan untuk reparasi kolam. 

Sumber energi utama usaha produksi perbenihan ikan koi ini adalah energi 

listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya 900 W. Listrik 

tersebut digunakan untuk menghidupkan air pump, pompa air, dan lampu 

penerangan. 

inlet 
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(a) motor 

 
(b) mobil & garasi 

 
(c) berbagai macam serok 

 
(d) peralatan pendukung 

Gambar 7. Peralatan dan Fasilitas Pendukung Pembenihan Ikan Koi 

 

2.3.2.2 Prasarana Pendukung 

Tidak jauh dari lokasi produksi, terdapat penjual perlengkapan packing 

seperti gas oksigen (O2) eceran, plastik packing, karet, maupun karton kardus. 

Ada juga penjual cacing sutera yang suplainya didatangkan dari Surabaya 

(Gambar 8). Selain perlengkapan packing terdapat pula toko yang menjual 

pakan, jaring, selang, saringan, berbagai macam serok, obat-obatan, dan lain 

sebagainya. 

 

 
(a) etalase penjualan cacing sutera 

 
(b) toko pakan 

Gambar 8. Prasarana Pendukung Kegiatan Budidaya Ikan Koi di Desa Kemloko 
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III. KEGIATAN PEMBENIHAN 

 

3.1 Pemeliharaan Induk 

3.1.1 Persiapan Wadah 

Wadah induk di lokasi praktek lapang sudah tersedia lebih dahulu dan 

sudah digunakan dalam waktu lama (beberapa bulan). Sehingga, saat awal 

praktek lapang tidak dilakukan persiapan wadah induk. Namun, di pertengahan 

masa praktek lapang kolam pemeliharaan induk yang di sebelah utara sempat 

dikeringkan untuk melakukan desinfeksi. Kolam tersebut dikeringkan dengan 

menutup inlet dan memperbesar bukaan outlet hingga air menyusut. Kemudian, 

induk yang ada dipindahkan terlebih dahulu ke dalam kolam semen sesuai 

dengan jenis kelaminnya. Setelah kering, dinding pematang outlet ditata kembali 

hingga benar-benar kokoh dan tidak tembus air. 

Kolam yang sudah disurutkan tersebut ditaburi dengan garam pertanian 

(non-yodium) yang disebar ke seluruh bagian kolam. Kemudian kolam tersebut 

dijemur selama 5 sampai 7 hari hingga dasar kolam retak-retak dan benar-benar 

kering. Setelah itu, kolam diisi kembali dengan membuka inlet hingga ketinggian 

air mencapai 50 cm. Kolam dibiarkan selama satu hari kemudian dilakukan 

penebaran induk. 

 

3.1.2 Penebaran Induk 

Induk ikan koi jantan dan betina yang telah berumur lebih dari dua tahun 

dipelihara dengan kepadatan 10-15 ekor pada petakan kolam beton berukuran 5 

x 8 m2 (kepadatan 1-1,5 ekor per 4 m2) dengan kedalaman air 60 cm dan 

kepadatan 15-25 ekor pada kolam tanah berukuran 15 x 8 m2 dan 20 x 15 m2 

(kepadatan 1-4,2 ekor per 20 m2). Selain untuk induk yang telah matang gonad 

dan siap dipijahkan, kolam pemeliharaan induk juga dapat diisi dengan calon 

induk. Calon induk yang ditebar bersama induk dewasa biasanya dipilih yang 

pertumbuhannya di atas rata-rata, memiliki galur keturunan yang baik, dan 

kualitas yang baik. Percampuran bersama induk matang gonad ini diharapkan 

dapat memacu pertumbuhan gonad calon induk tersebut. 

 

3.1.3 Pemberian Pakan 

Pakan yang digunakan untuk pemeliharaan induk adalah Pakan Ikan Koi 

(PK) dengan butiran pakan berukuran 3 mm yang diproduksi oleh PT. Central 
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Proteinaprima, anak perusahaan Charoen Pokphand. Bahan baku pakan 

tersebut terdiri dari tepung ikan, tepung gandum (terigu), tepung kedelai, pollard, 

minyak ikan, choline cloride, vitamin dan mineral.  

Pada kondisi tertentu, jenis pakan yang diberikan berbeda, terutama di 

musim kemarau yang rawan serangan penyakit, biasanya digunakan pakan 

dengan kandungan protein yang lebih rendah yakni pakan ikan konsumsi (lele) 

merk Hi Pro Vite dari produsen yang sama. Pakan yang diberikan pada induk 

tidak ditentukan melalui sampling atau feeding rate, tetapi menggunakan 

perkiraan dan berdasarkan pengalaman petani. Pakan yang diberikan untuk 5 

ekor induk 2-3 kg/ekor adalah 1 takar gelas plastik (+ 250 cc). Pakan 

diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan energi induk untuk pematangan gonad. 

Frekuensi pemberian pakan adalah 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. 

 

 
(a) Pakan Ikan Koi (PK) 

 
(b) Hi Pro Vite 

Gambar 9. Dua Jenis Pakan yang Diberikan untuk Pematangan Induk Koi 

 

3.1.4 Pengelolaan Kualitas Air 

Air yang digunakan untuk memelihara induk langsung berasal dari irigasi 

tanpa ada treatment lebih dahulu. Air irigasi tersebut juga digunakan untuk 

kegiatan pertanian, peternakan, dan MCK. Kondisi air di kolam, khususnya 

kedalaman air dan kelancaran saluran inlet maupun outlet dikontrol setiap kali 

pemberian pakan, pada pagi dan sore hari. Pada musim kemarau, pagi hari inlet 

ditutup dan dibuka pada sore hari untuk menjaga suplai oksigen. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan kondisi kolam yang banyak ditumbuhi tanaman air 

sehingga pada malam hari, kompetisi oksigen terjadi antara ikan dengan 

tanaman air yang tumbuh di kolam dan aliran air yang dibuka diharapkan akan 

membantu suplai oksigen di kolam tersebut. Sedangkan pada siang hari suplai 

oksigen dipenuhi dari hasil fotosintesis tanaman air dan difusi oksigen dari udara. 
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Jika lumut (alga berfilamen) semakin banyak dan tanaman air di kolam 

mulai menutupi permukaan, maka dilakukan pembersihan lumut dan tanaman air 

(Gambar 10) agar tidak menghalangi cahaya, difusi oksigen, dan mengurangi 

kompetisi oksigen. Pembersihan ini dilakukan dengan cara mengangkat lumut 

dan tanaman air ke atas pematang. Suhu air di daerah tersebut pada musim 

kemarau berkisar antara 19-28oC. Fluktuasi terjadi karena suhu udara siang yang 

panas, sedangkan pada malam hari suhu menurun. 

 

  
Gambar 10. Pembersihan Lumut dan Tanaman Air dari Kolam Induk Koi 

 

3.1.5 Hama dan Penyakit Pada Pemeliharaan Induk 

Hama yang terdapat di lingkungan sekitar kolam dan dapat mengganggu 

pemeliharaan induk ikan koi antara lain ular, belut, ucrit (ulat dengan dua capit di 

kepala), kutu ikan, kepiting sawah, dan cacing jarum (Gambar 11). Sedangkan 

Penyakit pada ikan koi bermacam-macam, antara lain Koi Herpes Virus (KHV) 

yang disebabkan virus, kutu ikan yang disebabkan oleh parasit Argulus sp., 

Lernea (cacing jangkar), ada juga yang berupa ulcer (borok), kerusakan insang 

dan organ lain, serta pembengkakan pada perut. 

Penyakit yang disebabkan KHV sampai saat ini belum ditemukan obatnya. 

Oleh karena itu, penanggulangan ikan yang terkena KHV adalah dengan 

memisahkan ikan yang terserang KHV dari kolam pemeliharaan induk agar tidak 

menular pada ikan lainnya. Serangan hama berupa kutu ikan biasanya ditangani 

dengan perendaman dalam larutan abate dengan dosis 3-5gr dalam 10L air (0,3-

0,5 ppt) selama 24 jam atau dengan Diphterex berdosis 0,5-1,0 ppm selama 24 

jam. Pengobatan bisa dengan garam dapur sebanyak 2-3% selama 10-15 menit 

(Anonimb, 2009). Kolam pemeliharaan induk dapat juga diberikan desinfeksi 

dengan cara mengeringkan kolam, kemudian dilakukan penebaran FASTAC 

(Gambar 12) dengan dosis 0,01 ppt sebanyak 10 L untuk luasan kolam 100 m2. 
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(a) ular 

 
(b) cacing jarum  

 
(c) kutu ikan 

 
(d) kepiting sawah 

Gambar 11. Jenis-jenis Hama pada Kolam Pemeliharaan Induk Ikan Koi 

 

 
Gambar 12. FASTAC 

 

3.1.6 Pematangan Induk 

Ikan koi umumnya mencapai ukuran induk pada umur dua atau tiga tahun. 

Tidak ada perlakuan khusus dalam pematangan induk, untuk memacu 

pematangan induk yang dilakukan adalah pemberian pakan dengan takaran dan 

kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh induk. Syarat utama 

induk adalah calon induk sudah matang kelamin dan matang tubuh. Matang 

kelamin artinya induk jantan sudah menghasilkan sperma dan induk betina sudah 

menghasilkan telur yang matang. Induk jantan matang kelamin bila perutnya 

diurut akan mengeluarkan cairan berwarna putih pekat, sperma. Sedangkan 
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induk betina dilihat dari ukuran perut yang membesar dan warna lubang genital 

kemerahan. Matang tubuh artinya, secara fisik mereka sudah siap menjadi induk-

induk produktif. 

Syarat lain fisiknya prima, sirip lengkap, sisik lengkap dan tidak cacat, 

gerakan anggun dan seimbang, serta tidak loyo. Betina lebih besar dibandingkan 

jantan, perutnya terlihat lebih besar dibandingkan punggung. Jantan sebaliknya, 

lebih langsing dan perutnya rata jika dilihat dari punggung. Secara morfologi fisik 

tersebut induk betina dan jantan relatif sulit dibedakan, tetapi perbedaan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 13 (perut betina terlihat besar dan perut jantan lebih 

langsing). 

Ikan betina yang perutnya terlalu besar tidak selalu mencerminkan jumlah 

telur yang banyak, terutama jika induk tersebut memiliki kandungan lemak tubuh 

yang berlebih. Kandungan lemak tersebut dapat dikarenakan pemberian pakan 

yang kurang cocok. Penanggulangan yang biasa dilakukan petani koi untuk 

menangani masalah ini adalah dengan mempuasakan induk betina pada air 

hangat dengan menggunakan heater sampai perutnya tidak terlalu besar dan 

setelah itu induk siap dipijahkan. 

 

 
(a) induk betina 

 
(b) induk jantan 

Gambar 13. Penampilan Morfologi Induk Ikan Koi Betina dan Jantan 

 

3.2 Pemijahan Induk 

3.2.1 Persiapan Wadah 

Kolam pemijahan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum induk dimasukkan. 

Kolam yang digunakan adalah kolam beton berukuran 6 x 1,5 m2. Persiapan 

yang dilakukan antara lain pembersihan kolam, pengeringan kolam selama satu 
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hari, pengisian air hingga ketinggian air + 30 cm, dan penebaran substrat 

penempelan telur berupa tanaman air, enceng gondok. Eceng gondok 

dibersihkan dahulu sebelum digunakan dengan mengurangi serabut halus pada 

bagian akar dan bagian yang busuk, sehingga tidak terlalu rimbun. Selain eceng 

gondok, tanaman air kabomba juga sering digunakan sebagai substrat (Gambar 

14). Setelah kolam siap, induk dapat ditebar ke dalam kolam pemijahan. 

 

 
(a) pembersihan kolam 

 
(b) substrat enceng gondok 

 
(c) kabomba 

 
(d) penebaran induk 

Gambar 14. Persiapan Kolam Pemijahan 

 

3.2.2 Teknik Rangsangan dan Pemijahan 

Rangsangan pemijahan yaitu dengan pemberian sejumlah substrat 

penempelan telur. Dengan adanya substrat untuk penempelan telur, induk akan 

terangsang untuk memijah. Substrat yang digunakan adalah eceng gondok dan 

kabomba maupun tanaman air lainnya. Petani tidak menggunakan kakaban 

karena saat terjadi pemijahan ikan koi akan bergerak lebih agresif sehingga jika 

menggunakan kakaban dari bahan ijuk akan melukai atau merusak sisik induk 

ikan koi yang sedang memijah. Induk yang sisiknya rusak atau tubuhnya 

mengalami luka akan rentan terserang penyakit. 

Selain itu, induk yang tubuhnya mengalami kerusakan, dari segi harga jual 

kembali akan mengalami penurunan yang drastis. Berdasarkan wawancara 

dengan petani, diketahui bahwa pada musim hujan ikan koi lebih sering 
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melakukan pemijahan. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh suhu lingkungan, 

bau tanah, rintikan air hujan, pH, dan pengaruh lingkungan lainnya. Oleh karena 

itu, kegiatan pembenihan ikan koi di daerah ini banyak dilakukan pada bulan 

September sampai Februari. 

Pemijahan ikan koi dilakukan dengan perbandingan satu ekor induk betina 

dengan dua atau tiga ekor induk jantan. Bila induk jantan berukuran besar cukup 

satu banding satu. Namun, perbandingan ini cukup beresiko. Jika induk jantan 

tersebut tidak mengeluarkan sperma, maka pemijahan gagal dilakukan. 

Pemilihan varietas induk jantan dan betina sangat mempengaruhi varietas benih 

yang akan dihasilkan. Maka, jika ingin menghasilkan varietas anak tertentu harus 

mengetahui kombinasi yang tepat antara varietas jantan dan betinanya. Petani 

mengetahui kombinasi tersebut berdasarkan trial and error dan pengalaman dari 

petani lainnya. 

Disarankan untuk tidak menggunakan stok induk yang paling baik saat 

memijahkan induk karena keturunannya belum tentu sebaik induknya. Sebaiknya 

yang dipijahkan adalah induk yang biasa saja, tetapi masih memiliki sifat-sifat 

unggul, seperti warnanya pekat. Pada saat seleksi benih, nantinya dapat dipilih 

benih yang bagus dan benih yang afkir (Anonimc, 2009). 

 

  
Gambar 15. Proses Pemilihan Induk Ikan Koi yang akan Dipijahkan 

 

Induk yang telah dipilih (Gambar 15 dan Gambar 16) kemudian 

dimasukkan ke dalam kolam pemijahan pada sore hari, antara pukul 16-17, saat 

kondisi udara sejuk (tidak terlalu panas) dan biasanya induk akan memijah pada 

saat maghrib atau menjelang tengah malam (antara pukul 22 malam) hingga 

fajar (sekitar pukul 4 sampai 5 pagi). Tingkah laku pemijahan ikan koi tidak 

berbeda dengan ikan mas biasa. Sejak induk dimasukkan ke dalam kolam 

pemijahan, induk jantan akan langsung mengejar-ngejar dan menempelkan 

badannya pada induk betina. 
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Induk betina yang memiliki respons baik, saat pemijahan akan berenang ke 

arah substrat sembari melepaskan telurnya, lalu diikuti induk jantan di 

belakangnya sembari mengeluarkan sperma. Telur yang keluar tadi akan 

menempel pada substrat. Kejar-kejaran ini berlangsung terus hingga pemijahan 

selesai, sekitar pukul 4 sampai 5 pagi. Induk yang selesai memijah akan berhenti 

berkejar-kejaran dan berenang ke tepi kolam. Kolam akan berbau amis hasil dari 

pemijahan. Perut induk betina juga akan terlihat mengempis. Bila pemijahan 

telah selesai, induk harus segera diangkat dan dikembalikan ke kolam 

pemeliharaan induk karena dikhawatirkan induk akan memakan telurnya sendiri. 

 

  
Gambar 16. Proses Pemijahan Induk Ikan Koi 

 

3.2.3 Penghitungan dan Pemanenan Telur 

Penghitungan dan pemanenan telur tidak dilakukan karena telur yang telah 

dibuahi akan dibiarkan di kolam pemijahan hingga menetas menjadi larva. 

Ketinggian air dinaikkan menjadi 60 cm dan dilakukan pemasangan aerasi 

sebagai suplai oksigen untuk meningkatkan keberhasilan penetasan. 

 

3.3 Penetasan Telur 

3.3.1 Persiapan Wadah 

Penetasan telur dilakukan di kolam pemijahan. Jadi, setelah induk selesai 

memijah, telur dibiarkan di kolam tersebut hingga menetas tanpa adanya 

pergantian air. Air hanya ditambahkan karena adanya evaporasi dan kolam 

penetasan telur tetap diberi aerasi. 

 

3.3.2 Inkubasi Telur 

Telur akan menetas setelah 2 atau 3 hari, tergantung dari suhu lingkungan. 

Bila suhu cenderung hangat, maka telur akan cepat menetas (2 hari). Suhu air 

yang tinggi beresiko mengakibatkan telur mati atau membusuk. Sedangkan bila 
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suhu dingin, telur akan lebih lama menetas (sekitar 3 hari atau lebih). Sehingga 

suhu yang stabil sangat berpengaruh pada keberhasilan penetasan telur. 

 

  
Gambar 17. Inkubasi Telur Ikan Koi 

 

3.3.3 Penghitungan Derajat Penetasan Telur dan Pemanenan Larva 

Derajat penetasan telur tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan 

penghitungan secara pasti. Namun menurut petani, dari 100% telur yang ada, 

10% tidak menetas. Larva dibesarkan dalam bak pemijahan sampai umur + 25 

hari hingga menjadi benih yang siap didederkan dalam kolam pendederan. 

 

3.4 Pemeliharaan Larva dan Benih 

Larva yang baru menetas langsung dipelihara di kolam penetasan 

(inkubasi) telur, tidak dipindahkan ke kolam lain. Pemeliharaan larva dilakukan 

hingga mencapai ukuran benih 1,5 cm selama + 25 hari. Setelah pemeliharaan, 

benih tersebut akan ditebar ke dalam kolam pendederan pertama. 

3.4.1 Pemberian Pakan 

Larva tidak diberi pakan dari luar hingga kuning telur habis (+ umur 5 hari). 

Saat umur 5 hari dilakukan penjarangan larva untuk mencegah kematian masal 

karena jumlah yang terlalu padat. Penjarangan dilakukan dengan membagi larva 

yang ada ke dalam dua kolam pemeliharaan larva. 

Pada umur 5-8 hari larva tersebut sudah definitif dan dapat dikatakan 

sebagai benih. Selama 4 hari ini, benih sudah diberi pakan berupa kuning telur 

bebek setiap 2 hari sekali. Pemberian pakan ini dilakukan dengan mencampur 2 

butir kuning telur yang sudah direbus dengan 4 liter air, kuning telur dihancurkan 

sampai halus dan membentuk campuran. Kemudian campuran air dengan kuning 

telur tersebut disebarkan ke dalam kolam pemeliharaan benih secara merata. 

Dan pada umur 8-25 hari benih (hingga panen) diberi pakan berupa cacing 

sutera secara ad-libitum. Penambahan cacing sutera dilakukan 2 hari sekali. 
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Gambar 18. Pakan Larva Ikan Koi Hingga Menjadi Benih 

 

3.4.2 Pengelolaan Kualitas Air 

Wadah pemeliharaan larva adalah wadah yang sama dengan kolam 

pemijahan dan inkubasi telur. Jadi, sejak pemijahan hingga pemeliharaan larva 

tidak dilakukan pergantian air, hanya dilakukan penambahan air hingga 

ketinggian 60 cm untuk memelihara larva. Penambahan air dilakukan 2 kali 

dalam selama 1 siklus karena terjadi penyusutan, contohnya akibat evaporasi. 

Aerasi dihidupkan untuk menjaga suplai oksigen. 

 

3.4.3 Hama dan Penyakit Pada Pemeliharaan Larva dan Benih 

Hama yang menjadi pengganggu pada pemeliharaan telur hingga larva 

antar lain ikan kecil, larva capung, keong, dan kodok bangkok (Gambar 19). Ikan-

ikan kecil yang menjadi hama selama pemeliharaan larva berasal dari sisa benih 

siklus sebelumnya yang tertinggal setelah proses pembersihan wadah atau 

masuk bersama enceng gondok. Ukurannya lebih besar daripada larva-larva 

yang ada. Ikan-ikan kecil ini dapat memakan larva dalam jumlah besar. 

Penanggulangannya adalah dengan mengeluarkan ikan-ikan kecil tersebut 

menggunakan serok. 

Menurut Dart dan Iwan (2006), ukuran larva capung atau dragon-fly larvae 

(Odonata sp.) dapat mencapai 2 cm. Biasanya larva ini masuk kolam bersama 

dengan tanaman air karena tempat persembunyiannya di akar tanaman atau 

terbenam dalam kotoran kolam. Makanannya berupa larva ikan sehingga sangat 

merugikan. Dalam sehari saja bisa kehilangan banyak larva ikan. 

Pemberantasan hama ini dengan diserok karena mudah dilihat, lalu 

dimusnahkan. Bila jumlahnya terlalu banyak, pemberantasannya dengan 

pemberian insektisida Sumithion 0,01 ml/l air. Selain itu, pemberantasan bisa 
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dengan pengurasan kolam hingga bersih. Setelah dikeringkan, kolam dapat diairi 

untuk digunakan kembali. 

 

 
(a) ikan kecil 

 
(b) keong 

 
(c) larva capung 

 
(d) kodok bangkok 

Gambar 19. Hama Pada Pemeliharaan Larva Ikan Koi 

 

Keong yang sering berada di kolam budidaya ikan hias ada beberapa jenis. 

Keong-keong tersebut memakan telur ikan sehingga sangat merugikan petani. 

Kehadiran keong dalam kolam biasanya karena telurnya terbawa dalam tanaman 

air (terutama enceng gondok) atau dalam pakan cacing. Pemberantasan hama 

ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dipungut satu per satu, lalu 

dibuang atau dimusnahkan. Bila populasinya banyak, tanaman air sebaiknya 

dibersihkan, lalu kolamnya dikuras (Dart dan Iwan, 2006). 

Keberadaan kodok bangkok dalam kolam pun dapat merugikan. Berudu 

kodok ini memakan pakan ikan sehingga ikan menjadi kurang makan. Bahkan, 

kehadirannya bisa mengotori atau mencemari air. Telur kodok bangkok pun 

dapat meracuni ikan karena mengandung lendir. Ikan yang memakan telur kodok 

bangkok ini akan mati (Dart dan Iwan, 2006). Kodok bangkok yang berada 

disekitar kolam inkubasi telur maupun pemeliharaan larva dikontrol setiap pagi 

atau sore hari. Jika ditemukan kodok bangkok disekitar kolam, maka kodok 

tersebut akan dipindahkan/dibuang menggunakan serok agar jauh dari kolam. 

Selama kagiatan praktek lapangan, tidak ditemukan penyakit selama 

kegiatan pemeliharaan larva ikan koi. Namun menurut Anonimb (2009), yang 
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sering menyerang telur maupun larva ikan koi adalah jamur dari golongan 

Saproligna dan/atau Achyla. Pencegahannya dapat dilakukan dengan 

memberikan perlakuan perendaman jangka panjang menggunakan MB 

(methylene blue) dengan dosis 2 ppm. Pada telur-telur ikan yang memiliki masa 

inkubasi lebih dari 4 hari, maka pemberian MB perlu diulang setiap 2 atau 3 hari. 

 

3.4.4 Pemanenan Benih 

Setelah pemeliharaan selama + 25 hari, benih telah mencapai panjang 

rata-rata 1,5 cm. Pada saat itulah dilakukan pemanenan benih. Pemanenan 

benih dilakukan pada sore hari. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan 

serok berbentuk segitiga dan memiliki salah satu sisi yang melebar. Selain serok 

tersebut, digunakan pula serok berukuran lebih kecil dengan ukuran jaring 0,5 

mm sampai 1 mikron (Gambar 20). Proses pemanenan dilakukan dengan 

menyeser seluruh benih yang terdapat di dalam kolam pembenihan 

menggunakan serok, lalu benih tersebut dimasukkan ke dalam ember. Benih di 

dalam ember dapat dibawa langsung atau dipindahkan ke dalam plastik packing 

terlebih dahulu sebelum diangkut ke kolam pendederan untuk dipelihara lebih 

lanjut. 

 

 
(a) serok segitiga 

 
(b) serok kecil 

 
(c) serok kerucut 

Gambar 20. Serok yang Digunakan dalam Pemanenan Benih Ikan Koi 
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Pemanenan dan transportasi benih ke kolam pendederan dapat langsung 

dilakukan jika benih yang yang dipanen tersebut sudah sesuai dengan target, 

varietas maupun warna. Namun, jika benih yang dihasilkan beragam, maka 

dilakukan proses sortasi benih terlebih dahulu agar varietas target dapat 

diproduksi sesuai keinginan pembudidaya. Contohnya, varietas target adalah 

showa. Benih dari varietas showa (warna hitam, merah, dan putih) memiliki 

warna dasar hitam. Induk dari variatas ini akan menghasilkan benih dengan 

warna dasar dominan hitam dan sebagian kecil berwarna putih/putih kekuning-

kuningan. Oleh karena itu, sebelum memasuki tahap pendederan, benih terlebih 

dahulu disortir, yakni memilih benih berwarna hitam untuk ditebar di dalam kolam 

pendederan. Sedangkan larva yang berwarna putih/putih kekuning-kuningan 

masuk kategori afkir. 

 

3.4.5 Pengepakan dan Transportasi Benih 

Bersamaan dengan kegiatan pemanenan benih, pengepakan (packing) dan 

transportasi benih ikan koi yang akan ditebar ke dalam kolam pendederan juga 

dilakukan pada sore hari untuk mencegah terjadinya stres suhu pada benih. 

Benih yang sudah siap di tebar ke dalam kolam pendederan dibawa dengan 

plastik packing biasa atau langsung dibawa menggunakan ember dan diangkut 

dengan menggunakan motor. Jarak pengangkutan dari kolam pemeliharaan larva 

ke kolam pendederan tidak jauh dari kolam pembenihan (+ 500 m), sehingga 

tidak memerlukan perlakuan khusus. 

 

  
Gambar 21. Pengepakan dan Transportasi Benih ke dalam Kolam Pendederan 

 

3.5 Kultur Pakan Alami 

Kultur pakan alami berupa fitoplankton atau zooplankton tidak dilakukan 

pada tahap pemeliharaan larva/benih. Pakan alami yang digunakan selama 
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pemeliharaan larva/benih adalah cacing sutera. Cacing sutera yang diberikan 

bukan merupakan hasil budidaya, namun dibeli dari penjual cacing sutera. 

Penggunaan Dahpnia sp. sebagai pakan alami larva pernah digunakan. Namun, 

karena keterbatasan stok, yang hanya ada di waktu-waktu tertentu saja, maka 

Daphnia tidak digunakan sebagai pakan dalam pemeliharaan larva/benih. 

Berbeda dengan pemeliharaan larva/benih, pendederan pertama sangat 

mengandalkan pakan alami yang ada di kolam pendederan. Pakan alami di 

kolam pendederan ditumbuhkan dengan bantuan molase atau pupuk organik 

yang disebar setelah dasar kolam dibajak. Kemudian air kolam dimasukkan dan 

ada masa penumbuhan pakan alami sekitar 1 minggu, barulah kolam 

pendederan itu siap untuk digunakan untuk pemeliharaan benih. 
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IV. ASPEK USAHA 

 

4.1 Pemasaran 

Salah satu upaya pemasaran yang dilakukan adalah dengan melakukan 

promosi melalui ajang kontes, pameran, website, maupun kegiatan-kegiatan lain 

yang terkait dengan perikanan khususnya ikan koi. Pemerintah setempat melalui 

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten dan Kota Blitar, turut berperan dalam 

mendukung pemasaran ikan koi, seperti pembuatan Pusat Informasi Pemasaran 

Koi Blitar serta dukungan dalam kegiatan kontes ataupun pameran ikan koi yang 

dilaksanakan di daerah Blitar oleh BKC khususnya. 

Para petani ikan koi biasanya sudah memiliki pasar masing-masing. Ada 

yang memiliki pelanggan tetap (hobiis) dari dalam atau pun luar kota, memiliki 

showroom sendiri, atau pun pembeli lainnya. Pengiriman ikan koi dalam jumlah 

besar biasanya dilakukan dengan menggunakan kendaraan sendiri atau truk 

sewaan, sedangkan pengiriman dalam jumlah kecil menggunakan jasa 

pengiriman barang/paket. Tetapi tak jarang pula pembeli langsung mendatangi 

petani untuk membeli ikan koi sesuai dengan seleranya. 

Harga benih ikan koi tidak selalu ditetapkan atau dipatok oleh 

petani/pembudidaya, hanya petani/pembudidaya yang sudah memiliki nama 

(brand) yang berani menetapkan benih dengan harga tertentu. Seperti Abi (2009) 

yang menetapkan benih ukuran 2-3 jari, kualitas bagus, dengan harga Rp 3.000 

per ekor di website http://hewan-peliharaan.iklanmax.com. Namun, harga 

tersebut tidak dapat dijadikan patokan dalam pemasaran benih ikan koi 

khususnya di daerah Blitar. Hal ini dikarenkan masih adanya petani yang menjual 

ikan koi dengan kualitas rendah yang harganya jauh di bawah harga ikan koi 

yang layak dipasarkan. Selain itu, pasar untuk ikan koi kualitas show (super) juga 

tidak dapat diperkirakan secara pasti karena harga ikan koi kualitas show 

biasanya hanya menjadi pembicaraan kalangan hobiis dan breeder 

(pembudidaya) tertentu saja. Sehingga harga dapat ditetapkan sesuai 

kesepakatan konsumen dengan produsen (pembeli dengan penjual). 

Usaha budidaya ikan koi milik Bapak Sutadi biasanya menjual benih 

kepada petani yang melakukan kegiatan pendederan atau pembesaran ikan koi 

dengan konsep bagi hasil (lost and profit sharing) untuk petani pemula atau 

penjualan tunai untuk petani yang sudah mapan/berpengalaman. Satu kolam 

pembenihan berisi 20.000-25.000 ekor benih dapat dihargai Rp 700.000. 

http://hewan-peliharaan.iklanmax.com/


26 

 

4.2 Perhitungan Biaya 

Pembenihan ikan koi menjadi salah satu tahap penentu keberhasilan 

usaha budidaya ikan koi. Sehingga, pembenihan menjadi bagian integral (yang 

tidak terpisahkan) dari usaha budidaya ikan koi. Namun, perhitungan biaya ini 

akan difokuskan pada kegiatan pembenihan saja dengan menggunakan 

berbagai asumsi yang penulis susun berdasarkan kegiatan praktek lapang di 

lokasi usaha budidaya ikan koi milik Bapak Sutadi. 

Kegiatan yang dilakukan adalah pembenihan ikan koi. Asumsi yang 

digunakan antara lain: 

1. Satu siklus kegiatan Pembenihan, dari pemijahan induk s.d. panen benih 

yang siap didederkan 

2. Satu siklus kegiatan pembenihan + 30 hari 

Tabel 2. Kegiatan Budidaya Ikan Koi Selama Satu Siklus Pembenihan 

No. Kegiatan Hari ke- Durasi (hari) 

1. Pembersihan wadah pemijahan 1 
1 

2. Pengeringan wadah pemijahan 1 

3. Pengisian air 2 

1 4. Penyediaan substrat pemijahan 2 

5. Pengambilan & penebaran induk 2 

6. Pemijahan induk 3 
1 

7. Pengembalian induk 3 

8. Inkubasi telur 3-6 3 

9. Endogenous feeding 6-11 5 

10. Pakan telur bebek 11-14 4 

11. Pakan cacing sutera 14-30 
16 

12. Pemanenan benih 30 

3. Pemijahan induk dilakukan pada 2 kolam pemijahan dengan 

perbandingan betina:jantan = 1:2, satu kolam pemijahan terdapat dua 

pasang induk (+ 6 ekor). Dengan penjarangan larva tiap kolamnya adalah 

50:50, sehingga dibutuhkan 4 kolam pemeliharaan larva. 

4. Spons kawat yang digunakan untuk membersihkan lumut di kolam 

pemijahan induk per siklus adalah 4 buah x Rp 1.500 = Rp 6.000 

5. Reparasi kolam, rata-rata per siklus dapat menghabiskan 1 kg semen + 1 

bungkus lem = Rp 6.000 

 Semen (Rp 1.000/kg) 

 Lem (Rp 5.000/bungkus) 

6. Pakan benih berupa cacing sutera berharga Rp 5.000/taker (1 taker = 

ukuran 2 x gelas aqua). Untuk 4 kolam dibutuhkan 4 taker (Rp 20.000) 
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per 2 hari, dengan masa pemberian 16 hari = 16/2 x Rp 20.000 = Rp 

160.000 

7. Pakan benih berupa kuning telur bebek berharga Rp 1.500/butir. Untuk 4 

kolam dibutuhkan 2 butir telur (Rp 3.000) per 2 hari, dengan masa 

pemberian 4 hari = 4/2 x Rp 3.000 = Rp 6.000 

8. Penggunaan listrik antara lain: 

 Aerasi diberikan non-stop sejak inkubasi telur s.d. pemanenan benih 

(masa pemakaian 25 s.d. 30 hari) 

 Penggunaan pompa air untuk mengisi dan menambah air pada kolam 

pembenihan 

 Penerangan digunakan pada malam hari hanya untuk pekarangan 

rumah saja, tidak dikhususkan untuk kolam pembenihan 

Sehingga perkiraan total penggunaan listrik (dengan daya 900 W) dalam 

satu bulan (+ 30 hari = 1 siklus) adalah Rp 100.000 

9. Hasil dari kegiatan pembenihan yang dilakukan dalam 1 siklus antara lain: 

 Pemijahan pada 1 kolam = 2 pasang induk (jantan:betina = 1:2), 2 

ekor betina subur dan matang gonad, dapat menghasilkan telur 

sekitar 70.000 butir telur 

 Setelah masa inkubasi, 90% telur menetas. 90% x 70.000 = 63.000 

butir telur menetas menjadi larva 

 Masa endogenous feeding (hingga umur 5 hari), + 5% larva mati. 5% 

x 63.000 = + 3.000 ekor larva mati. Larva hidup = + 60.000 ekor 

 Dilakukan penjarangan, 60.000 ekor larva dibagi menjadi 2 kolam 

pemeliharaan larva (50:50), sehingga 1 kolam pemeliharaan berisi + 

30.000 ekor larva 

 Hingga masa pemanenan benih yang dihasilkan sekitar 25.000 ekor 

(SR Benih + 83%) 

10. Jika benih yang dihasilkan (20.000-25.000 ekor per kolam) dihargai Rp 

700.000 (tanpa sortasi) dengan jumlah kolam yang digunakan sebanyak 4 

buah dan tingkat keberhasilan 75% (3 kolam), maka dalam satu siklus 

pembenihan dapat dihasilkan omzet sebesar 3 kolam x Rp 700.000 = Rp 

2.100.000 per siklus 
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Tabel 3. Biaya Operasional Satu Siklus Pembenihan 

No. Kebutuhan Jumlah 
Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya Total 

(Rp) 

1. Spons kawat 4 bungkus 1.500 6.000 

2. Raparasi kolam bocor 1 paket 6.000 6.000 

3. Telur bebek 4 butir 1.500 6.000 

4. Cacing sutera 32 taker 5.000 160.000 

5. Biaya listrik 1 paket 100.000 100.000 

6. Transportasi 2 liter 5.000 10.000 

7. Lain-lain - 12.000 12.000 

 

Total 

  

290.000 

Keterangan: 

- Lain-lain seperti biaya perebusan telur bebek, pembelian plastik angkut 

induk & benih, dsb. 

 

Jadi perkiraan dalam satu siklus pembenihan dapat dihasilkan pendapatan 

kotor sebesar: 

Pendapatan kotor per siklus = Omzet – Total Biaya Operasional 

= Rp 2.100.000 – Rp 290.000 

= Rp 1.810.000 per siklus 

Jika satu tahun produksi dapat dijalankan 8 siklus pembenihan, maka 

pendapatan kotor yang dapat dihasilkan selama satu tahun: 

Pendapatan kotor per tahun = Pendapatan kotor per siklus x ∑ siklus per tahun 

    = Rp 1.810.000 x 8 

    = Rp 14.480.000 per tahun 

Selain perhitungan dan asumsi inti kegiatan pembenihan, untuk 

menghitung pembiayaan keseluruhan usaha budidaya ikan koi masih ada aspek 

yang harus diperhatikan seperti aspek-aspek kegiatan pemeliharaan induk yang 

bertujuan menghasilkan induk matang gonad yang berkualitas bagi kegiatan 

pembenihan, selain itu masih ada kegiatan pendederan dan pembesaran yang 

memiliki pasar yang lebih luas lagi. Namun, seperti yang sudah dicantumkan di 

atas, asumsi yang digunakan dibatasi pada kebutuhan operasional inti dari 

kegiatan pembenihan saja. 

Tabel 4 di bawah ini merupakan informasi tambahan berupa perkiraan 

kebutuhan investasi awal untuk memulai usaha budidaya ikan koi di daerah 

Blitar. 
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Tabel 4. Biaya Investasi Awal Usaha Budidaya Ikan Koi 

No. Kebutuhan 

Umur 

Teknis 

(tahun) 

Jumlah 
Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya Total 

(Rp) 

1. Induk koi 5 12 ekor 1.500.000 18.000.000 

2. Bak tandon 10 1 unit 1.000.000 1.000.000 

3. Kolam induk 10 2 unit 5.000.000 10.000.000 

4. Kolam pemijahan 10 6 unit 2.000.000 12.000.000 

5. Pompa air 5 1 unit 1.000.000 1.000.000 

6. Blower 5 1 unit 500.000 500.000 

7. Instalasi listrik 10 1 unit 500.000 500.000 

8. Instalasi aerasi 5 1 unit 500.000 500.000 

9. Ember 3 4 unit 20.000 80.000 

10. Gayung 3 4 unit 5.000 20.000 

11. Sikat 1 4 unit 7.500 30.000 

12. Serok 1 8 unit 50.000 400.000 

13. Waring 1 2 unit 250.000 500.000 

 
Total 

   
44.530.000 

 

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Budidaya Ikan Koi 

Usaha budidaya ikan koi memiliki faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor-faktor tersebut penting untuk diketahui agar usaha budidaya ikan koi 

dapat dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut, di Desa Kemloko khususnya, di 

bawah ini terdapat beberapa faktor yang dapat penulis simpulkan selama 

kegiatan praktek lapangan akuakultur: 

4.3.1 Faktor Pendukung 

1. Letak Desa Kemloko sekitar 8 km dari kota Blitar sehingga mudah 

dijangkau serta kondisi transportasinya cukup memadai. 

2. Dekat dengan sumber (mata air), sehingga kualitas air masih baik untuk 

budidaya ikan koi. 

3. Tanahnya subur karena dekat dengan Gunung Kelud sehingga 

mengandung unsur hara yang baik untuk pertanian maupun perikanan. 

4. Kualitas SDM yang cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan 

pengalaman dalam usaha budidaya koi. 

5. Keamanan sangat terjamin, sehingga tidak ada pencurian. Kondisi ini 

sangat kondusif bagi usaha koi yang tergolong mahal. 

6. Jaringan pemasaran yang cukup luas hingga tingkat nasional baik ke 

pedagang maupun hobiis. Hal ini ditunjang oleh keikutsertaan 

pembudidaya pada Kelompok Pecinta Koi Daerah Blitar / Blitar Koi Club 
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(BKC) yang sering mengadakan pameran dan kontes ikan koi tingkat 

lokal maupun nasional. 

7. Kelompok Tani Sumber Harapan merupakan juara I dalam lomba bidang 

perikanan budidaya kategori kelompok pembudidaya ikan hias tingkat 

nasional tahun 2003, sehingga menjadi sorotan nasional dan sering 

mendapatkan kunjungan pejabat pemerintah dan instansi lain dalam 

rangka studi banding serta menjadi tempat magang dan penelitian 

mahasiswa perikanan dari berbagai perguruan tinggi nasional. 

 

4.3.2 Faktor Penghambat 

1. Jumlah air sangat terbatas pada musim kemarau sehingga perlu ada 

penjadwalan pemasukan air ke dalam kolam pembenihan maupun kolam 

induk dari sumbernya (air sumur maupun air irigasi), serta mencari 

alternatif lain sumber air seperti sumur artesis atau sumber lainnya. 

2. Produksi belum optimal dengan sarana, metode, indukan, dan faktor lain 

yang dimiliki terutama pasca serangan KHV (tahun 2002). 

3. Kualitas koi semakin menurun pasca serangan KHV karena indukan yang 

dimiliki berkurang kualitasnya. 

4. Pemulihan keadaan memerlukan modal yang cukup besar sehingga 

memberatkan pembudidaya, selain itu perlu teknologi pembuatan pakan 

sehingga dapat menekan biaya produksi yang relatif besar. 
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LAMPIRAN 1 

 

PETA KECAMATAN NGLEGOK 

DAN 

BATAS-BATAS WILAYAH DESA KEMLOKO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desa Kemloko berbatasan dengan: 

Utara = Desa Penataran dan Desa Ngoran, 

Barat = Desa Bangsri dan Desa Dayu, 

Timur = Kelurahan Nglegok dan Desa Krenceng, dan 

Selatan = Desa Bangsri 

 

Sumber: 
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LAMPIRAN 2 

 

TATA LETAK KOLAM PEMBENIHAN IKAN KOI 

MILIK BAPAK SUTADI 

 

 
 

Keterangan: 

A = Kolam Pemijahan Induk E = Kolam Display 

B = Kolam Multifungsi F = Bak Filter 

C = Bak Stok Enceng Gondok G = Taman 

D = Bak & Kolam Rusak  
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LAMPIRAN 3 

 

PENGHARGAAN LOMBA PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2003 
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LAMPIRAN 4 

 

TEKNIK PEMIJAHAN IKAN KOI SECARA ALAMI (TAMBAHAN) 
Sistem Petani Koi Blitar 

Oleh: Budi Hardjo* 

 

Persiapan Tempat Pemijahan 

 Tempat pemijahan adalah kolam terbuat dari semen atau fiber glass yang telah 
dibersihkan dan disucihamakan (dengan PK dan atau garam ikan).    

 Isi air dengan kedalaman antara 30 cm (minimum) s/d 60 cm (maksimum). 
Kedalaman air ditentukan oleh besar kecilnya induk koi. Ukur Kadar Garam, pH, 
Suhu, Kesadahan dan Kadar Oksigen terlarut.  
a. Kadar Garam terlarut berkisar minimum 1/10%  dan maksimum 1%. Satu liter 

air minimum 1 gram dan maksimum 10 gram.  
b. H air berkisar : 5.5 s/d 7.5  
c. Kesadahan / Salinitas / Kekentalan air diukur dengan derajat dH atau 

degress of German Hardness, berkisar 50 derajat dH s/d 200 derajat dH.  
d. Kadar Oksigen normalnya 4 ppp.  
e. Suhu air berkisar 10 derajat  C s/d 30 derajat C.  

 Cara mudahnya untuk persiapan air:  
Siapkan air, beri aerasi dan atau semburan dengan pompa air dan diamkan 
minimal 3 hari tiga malam (3 X 24 jam), akan lebih bagus bila tumbuh lumut di 
dinding kolam. Siapkan ijuk yang telah digapit bambu dan letakan melayang 
dalam air.  

     

Persiapan Pemilihan dan Karantina Induk 

 Umur minimal 24 bulan dan ukuran minimal 35 cm.  

 Induk jantan bila dilihat dengan mata akan terlihat relatif lebih panjang dan 
perutnya tidak buncit. Sirip depan kasar dan lebih lincah.  

 Induk betina bila dilihat dengan mata akan terlihat pendek dan buncit perutnya, 
gerakan lamban dan sirip depan halus. Perut induk betina bagian bawah bila 
dipegang cenderung lunak / empuk itu pertanda induk tersebut siap bertelur.  

 Siapkan 1 ekor induk betina dan 3 - 5 ekor induk jantan dengan perbandingan 
berat 1 : 3. 

 Induk jantan dan betina dipisah / dikarantina (tanpa dicampur dengan ikan lain).  

 Induk jantan tidak perlu diberi makan selama karantina, sedang induk betina 
diberi makan seperti biasa.  

      

Pemijahan/Pencampuran Induk Jantan & Betina 

 Setelah dikarantina selama 3 hari 3 malam (3 X 24 jam) maka induk jantan dan 
induk betina dicampur dalam kolam pemijahan yang telah disiapkan.  

 Pencampuran induk tersebut biasanya dilakukan antara jam 16.00 s/d 18.00 sore 
hari. 

 Kolam pemijahan ditutup dengan jala agar ikan tidak lompat keluar kolam dan 
dibiarkan sampai besok paginya.    

       

Pengangkatan Induk dari Kolam 

Sekitar jam 05.00 pagi hari, periksa ijuknya. Bila ada telurnya, segera angkat induk jantan 
dan betinanya.  Bila belum ada telurnya, biasanya dikarenakan induk betinanya belum 
siap dipijah.  Lakukan ulang / diulang prosedur: Persiapan, Pemilihan & Karantina Induk.  
   

Pemeliharaan dan Penetasan Telur   

 Setelah induk jantan dan betina diangkat, biarkan saja kolam pemijahan tersebut 
selama 3 hari 3 malam. Selelah 3 hari 3 malam, telur akan dinyatakan menetas 
semua. Setelah menetas, jangan diberi makan selama 4 hari 4 malam.  
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 Air jangan diganti, tetapi ditambah. Lakukan pemanbahan air bila air surut, tidak 
perlu diberi semburan air / aerasi.  

  

Pemberian pakan 

 Pemberian pakan dilakukan setelah induk diangkat ditambah 7 hari 7 malam, 
atau setelah 4 hari 4 malam telur dinyatakan menetas semua.  

 Pakan yang diberikan adalah cacing darah. Sering dan tidak berlebihan. 

 Pemberian pakan idealnya 5 kali sehari (jam 05.00, jam 09.00, jam 13.00, jam 
17.00 dam jam 21.00). 

    

Pemeliharaan Burayak 

 Kedalaman kolam minimal 30 cm dan maksimal 60 cm.  Air jangan diganti, tetapi 
ditambah. Lakukan penambahan air baru setiap hari 10% s/d 30% dari volume 
yang ada dan tambahkan air baru bila air surut, tidak perlu diberi semburan air / 
aerasi.  

 Pemberian pakan harus sering dilakukan, bila perlu siang & malam. Bila habis di 
beri lagi (tapi jangan berlebihan).  Pakan yang diberikan adalah cacing darah dan 
ingat, jangan berlebihan. 

    

Seleksi Umur (umur 45 hari) 

 Setelah selama 45 hari burayak ikan dibari pakan cacing, dapat diseleksi dan 
dapat dipindahkan. Bila perlu sistem air bisa menggunakan filter, diberi aerasi 
dan semburan air.  

 Pemberian pakan dapat diberikan pakan koi yang mengandung protein tinggi.  
Pada umur 45 hari seleksinya adalah seleksi ukuran. Disini masuk 2 ukuran :  
a. yang besar / bongsor dicampur yang besar / bongsor 
b. yang kecil dicampur dengan yang kecil.  

 Yang besar bisa masuk Seleksi Warna (setelah 45 hari lagi). Sedang yang kecil 
mengulang masuk Seleksi Ukuran selanjutnya setelah 45 hari lagi atau dibuang.  

     

Seleksi Warna, umur 90 hari  

Hasil Seleksi Ukuran, pada umur 90 hari mulai dapat dimasukan ke tahap Seleksi Warna.  
Disini terbagi menjadi 2 kelas :  

 Warna pekat menjadi pilihan seleksi yang nantinya setelah 45 hari lagi 
akan masuk ke Seleksi Pola 

 Sedangkan warna tidak pekat menjadi kelas Kropyok.  
Biasanya kelas Kropyok ini yang dibuang / dikonsumsi oleh para petani ikan koi di Blitar. 
 
Seleksi Pola, umur 120 hari  

Hasil dari Seleksi Warna, dapat dilakukan Seleksi Pola pada umur 120 hari.  
Disini masuk 3 kategori kelas :  

 Pola bagus masuk kelas Super Kualitas Show.  

 Pola kurang bagus, ada cacat pola masuk klas Super.  

 Pola tidak bagus masuk kelas Super Pasar.  
 

============================================================= 
*) Breeder & Distributor Ikan Koi Blitar 

 

 


