ABSTRAK
Juhri, Sulaiman. 2020. Pemeliharaan Ikan Gurami (Osphoronemus Gouramy)
Pada Wadah Akuarium Diberi Pakan Cacing Sutra (Tubifex sp) Dengan
Teknik Strata Vertikal.
Pertumbuhan merupakan salah satu masalah dalam budidaya ikan karena
berkaitan dengan produksi sehingga merupakan parameter yang penting
diperhatikan. Secara umum laju pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor
internal dan faktor eksternal. Laju pertumbuhan ikan gurami sangat lambat
dibandingkan jenis-jenis ikan budidaya yang lain, ini disebabkan oleh energi yang
minim, karakteristik tubuh dan habitat hidupnya. Pertumbuhan ikan dalam
membentuk sel baru memerlukan cadangan energi dari sumber pakan yang
diberikan untuk menghasilkan otot dan daging. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode eksperimen yaitu dengan mengadakan uji coba langsung
berbagai perlakuan letak pakan secara vertikal terhadap pertumbuhan benih ikan
gurami. Rancangan Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 3 perlakuan 3 ulangan, perlakuan A yaitu pemberian pakan dizona 8 cm
dari dasar wadah perlakuan B yaitu pemberian pakan dizona 10 cm dari dasar
wadah perlakuan C yaitu pemberian pakan dizona 12 cm dari dasar wadah.
Pengumpulan data menghitung berat mutlak dan panjang mutlak serta data
pendukung parameter kualitas air sedangkan analisis data yang digunakan validasi
data dan analisis variansi. Perlakuan B pemberian pakan pada zona 10 cm dari
dasar wadah mendapat pertumbuhan berat mutlak ikan gurami tertinggi dengan
rata-rata yaitu 1,49 gram. Hasil F.hitung > F.tabel 1% dengan nilai 10,35 > 8,65
ini menunjukan permberian pakan secara strata vertikal untuk pertumbuhan berat
mutlak benih ikan gurami berpengaruh sangat nyata. Perlakuan B pemberian
pakan pada zona 10 cm dari dasar wadah mendapat pertumbuhan panjang mutlak
ikan gurami tertinggi dengan rata-rata yaitu 2,07 cm. Hasil F.hitung > F.tabel 1%
dengan nilai 15,28 > 8,65 ini menunjukan permberian pakan secara strata vertikal
untuk pertumbuhan panjang mutlak benih ikan gurami berpengaruh sangat nyata.
Nilai parameter kualitas air untuk suhu berkisar 25.70C - 27,30C, pH berkisar
antara 7 - 7.3, dan oksigen terlarut DO berkisar antara 4.2 mg/l – 4.6 mg/l.
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