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Pengaruh Limbah Karet terhadap Viabilitas Telur dan Laju 
Pertumbuhan Bibit lkan Mas (Cyprinus carpio L) 

A. Latar Belakang 

Ikan mas (Cyprinus carpio L.) merupakan jenis ikan air tawar yang 

dibudidayakan secara intensif dengan pertumbuhan yang relatif cepat dan harga 

yang relatif murah. Selain itu ikan mas juga dapat memenuhi kebutuhan protein 

hewani bagi masyarakat,' karena kandungan protein ikan mas 17-20% (Susanto 

dan Rochdianto, 1996: 2) 

Sejalan dengan berkembangnya usaha budidaya ikan perlu didukung oleh 

penyediaan benih ikan yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh 

sebab itu perlu dilakukan peningkatan kualitas teknik pembenihan ikan tersebut. 

Sumantadinata (1983) dalam Rahrniwati (1996 : 4) mengemukakan bahwa untuk 

penyediaan benih ikan mas ada dua cara yang dilakukan. Pertama dengan cara 

menangkap benih ikan dari perairan umum (sungai, danau, waduk dan lain-lain) 

dan kedua, yaitu dengan memijahkan ikan peliharaan di kolam atau dengan cara 

pemijahan buatan. 

Pemeliharaan ikan mas di kolam dan di sungai biasanya lebih sering 

terkena imbas keracunan air. Keracunan pada air berasal dari unsur logam berat 

dan limbah lainnya yang terdapat dalam perairan seperti, deterjen, sabun, obat- 

obat pembasmi hama dan bahan-bahan kimia lain yang beracun maupun limbah 

industri (Putranto, 1996: 50). 

Ikan mas berkembang biak secara ovivar, yaitu telur-telur menetes diluar 

tubuh induk. Ikan betina bertelur pada tempat tertentu, kemudian dibuahi sperma 



ikan jantan. Proses penetasan telur ini biasanya memerlukan campur tangan 

manusia, agar penetasan telur-telur tersebut dapat menetas secara maksimal 

(Putranto, 1996). Selain itu proses penetasan telur ini dipengaruhi oleh banyak 

faktor lingkungan di antaranya kualitas air. Rahmiwati (1996 : 3) menyatakan 

bahwa rendahnya hasil penetasan telur disebabkan oleh banyaknya telur yang mati 

karena lingkungan tempat hidupnya tercemar oleh zat yang bersifat toksik. 

Air merupakan medium pertumbuhan dan perkembangan yang paling 

parah akibat pencemaran. Berbagai jenis pencemaran yang masuk air berasal dari 

sumber limbah domestik, contohnya dari rumah tangga dan pasar, serta sumber 

limbah nondomestik contohnya dari pabrik dan industri (Suriawiria, 1996 : 40). 

Secara langsung atau tidak langsung pencemaran tersebut akan berpengaruh 

terhadap kualitas air, baik untuk keperluan air minum, air industri ataupun air 

untuk keperluan kolam perikanan. 

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan tidak bisa 

dihindari lagi adanya peningkatan jumlah kebutuhan air, khususnya untuk 

keperluan rumah tangga dan industri. Berbagai cara dan usaha dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut antara lain: mencari sumber-sumber air baru, 

mengolah dan menawarkan air laut dan memurnikan kembali air kotor yang 

berada di sungai, danau dan air yang telah tercemar. (Suriawiria, 1996: 6). 

Pencemaran adalah perubahan sifat Fisika, Kimia dan Biologi yang tidak 

dikehendaki pada udara, tanah dan air. Perubahan tersebut dapat menimbulkan 

bahaya bagi kehidupan manusia atau organisme lainya, proses-proses industri, 

tempat tinggal dan peninggalan-peninggalan, atau dapat merusak sumber bahan 



mentah. Pencemaran terjadi apabila terdapat gangguan dalam daur materi yaitu 

apabila laju produksi suatu zat melebihi laju pembuangan atau penggunaan zat 

tersebut (Soemanvoto, 1990). Pencemaran merupakan penarnbahan bermacam- 

macam bahan sebagai aktivitas manusia ke dalam lingkungan yang biasanya 

memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan (tugaswaty, 1987). 

Batang Arau merupakan salah satu sungai terbesar di Kotamadya Padang 

yang kualitas airnya cenderung terus menurun akibat meningkatnya pencemaran. 

Sumber pencemaran di sungai ini terutama berasal dari limbah industri (terutama 

pabrik karet) dan limbah perkotaan. Limbah pabrik karet dapat mempengaruhi 

nilai DO, BOD, COD, padatan tersuspensi, N-NH3 dan pH diperairan (Zulkifli 

dan Anwar, 1 994). 

Aliran batang Arau yang paling tercemar pada daerah muara karena 

kualitas airnya sudah tidak memenuhi syarat sebagai air golongan B, C dan D 

serta nilai BOD dan COD yang cukup tinggi (Proyek Pengendalian Banjir, 1993). 

Daerah mendekati Muara juga telah terjadi penumpukan logam berat terutama Cu 

dan Pb (Abu dan Arifin, 1992). 

Secara alamiah, unsur logam berat terdapat dalam perairan, namun dalam 

jumlah yang sangat rendah. Kadar ini akan meningkat bila limbah yang banyak 

mengandung unsur logam berat masuk ke dalam lingkungan perairan sehingga 

akan terjadi peracunan organisme perairan (Hutagalung dan Razak, 1982). 

Menurut Abdullah (1992 : 3) pencemaran dapat digolongkan dalam tiga 

macam yaitu pencemaran kimia, pencemaran fisika dan pencemaran biologi. 

Pencemaran kimia biasanya dalam bentuk senyawa anorganik dan organik. 



Tercemarnya air oleh bahan-bahan kimia khususnya perlu dinilai kadarnya, untuk 

mengetahui efek bahan-bahan terlarut itu terhadap eksistensi organisme maupun 

gangguan bila digunakan untuk suatu keperluan industri atau rumah tangga 

(Ryadi, 1984 : 14) 

Salah satu bahan kimia pencemar sungai adalah limbah dari industri. Salah 

satu industri yang dapat menimbulkan pencemaran yaitu limbah dari pabrik karet. 

Apabila limbah karet yang berupa bahan pencemar masuk ke suatu lokasi perairan 

maka akan menimbulkan dampak negatif berupa ancaman terhadap kehidupan 

organisme perairan. Salah satu darnpak yang terjadi akibat limbah karet yang 

masuk ke badan perairan yaitu dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen 

terlarut (Lembaga Ekologi UNPAD, 1978). 

Semakin tinggi konsentrasi limbah dalam suatu badan perairan, semakin 

tinggi pula resiko yang akan diterima oleh organisme perairan tersebut. Apabila 

ha1 ini dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ancaman yang serius terhadap 

kehidupan organisme perairan dan manusia yang akan memanfaatkan air bagi 

pemenuhan kebutuhan hidupnya (Chahaya, 1997: 3). 

Sampai sekarang belum diketahui pengaruh konsentrasi limbah karet 

terhadap daya tetas telur dan laju pertumbuhan ikan mas yang dipelihara ditepian 

sungai tercemar limbah karet dan menggunakan air sungai tersebut sebagai 

medianya. Berdasarkan ha1 tersebutt dilakukan penelitian tentang pengaruh 

limbah karet terhadap viabilitas telur dan laju pertumbuhan bibit ikan mas 

(Cyprinus carpio L. ). 



B. METODE PENELITIAN 

1. Tempat, Waktu dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Sicincin 

Kabupaten Padang Pariaman dan Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Negeri Padang dengan rancangan penelitian Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 3 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei -0ktober 20 12. 

Perlakuannya adalah pemberian limbah karet pada konsentrasi berbeda. 

Populasi dalam penelitian ini adalah telur ikan mas yang sudah di Fertilisasi 

sebanyak 15.000 butir. Populasi dalam penelitian ini adalah telur ikan mas yang 

sudah di fertilisasi sebanyak 500 butir dalarn kondisi baik ditandai dengan 

membrane vitelin yang jernih dan warna kuning yang cerah. 

2. Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Wadah plastic, 

Aerator, Kuas kecil, Sendok plastik kecil, pH meter stick, Spektrofotometer, AAS, 

Timbangan Digital Analisis Denver Instrument XL-410, Beaker Glass, 

Seperangkat alat Titrator untuk mengukur kandungan DO dan BOD air. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Telur ikan mas 

sebanyak 500 butir, Air, Limbah karet, MnS04, &So4, KOH-KI, Amilum, 

Natrium tiosulfat. 



3. Prosedur Penelitian 

a. Penentuan kandungan limbah karet dilakukan dengan metode AAS untuk 

konsentrasi logam berat Cu d m  Pb. Metode Spektrofotometri untuk konsentrasi 

total nitrogen, Zat tersuspensi, Fosfat, Amonia, KMn 04, dan Kalium. 

b. Penyediaan telur ikan mas. Telur ikan mas yang digunakan diperoleh dari Balai 

Benih Ikan Sentral Lubuk Minturun Padang, Dengan cara memijahkan secara 

alami induk jantan dan induk betina ikan mas yang sudah matang kelamin. 

c. Persiapan Larutan Limbah Karet 

Buatlah larutan standar limbah karet 1000 ppm, kemudian dari larutan ini 

diencerkan dengan variasi konsentrasi 0; 5%, 10%; 15%, 20%, 25% d m  30% 

limbah karet, masing-masing konsentrasi sebanyak 3 liter (3000 ml) dengan 

rumus pengenceran: 

Rumus I 
d. Penentuan LCso dan konsentrasi perlakuan 

Sebelum percobaan, maka ditentukan terlebih dahulu LCso. Manfaat 

penentuan LCso ini untuk menentukan konsentrasi limbah karet yang akan 

digunakan. Penentuan LCso dilakukan selama 96 jam dengan air statis (Hansen, 

2010 : 2051). 

Telur ikan mas yang baru difertilisasi dan masih berada pada kakaban 

tangkai ijuk tempat ikan mas yang telah diisi dengan air yang mengandung limbah 

karet yang telah diencerkan sesuai dengan pengenceran sebanyak 3 liter. 

Pada masing-masing wadah diisi dengan telur ikan mas yang didapatkan 

dari BBI (Balai Benih Induk). Dari BBI telur-telur ikan mas yang baru difertilisasi 



dan masih berada pada kakaban tangkai ijuk tempat telur-telur ikan mas melekat 

sekaligus menghitung jumlah telurnya. Kemudian telur-telur itu ditempatkan pada 

wadah ember yang sebelumnya sudah berisi air kolam tempat pemijahan. Pada 

wadah pembawa telur-telur ikan mas ini dilengkapi dengan aerator. Setelah 

sampai dilaboratorium telur-telur itu ditempatkan pada aquarium pada masing- 

masing perlakuan. 

Pada masing-masing wadah diisi dengan 100 butir telur ikan mas, selarna 

proses penetasan berlangsung aerator tetap dinyalakan untuk pemberian oksigen, 

tidak dilakukan pergantian air (Rizano, 1989). Pengamatan terhadap jumlah telur 

ikan yang tidak menetas dilakukan setelah 48 jam. Telur ikan yang menetas dan 

telur ikan yang tidak menetas dihitung untuk menentukan LCso yang dihitung 

dengan rumus : 

Rumus I1 

dimana LCloo = Konsentrasi terendah yang menyebabkan semua hewan 
percobaan mati 

a = Selisih dua konsentrasi yang berurutan 

b = Jumlah kematian hewan percobaan pada dua konsentrasi yang 

berurutan dibagi dua 

n= Jumlah rata - rata hewan percobaan 

Dari konsentrasi sub letal/LCso Limbah karet, maka ditentukan konsentrasi 

perlakuan adalah : 

Konsentrasi LC50 = X % 

A. Perlakuan dengan konsentrasi A% 



B. Perlakuan dengan konsentrasi B% 

C. Perlakuan dengan konsentrasi C% 

D. Perlakuan dengan konsentrasi 0% 

Pada masing-masing aquarium perlakuan diisi dengan 100 butir telur ikan 

mas dan tidak diberi makan. 

e.Pengukuran Oksigen terlarut (DO) air 

Yang disebut dengan oksigen terlarut atau Dissolved Oksigen (DO) adalah 

Oksigen yang tersedia untuk kehidupan organisme di dalam sistern air (Ryadi, 

1984: 36). 

Adapun langkah-langkah untuk mengukur jumlah DO adalah sebagai berikut : 

1. Dimasukkan 100 ml sampel air kedalam botol Winkler dan tambahkan 1 

ml larutan MnS04. 

2. Ditambahkan 1 ml larutan KOH-KI. Botol ditutup dengan hati-hati untuk 

mencegah terperangkapnya udara dari luar, kemudian dikocok dengan 

membolak- balikkan botol beberapa kali. 

3. Dibiarkan gumpalan mengendap selama 10 menit. Bila proses 

pengendapan telah sempurna maka bagian larutan yang jemih dikeluarkan 

dari botol dengan menggunakan pipet sebanyak kira-kira 100 ml 

dipindahkan kedalam Erlenmeyer 500 ml. 

4. Ditambahkan 1 ml H2S04 pekat, pads larutan yang mengendap pada botol 

Winkler yang dialirkan melalui dinding bagian dalam dari leher botol, 

kemudian botol segera ditutup kembali. 



5. Botol digoyang-goyangkan dengan hati-hati sehingga endapan melarut. 

Kemudian seluruh isi botol dituangkan kedalam Erlenmenyer 500 ml tadi 

di butir 3. 

6. lodin yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, kemudian dititrasi atau 

titrimetri dengan larutan tiosulfat 0,025 N sehingga terjadi warna coklat 

muda. 

7. Ditambahkan indikator amilum 1-2 ml (timbul warna biru). Titrasi 

tiosulfat dilanjutkan, sehingga warna biru hilang pertama kali (setclah 

beberapa kali timbul lagi). 

Untuk perhitungan oksigen terlarut (DO) digunakan rumus yang dikemukakan 

oleh Alearts, G dan Santika (1 984: 175) pada rumus berikut ini. 

ml t i o ~ u l f a r ~ . I :  t i oml fa  t*SO00 
DO= - 21 

,nl somp el L' 

Dimana: DO = oksigen ferlarut (mgll) 

N= normalitas larutan Natrium tiosulfat (ekll) 

V= volume botol Winkler ( ml ) 

e. Pengukuran BOD Air 

Yang disebut dengan BOD adalah sejumlah oksigen dalam sistem air yang 

dibutuhkan oleh bakteri aerobik untuk menetralisir atau menstabilkan tambahan 

sampah (organik) dalam air melalui proses oksidasi biologis secara dekomposisi 

aerobik (Ryadi, 1984: 84) 

Cara kerjanya sama dengan prosedur penentuan oksigen terlarut (DO), 

tetapi sampel air terlebih dahulu dibiarkan selama 5 hari pada suhu 20" C. Untuk 



perhitungan BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia) dengan cara mengurangi 

kandungan oksigen terlarut (DO) dengan kandungan oksigen dibiarkan selama 5 

hari pada suhu 20" C, dengan rumus : 

Rumus IV 

Dimana : BOD 5 = kebutuhan oksigen biokimia 
D01= oksigen terlarut 
DO5 = Oksigen terlarut yang dibiarkan 5 hari pada suhu 20' 

f. Pengukuran Derajat Keasaman (pH) Air 

1. pH diukur dengan menggunakan pH Indicator Universal 

2. Celupkan pH stick sampai mencapai garis pada bagian atasnya pada 

permukaan air 

3. Diamati, ditera dengan gradien warna pH dan dicatat angka pH yang 

terlihat setelah perubahann warna konstan. Pengukuran parameter kualitas 

air tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada awal penelitian dan 

akhir penelitian. 

g. Pengukuran Suhu air 

Dimasukan termometer kedalam air yang sudah diberi limbah karet 

dengan konsentrasi yang berbeda-beda lebih kurang 10 menit, kemudian mencatat 

suhu yang tertera pada termometer yang berada dalam air 

h. Perhitungan persentase penetasan telur ikan mas 

Untuk mengl~itung persentase penetasan telur ikan mas pada setiap 

perlakuan digunakan rumus IV: 

:z?.;:ck :a:-r ::c ng r??63rrc? 
Daya Tetas Telur = s 1009h 

]a??l:ch :E:UT ~c)nys:ce:  ~~!-uh,?ryc ya?lg t e ~ 5 f s ? ~ 5 : : c w , " !  
I I 

Kumus V 



i. Pengamatan laju pertumbuhan bibit ikan mas 

Pengamatan laju pertumbuhan bibit ikan mas dilakukan selama 2 bulan 

dengan mengukur panjang dan berat tubuh rata-rata bibit ikan mas. Setiap lima 

hari diukr panjang tubuh bibit ikan mas dengan cara meletakkannya didalarn 

wadah petri Dish yang dialasi dengan kertas miliblock. Panjang ikan diukur dalam 

keadaan tenang dari anterior cavum oris hingga apex pinae caudalis, untuk 

masing-masing perlakuan diulangi sebanyak 10 kali. 

4. Teknik Analisis Data 

Data viabilitas telur yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Of Varians 

(Anova) dari analisis ini akan diketahui ada atau tidaknya pengaruh perlakuan 

terhadap variabel terikat, Jika F hitung > F tabel maka dilanjutkan uji lanjut untuk 

melihat mana diantara perlakuan yang memberi pengaruh yang berbeda satu sama 

lain sebagai akibat limbah karet dan dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ. Sedangkan 

data laju pertumbuhan berupa panjang dan berat badan selain dilakukan uji 

Anova pada masing masing waktu pengamatan juga antar perlakuan dianalisis 

regresi sederhana dan korelasi. Untuk menentukan analisis regresi dan korelasi 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas data. 



C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Daya Tetas Telur Ikan Mas 

Dari hasil uji hayati dengan menggunakan ikan mas diperoleh nilai LC,,- 

nya 25 % (Lampiran 1). Selanjutnya dilakukan pengamatan pengaruh sub lethal 

dari ikan mas terhadap limbah pabrik karet dengan perlakuan beberapa 

konsentrasi. Pengaruh yang dilihat berupa hasil daya tetas telur ikan mas setelah 

perlakuan dengan pemberian limbah pabrik karet pada masing-masing perlakuan 

dianalisis menggunakan tabel dasar RAL pada taraf nyata 5 % (Lampiran 2). 

Daya tetas telur ikan mas dihitung setelah telur menetas seluruhnya, yaitu 

saat Nener mulai aktif bergerak. Dari hasil analisis sidik ragam pengaruh limbah 

karet terhadap daya tetas telur ikan mas pada masing-masing perlakuan 

memperlihatkan hasil berbeda sangat nyata dapat menurunkan daya tetas telur 

ikan mas (P<0,01). 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Pada 

Gambar 2 dan Gambar 3 (Lampiran 6) dapat dilihat perbedaan telur ikan mas 

yang baik untuk ditetaskan dan telur ikan mas yang tidak baik untuk ditetaskan. 

Rata-rata daya tetas telur ikan mas dapat dilihat pada Gambar 1 .  



;;i + 
C W 

0% 5% 10% 15% 20% I 
S 
a 

Konsentrasi Limbah Pabrik Karet 

Gambar 1 .  Histogram rata- rata persentase daya tetas 
telur ikan mas (Cyprinus carpio L.) 

Penurunan rata-rata persentase daya tetas telur ikan mas sejalan dengan 

peningkatan konsentrasi limbah karet. Pada Gambar 1 dapat dilihat penurunan 

persentase pengaruh limbah pabrik karet terhadap daya tetas telur ikan mas.. Pada 

perlakuan B dengan konsentrasi limbah karet 5 % ditemukan rata-rata persentase 

daya tetas telur ikan mas yaitu 75% tidak berbeda nyata dibandingkan dengan 

perlakuan A (kontrol) yaitu 76,7%. Perlakuan C dengan perlakuan 10 % 

ditemukan rata-rata persentase daya tetas telur ikan mas yaitu 72,5 % menurun 

secara sangat nyata (P<0,01) dibandingkan dengan kontrol. Perbandingan D 

dengan konsentrasi 15 % rata-rata persentase daya tetas telur ikan mas yaitu 65 % 

juga menurun sangat nyata (P<0,01) dibandingkan dengan kontrol. Selanjutnya 

perlakuan E dengan konsentrasi limbah karet 20 % rata-rata persentase daya tetas 

telur ikan mas yaitu 30 % juga menurun secara nyata (P<0,01) dibandingkan 

dengan kontrol yaitu 76,7 %. 

Koefesien keragaman rata-rata jumlah telur yang mampu menetas menjedi 

Nener didapatkan nilainya kecil dari 5 %, berarti uji lanjut yang dipakai adalah 

BNJ.. Uji BNJ dilakukan untuk harga koefesien keragaman yang kurang dari 5 % 

pada kondisi homogen. 



b. Pertumbuhan Panjang dan berat benih ikan mas 

Dari hasil uji hayati dengan menggunakan ikan mas diperoleh nilai LCSD- 

nya 15%. Selanjutnya dilakukan pengamatan pengaruh sub lethal limbah pabrik 

karet Terhadap ikan mas dengan perlakuan pada beberapa konsentrasi. Pengaruh 

yang dilihat adalah pertumbuhan panjang dan berat benih ikan mas. 

Dari analisis sidik ragam diperoleh hasil bahwa pemberian limbah pabrik 

karet dengan konsentrasi yang berbeda memberikan hasil berbeda nyata terhadap 

pertumbuhan panjang dan berat benih ikan mas, kemudian dilanjutkan dengan uji 

lanjut DNMRT. 

Gambar: 2. Grafik hasil uji lanjut pertambahan panjang benih ikan mas pada 
perlakuan A (kontrol), B (5%), C (10%) dan D (1 5%) 

Berdasarkan Gambar 2 di temukan bahwa pertumbuhan panjang benih 

ikan mas pada konsentrasi 0% tidak berbeda nyata dengan konsenterasi 5% dan 

10% namun berbeda nyata dengan konsentrasi 15%. Pada konsentrasi 5% tidak 

berbeda nyata dengan 0% namun berbeda nyata dengan 10% dan 15%. Pada 



konsentrasi 10% tidak berbeda nyata dengan 0% namun berbeda nyata dengan 5% 

dan 15%. Pada konsentrasi 15% berbeda nyata dengan keseluruhan perlakuan. 

I .. MINGGU 

Gambar: 3. Grafik hasil uji lanjut pertambahan berat benih ikan mas pada 
perlakuan A (kontrol), B (5%), C (1 0%) dan D (1 5%) 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa pertambahan berat benih ikan mas 

berbeda nyata terhadap semua perlakuan. Jika dilihat dari minggu 1 sampai 

minggu ke 6 perlakuan memiliki pengaruh yang berbeda, pada minggu 1 

pertumbuhan berat benih ikan bertambah, sedangkan pada minggu ke 2 terjadinya 

penurunan berat akibat adanya adaptasi dengan lingkungan dan pada minggu ke 3 

sampai minggu 6 pertumbuhan benih ikan terus miningkat. 

c. Faktor Fisikokimia air yang tercemar 

Hasil pengukuran faktor fisikokimia air yang tercemar oleh limbah karet 

pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa suhu air relatif sama untuk semua perlakuan yaitu 27' C. kesadahan air 



pada setiap perlakuan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi limbah 

karet yaitu pada perlakuan A mempunyai pH air 6,l meningkat sedikit pada 

perlakuan B mempunyai pH air 6,2 begitu juga pada perlakuan C yang meningkat 

menjadi pH air 6,3 dan pada perlakuan D juga meningkat menjadi 6,4. 

Selanjutnya pada perlakuan E pH air lebih tinggi yaitu 7. Sedangkan DO dan 

BOD relatif menurun sejalan dengan peningkatan konsentrasi limbah pabrik karet. 

Tabel 1. Hasil analisis faktor fisikokimia air pada setiap perlakuan 

2. Pembahasan 

a. Daya Tetas Telur Ikan Mas 

Penetasan telur ikan mas berlangsung selarna dua hari, anak ikan yang 

baru menetas ini dinamakan dengan Nener. Kualitas telur dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti pada 

saat telur baru keluar dari tubuh induk dan bersentuhan dengan air ada dua ha1 

yang akan terjadi. Pertama, selaput chorion akan terlepas dari selaput vitelin 

karena masuknya air kedalam telur sehingga terjadi suatu ruang yang terdapat 

antara chorion dan selaput vitelin, ruang ini dinamakan ruang perivitelin. 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

Masuknya air ke dalam telur disebabkan 

Parameter 

Suhu OC 

pH 

DO 

BOD 

Satuan 

- 
- 

PI'"'' 

&'I'm 

Konsentrasi Perlakuan ( O h )  

0 %  

27 

6,4 

7,s 

2,4 

5 %  

27 

7 

7,2 

0 8  

10 % 

27 

7 

6,s 

0 4  

1 5 %  

27 

7,2 

6,s 

0,s 

2 0 %  

27 

7,3 

6,s 

073 



imbibisi kuning telur (Effendi, 1978). Kedua adalah mengerasnya selaput chorion. 

Waktu yang diperlukan untuk pengerasan chorion tergantung ion calcium yang 

terdapat dalam air. Menurut Hoar (1975) dalam Effendi (1978) telur yang 

ditetaskan dalarn air yang mengandung calcium chloride 0,0001 M, selaput 

chorionnya akan lebih keras dari pada telur yang ditetaskan di air suling. 

Menurutnya jumlah telur yang mampu menetas menjadi nener seiring 

dengan kenaikan konsentrasi perlakuan limbah karet menunjukkan bahwa limbah 

karet bersifat toksik terhadap embrio apabila diberikan pada tahap penetasan telur. 

Terjadinya kematian embrio didalam telur kemungkinan disebabkan oleh limbah 

karet yang masuk bersamaan dengan masuknya air pada permukaan kuning telur. 

Menurut Effendi (1978) pada waktu akan menetas kekerasan chorion telur ikan 

akan menurun. Hal ini memungkinkan mudahnya limbah karet masuk kedalam 

telur yang sedang berkembang. 

Selain faktor internal dari telur, pada proses penetasan ini dipengaruhi juga 

oleh faktor eksternal yaitu faktor lingkungan yang berhubungan dengan kualitas 

air atau faktor fisika kimia air. Pratiw (201 1) menyatakan bahwa pH yang baik 

untuk perkembangan telur ikan adalah 7 sampai 8. Adapun pH air yang dianalis 

selama penetasan berkisar antara 6,5 sampai dengan 7 3 .  Kadar oksigen biologis 

terlarut (BOD) selama penetasan berkisar 7 sampai dengan 7,5. Kadar oksigen 

biologis terlarut 0,3 sampai dengan 2,4 ppm. Pratiw (2011) menyatakan 

kandungan oksigen terlarut 4 ppm yang layak untuk penetasan telur ikan mas. 

Selama penelitian ini keadaan pH, suhu DO dan BOD air masih berada dalam 

batas yang optimal, untuk kelangsungan proses penetasan telur. Hal ini sesuai 



dengan pernyataan Mantau et al. 2001 bahwa yang pH optimal untuk mendukung 

pertumbuhan benih ikan mas dan suhu air 2 0 ' ~  sampai 3 0 ' ~  serta pada kondisi 

oksigen terlarut 5 ppm. 

Tabel 2. Hasil Uji laboratorium Limbah Pabrik Karet 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan komposisi limbah pabrik karet 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

terdiri dari zat tersuspensi (TTS), Pospat (PO4-), Amoniak (NH3.), Kalium, 

Nitrogen, Zat Organik KMn04, Tembaga (Cu), dan Timbal (Pb). Dari keseluruhan 

komposisi penyusun limbah pabrik karet umunya diambang bahan baku mutu. 

Parameter 

Zat Tersuspensi (TSS) 

. Posfat (PO,-P) 

Amoniak 

Kalium 

Total Nitrogen 

Zat organik sbg KMn04  

Tembaga (Cu) 

Timbal (Pb) 

Dengan demikian, telah terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik 

karet, sehingga menyebabkan keracunan pada biota - biota perairan (Anonimous). 

Komposisi yang terkandung didalam limbah pabrik karet yang berada 

Satuan 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

diambang batas mengakibatkan organisme yang terdapat didalam perairan 

tersebut terganggu akibatnya telur yang dihasilkan oleh organisme tersebut 

MDL 

1,O 

O,O2 

0,01 

0,002 

0,01 

0,l 

0,002 

0,003 

jellinya akan meluruh, otomatis aktifitasnya akan terganggu. Hal ini disebabkan 

oleh senyawa nitrat yang berada dalam air tersebut. 

SAMPEL 

0406 

56 

4,763 

3,40 

64,15 

36 

158,4 

<0,002 

<0,003 

* ~ a k u  

Mutu 

50 

0,2 

(-1 

(-1 

(-) 

(-1 

0,02 

0,03 

Spesifikasi Metode 

SNI : 06-6989.3-2004 

SNI : 06-6989.31-2005 

SNI : 06-6989.30-2005 

A AS 

Spektrophotornetri 

SNI : 06-6989.22-2004 

SNI : 06-6989.5-2004 

SNI : 06-6989.8-2004 



1 Berdasarkan pada hasil penelitian terlihat bahwa .pemberian limbah karet 

menyebabkan semakin menurunnya persentase fertilitas telur ikan mas, ha1 ini 

karena dengan diberikannya limbah karet akan menyebabkan substansi enzim dan 

unsur kimia lainnya yang dikeluarkan oleh kelenjer endodermal di daerah pharink 

akan terganggu. Enzim ini dinarnakan chorionase yang kerjanya bersifat 

mereduksi chorion yang terdiri pseudokeratine sehingga chorion menjadi lembek. 

Pada saat bersamaan embrio rentan terhadap zat toksik yang terdapat pada air. Zat 

toksik ini dapat menyebabkan kematian embrio yang terdapat di dalam telut 

sehingga telur tidak mampu menetas menjadi nener (Effendi, 1978). 

b. Laju Pertumbuhan Benih Ikan Mas 

Gambar 4. Pertumbuhan panjang benih ikan mas dengan kelainan dorsal 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa pertumbuhan 

panjang benih ikan mas apabila konsentrasi perlakuan yang ditingkatkan pada 

konsentrasi 5%, terlihat bahwa benih ikan mas mengalami perubahan bentuk. Hal 

ini disebabkan oleh zat tersuspensi pada limbah pabrik karet antara lain: amoniak 

(NH3N), fosfat (P04P), Kalium, Total Nitrogen, Zat Organik (KMN04), Tembaga 

(Cu), dan Timbal (Pb) yang dapat menyebab perubahan pada pertumbuhan benih 

ikan mas, misalnya perubahan pada badan seperti perut membesar, badan kecil, 



kepala besar dan pada bagian punggung mengalami pembengkokan (kinky). 

Menurut Everhart dalam Barkat (2012) menyatakan banyak faktor yang 

menpengaruhi pertumbuhan. Antara lain: jumlah makanan, suhu, oksigen terlarut, 

faktor reabilitas air, urnur ikan, serta kematangan gonad. 

Pada konsentrasi 0% sama dengan konsentrasi 5% dan lo%, tapi berbeda 

dengan konsentrasi 15%. Maka pada konsentrasi ini hewan. uji belum 

memperlihatkan efek fisiologis. Hal ini pun terlihat dari faktor kimia yang telah 

dihitung bahwa DO pada konsentrasi 0% yaitu 7,8 ppm. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Fadil (201 1) menyatakan bahwa DO yang baik untuk perikanan sekitar 

5 PPm. 

Pada konsentrasi 0% ini nilai kesadahan (pH) airnya 7. Nilai kesadahan air 

pada konsentrasi ini masih aman. Menurut Fadil(2011) nilai kesadahan yang baik 

untuk baku mutu air perikanan yaitu berkisar antara 6 - 9. Nilai pH hams sangat 

dipertahankan karena pH ini akan mempengaruhi proses biokomia air. Ini sesuai 

dengan pendapat Arby (2012) menyatakan bahwa pada pH rendah menyebabkan 

proses nitrifikasi akan berjalan dengan cepat. Apabila proses ini berjalan dengan 

cepat maka akan terjadi perombakan amoniak menjadi nitrit. 

Apabila nitrit banyak di peraian akan menyebabkan kadar DO sedikit 

sehingga ikan sulit dalam mengikat oksigen. Pada konsentrsai 0% tidak 

mempengaruhi bentuk ikan dan juga tidak mempengaruhi warnanya, karena pada 

konsentrasi 0% tidak menggunakan limbah dan hanya dijadikan sebagai kontrol. 

Kadar BOD pada konsentrasi ini yaitu 2,4 ppm. Menurut Lee et a1 dalam Fadil 

(201 1) bahwa nilai BOD 5 2,9 ppm masih dapat dikatakan baik untuk peraiaran. 



Pada konsentrasi 5% tidak berbeda dengan konsentrasi 0% tapi berbeda 

dengan 10% dan 15%. Pada konsentrasi ini, ikan telah memperlihatkan pengaruh 

pemberian limbah pabrik karet. Dengan masuknya senyawa tersebut 

menyebabkan terjadinya penurun DO di perairan sehingga ikan mampu mengikat 

oksigen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chahaya (1997) menyatakan bahwa 

senyawa beracun pada batas konsentrasi tertentu ada kemungkinan masih dapat 

ditolerir oleh ikan, sehingga dampak dari limbah pabrik karet tidak terlalu 

mempengaruhi pertumbuhan benih ikan mas. 

Pada konsentrasi 5% faktor kimia air telah diukur. Pengukuran DO pada 

konsentrasi ini di bawah baku mutu untuk perikanan yaitu 7,2 ppm. Dibandingkan 

dengan konsentrasi 0% maka kadar DO pada konsentrasi ini mengalami 

penurunan. Berarti telah terjadi pencemaran pada perairan. Terjadinya penurunan 

disebabkan karena terdapatnya kandungan logam berat seperti TTS, Amoniak, 

Kalium, Pospat, dll. Sejalan dengan pengukuran DO didapatkan pula BOD pada 

konsentrasi ini 0,8 ppm. Selanjutnya pH pada konsentrasi 6 nilai BOD dan nilai 

pH pada konsentrasi 5% masih berada di dalam baku mutu air untuk perikanan. 

Pada konsentrasi 10% tidak berbeda dengan 0% tapi dengan 5% dan 15% 

karena pada konsentrasi ini mempengaruhi baik bentuk badan benih ikan mas dan 

juga mempengaruhi pertumbuhan panjang benih ikan mas. Dampak yang 

ditimbulkan yaitu banyaknya amoniak di perairan menyebabkan kadar DO di 

perairan menurun, sehingga ikan akan sulit untuk mengikat oksigen. Agar benih 

ikan dapat mengikat oksigen maka benih ikan mempercepat gerakan operculum. 

Namun pada konsentrasi ini benih ikan banyak mengalami pertumbuhan yang 



lambat. Ini menandakan bahwa ikan telah mengalarni efek fisiologis oleh 

amoniak. 

Amoniak yang terdapat pada peraiaran akan menjadi nitrit. Nitrit masuk 

kedalam tubuh benih ikan dan sistem peredaran darah ikan melalui insang. 

Didalam darah, nitrit akan menumpuk pada plasma darah yang kemudian 

menyebar keseluruh jaringan. Dampaknya tubuh ikan akan membengkak. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan Fujaya (2004) bahwa nitrit akan berdifusi ke dalam 

darah sehingga hemoglobin akan kehilangan kemarnpuan dalam mengikat oksigen 

dan tidak mampu mengangkut oksigen keseluruh jaringan tubuh, sehingga 

menyebabkan ikan hipoaksia. 

Pada uji faktor kimia air, terlihat bahwa kadar DO pada konsentrasi ini 

yaitu 6,8 ppm. Pada konsentrasi ini, nilai DO-nya lebih rendah dibandingkan 

dengan konsentrasi air yang diberikan limbah pabrik karet. DO mengalami 

penurunan disebabkan oleh tingginya kadar amoniak di air, oksigen yang didapat 

sedikit, dapat menyebabkan ikan menjadi lemas dan mati. Pada pengukuran BOD 

didapatkan yaitu 0,6 ppm. Selanjutnya nilai pH yaitu 6,5, pH pada konsentrasi ini 

berada pada baku mutu air untuk perikanan. Karena rentangan nilai untuk pH 

yaitu 6 - 9. 

Pada konsentrasi ini terlihat juga adanya kekeruhan. Kekeruhan ini 

disebabkan ole11 adanya sisa-sisa makanan dan feses yang disekresikan oleh ikan. 

Endapan dan partikel-partikel yang melayang di dalam air dapat mempengaruhi 

sifat fisika air yaitu terjadinya peningkatan kekeruhan sehingga menghambat 



penetrasi cahaya matahari kedalam air. Kekeruhan ini dapat mengakibatkan 

terganggunya daya lihat, menganggu sistem respirasi dan osmoregulasi pada ikan. 

Menurut Ratningsih (2008) kekeruhan dapat memberikan pengaruh negatif 

terhadap kandungan oksigen terlarut karena adanya partikel - partikel zat 

tersuspensi yang menghambat proses respirasi. Hal ini ditambah dengan adanya 

zat tersuspensi pada limbah pabrik karet yang kadar konsentrasinya lebih tinggi 

yaitu 56 mgll dibandingkan pada baku mutu hasil pengujian di laboratorium yaitu 

50 mgll. 

Penambahan kadar konsentrasi pada limbah pabrik karet menyebabkan 

ikan mengalami stress fisiologis. Pada konsentrasi ini terlihat ikan bergerak tidak 

teratur dan melompat - lompat kepermukaan air. Hal ini dipertegas oleh pendapat 

Zulmasri (2002) menyatakan bahwa ikan yang terkontaminasi logam - logam 

berat mengakibatkan kondisi tubuh ikan mengalami stress fisiologis yang ditandai 

dengan tingkah laku yang bergerak tidak teratur dan meloncat - loncat 

kepermukaan air sehingga ikan akan melemah dan menyebabkan kematian. 

Pada konsentrasi 15% berbeda dengan seluruh perlakuan. Pada konsentrasi 

ini terlihat besarnya pengaruh limbah pabrik karet terhadap pertumbuhan panjang 

benih ikan. Dimana laju pertumbuhan panjangnya lebih lambat dibandingkan 

dengan konsentrasi 0%, 5%. 10%. Pada konsentrasi ini juga dilakukan 

pengukuran faktor kimia air. Didapatkan DO yaitu 6,s ppm sedangkan BOD nya 

0,3 ppm. Selanjutnya pengukuran pH pada konsentrasi ini 6,75. Dari keseluruhan 

faktor kimia yang diukur semuanya berada di atas baku mutu air untuk perikanan. 



Kandungan logam-logam berat dalam suatu perairan, walaupun dalam 

konsentrasi yang sedikit atau kecil merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan terganggunya sistem respirasi pada ikan. Menurut mason dalam 

chahaya (1997) mengemukakan bahwa dua bahan toksik atau berbagai macam 

carnpuran bahan kimia dan logam-logam berat dalam suatu larutan yang sarna 

dapat bergabung dan meningkatkan pengaruh yang lebih tinggi atau mengurangi 

efek yang ditimbulkan. 

c. Pertumbuhan Berat Benih Ikan Mas 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terlihat bahwa adanya peningkatan 

pertambahan berat benih ikan. Apabila konsentrasi perlakuan ditingkatkan maka 

terlihat bahwa benih ikan mengalami perubahan berat badan. Pertumbuhan berat 

benih ikan mas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

Faktor internal seperti daya cerna, stabilitas respirasi, stabilitas enzim- 

enzim. Daya cerna dapat diketahui dari banyaknya pengeluaran feses benih 

ikan mas dimana semakin banyak feses yang dikeluarkan maka daya cerna 

semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Respirasi adalah banyaknya 

membuka dan menutup operkulum pada benih ikan mas (Sulmartini, dkk. 

2009). Stabilitas adalah Enzim adalah katalisator biologis dalam reaksi kimia 

yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dalam proses pencernaan makanan, 

makanan yang dicerna dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana 

sehingga mudah diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam aliran 

darah. 



Selain faktor internal dari pertumbuhan berat benih ikan mas, pada proses 

perturnbuhan berat ikan dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yaitu faktor 

lingkungan yang berhubungan dengan kualitas air atau faktor fisika kimia air. 

Pratiw (201 1) menyatakan bahwa pH yang baik untuk pertumbuhan berat benih 

ikan adalah 7 sampai 8. Adapun pH air yang dianalis selama pertumbuhan berat 

benih ikan berkisar antara 6 sampai dengan 7. Kadar oksigen biologis terlarut 

selama pertumbuhan berkisar 6,8 sampai dengan 7,8. Kadar oksigen biologis 

terlarut 0,5 sampai dengan 2,4 ppm. Pratiw (201 1) menyatakan kandungan 

oksigen terlarut 4 ppm yang layak untuk pertumbuhan berat benih ikan. Selarna 

penelitian ini keadaan pH, suhu DO dan BOD air masih berada dalam batas yang 

optimal, untuk kelangsungan proses pertarnbahan berat benih ikan mas. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Mantau et al. 2001 bahwa yang pH optimal untuk 

mendukung pertumbuhan benih ikan mas dan pada kondisi oksigen terlarut 5 

PPm. 

Komposisi limbah pabrik karet terdiri dari zat tersuspensi (TTS), Pospat 

(PO4-), Amoniak (NH3-), Kalium, Nitrogen, Zat Organik KMn04, Tembaga (Cu), 

dan Timbal (Pb). Dari keseluruhan komposisi penyusun limbah pabrik karet 

umumnya diambang bahan baku mutu. Dengan demikian, telah terjadi 

pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik karet, sehingga menyebabkan 

keracunan pada biota - biota perairan (Anonimous, 20 12). 

Berdasarkan komposisi yang terkandung didalam limbah pabrik karet 

yang berada diambang batas mengakibatkan organisme yang terdapat di dalam 

perairan tersebut terganggu akibatnya pertambahan berat benih ikan mas yang 



dihasilkan oleh organisme akan terganggu. Hal ini disebabkan oleh senyawa nitrat 

yang berada dalarn air tersebut (Murni, 2002). Pada hasil penelitian terlihat 

bahwa pemberian limbah pabrik karet menyebabkan menurunnya persentase 

pertumbuhan berat benih ikan mas. Hal ini limbah pabrik karet dapat 

menyebabkan substansi enzim dan unsur kimia lainnya yang dikeluarkan oleh 

kelenjer endodermal di daerah pharink akan terganggu (Effendi, 1978). 



D. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa limbah pabrik karet 

dapat menumnkan pertumbuhan benih ikan mas. Penurunan pertumbuhan benih 

benih ikan mas sejalan dengan kenaikan konsentrasi limbah pabrik karet yang 

diberi kan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa limbah pabrik karet dapat 

menghambat pertumbuhan benih ikan mas ( Cyprinus carpio L.) 



E. Rekapitulasi Biaya yang telah digunakan 

BIAYA 
-- 

DAFTAR PUSTAKA 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 1 

12 

Afrianto, Eddy. 1993. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan. Kanisius : 
Yogyakarta 

Anonimous a. http: //id Wikipedia. org/ KJikil Limbah. Diakses 2 Desember 201 1 

Nama Bahan 

Kit AAS 
Kit DO 
Kit BOD 
Kit Spektrofotometri 
pH indikator 
ReagentIBuffer solution 
Bibit ikan masltelur 
Batery Aerator 
Handy Aerator 

Kegiatan 
Pengambilan Limbah 

Pengambilan bibit/telur 

Publikasi jurnal 

Effendi, Mach. Ichsan. (1 978), Biologi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB Bogor. 

Hansen, B. (201 0). Physiological Effect of the Detergent Linear Alkinbenzene 
Sulphonat on Blue Mussel Larvae (Mytillus edulis) in Laboratory and 
Mesocoms Experiments. Enviromental Toxicologi And Clzemistry. Vol 
17. No. 10. Roskilde University: Denmark 

Jumlah 

2 unit 
2 pack 
2 pack 
3 pack 
1 kotak 
500 ml 

I kali peneluran 
8 bh 
2 bh 

Jumlah 
2 kal i 
pengarnbilan 
4 kali 
pengambilan 
1 artikel 

H a w  WP) 

4.000.000,00 
2.800.000,OO 
2.400.000,OO 
3.000.000,00 

100.000,OO 
500.000,OO 
500.000,OO 
200.000,OO 
300.000,OO 

Harga (Rp) 
200.000,OO 

600.000,OO 

500.000,OO 
Jumlah Total 15.000.000,00 



Murni, Azizul Dewi (2002), Pengaruh Deterjen LAS terhadap daya Tetas Ikan 
Mas (Cyprynus carpio L.). Skripsi. FMIPA. UNP Padang. 
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Pustaka Mina, Jakarta. 

Putranto, Agus (1 996), Budidaya Ikan Produktiflkan Mas, karya Anda Surabaya. 

Rizano, Desusi. (1989). Laporan Penelitian. Pengaruh Limbah Industri 
Tekstil 

" X  Di Sumatera Barat Jakarta Terhadap Gerakan Operkulum dan Nilai 
Darah Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) : Universitas Andalas 

Ryadi, Slamet (1 984), Pencemaran Air, Karya Anda, Surabaya. 

Susanto, Heru dan Rochdianto, Agus (1999). Kiat Budidaya Ikan Mas Di Lahan 
kritis, Penerbit Swadaya, Jakarta. 

Sutan, Asril, Amir. 2003. Teknologi Pengolahan Limbah cair Dengan Sistem 
Lumpur aktif. Jetro: Jakarta. 

Taufik (2000), Pengaruh Deterjen LAS terhadap Gerakan Operkulum dan 
Frekwensi Batuk Ikan Mas (Cyprynus carpio L.). Skripsi. FMIPA. UNP. 

Tim Penulis PS (201 I), Panduan Lengkap Karet, Cetakan Tiga. Penebar Swadaya, 
Jakarta. 

Wardhana (1 9 9 3 ,  Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Jakarta. 



Lampiran. Dokumentasi Penelitian. 

Penentuan letal konsentrasi LCso (96 jam) air yang mengandung limbah pabrik 

karet terhadap ikan mas. 

Tabel 3. Penentuan letal konsentrasi LC,, (96 jam) air yang mengandung limbah 

CIax b> LC,, = LC,,, - - 
N 

LC,, = 25 % 

Dimana 
LCioo : Dosis terendah yang menyebabkan semua ikan percobaan mati 
a : Selisih dua dosis yang berurutan 
b : Jumlah kematian ikan pada dua dosis yang berurutan dibagi dua 
N : Jumlah rata - rata ikan percobaan 



Gambar 2. Telur ikan mas yang baik Gambar 3. Telur ikan mas yang tidak 
untuk ditetaskan. baik untuk ditetaskan 

Gambar 4. Nener ikan mas umur satu Gambar 5. Nener ikan mas umur dua 
hari, a. Selaput telur, hari, a. Nener ikan mas, 
b. bakal anak b. Kerabang telur ikan mas 


