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ABSTRAK 

 

 

GABRIELLA CHRISTIEN S BRAHMANA. 08051381722091. Pengaruh Jenis 

Pakan Berbeda terhadap Pertumbuhan Tukik Penyu Hijau (Chelonia mydas) di 

Penangkaran Penyu Pantai Tongaci Sungailiat.  

(Pembimbing : Dr. Riris Aryawati, S.T.,M.Si dan Dr. Wike AE Putri, S.Pi, 

M.Si) 

Saat ini populasi dan keberadaan penyu hijau terancam punah, salah satu 

faktor yang mengakibatkan kepunahan penyu hijau adalah faktor alam dan 

manusia. Oleh karena itu dibutuhkan usaha konservasi dan penyelamatan demi 

keberlangsungan hidup mereka di masa yang akan datang. Keberhasilan dalam 

pertumbuhan tukik menjadi penyu dewasa dapat ditentukan dengan pemberian 

pakan. Penyu hijau dewasa memiliki sifat herbivora, sedangkan tukik penyu 

bersifat omnivora. Pemberian jenis pakan yang berbeda diduga akan 

mempengaruhi pertumbuhan penyu hijau. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji 

pengaruh pakan dan mengidentifikasi jenis pakan yang tepat untuk pertumbuhan 

tukik penyu hijau (Chelonia mydas). Lokasi penelitian dilakukan di Penangkaran 

Penyu Pantai Tongaci Kepulauan Bangka Belitung, selama 4 minggu pada bulan 

November hingga Desember 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dengan 4 

perlakuan yaitu pemberian pakan ikan dencis genus Sardinella sebagai kontrol 

(K), pakan udang kering Acetes Indicus (A), pakan ikan tongkol spesies 

Euthynnus affinis (B), dan pakan rumput laut spesies Eucheuma sp (C). Setiap 

perlakuan memiliki 4 ulangan. Hasil pengamatan parameter kualitas air yaitu 

suhu, salinitas, dan pH memiliki kisaran yang optimal selama penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemberian jenis pakan yang berbeda memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan berat, panjang, dan konversi 

pakan tukik penyu hijau. Pemberian jenis pakan yang berbeda tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan lebar tukik penyu hijau. 

 

Kata kunci : Penyu hijau (Chelonia mydas), Tukik, Pakan, Pertumbuhan 
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ABSTRACT 

  
 

GABRIELLA CHRISTIEN S BRAHMANA. 08051381722091. The Effect of 

Different Types of Feed on the Growth of Green Turtle Hatchlings (Chelonia 

mydas) in Turtle Hatchery at Tongaci Sungailiat Beach. 

(Supervisor : Dr. Riris Aryawati, ST, M.Si and Dr. Wike AE Putri, S.Pi, 

M.Si) 
  Currently the population and existence of green turtles are threatened with 

extinction. One of the factors that led to the extinction of the green turtle is 

natural and human factors. Therefore, conservation and rescue efforts are needed 

for their survival in the future. Success in the growth of hatchlings into adult 

turtles can be determined by feeding. Adult green turtles are herbivores, while 

turtle hatchlings are omnivores. Giving different types of feed is thought to affect 

the growth of green turtles. The purpose of this study was to examine the effect of 

feed and identify the right type of feed for the growth of green turtle hatchlings 

(Chelonia mydas). The research location was carried out at the Tongaci Beach 

Turtle Hatchery, Bangka Belitung Islands, for 4 weeks from November to 

December 2020. The research method used was an experimental method using a 

completely randomized design (CRD), with 4 treatments, namely feeding dencis 

fish of the genus Sardinella as a control (K), feed for dried shrimp from Acetes 

Indicus (A), feed for tuna species Euthynnus affinis (B), and feed for seaweed 

species Eucheuma sp (C). Each treatment had 4 replications. The results of 

observations of water quality parameters, namely temperature, salinity, and pH 

have an optimal range during the study. The results showed that giving different 

types of feed gave significantly different effects on the growth of weight, length, 

and feed convertion of green turtle hatchlings. Giving different types of feed did 

not give a significantly different effect on the growth of green turtle hatchling 

width. 

  

Keywords  : Green turtle (Chelonia mydas), Hatchlings, Feed, Growth 
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RINGKASAN 

 

 

GABRIELLA CHRISTIEN S BRAHMANA. 08051381722091. Pengaruh Jenis 

Pakan Berbeda terhadap Pertumbuhan Tukik Penyu Hijau (Chelonia mydas) di 

Penangkaran Penyu Pantai Tongaci Sungailiat.  

(Pembimbing : Dr. Riris Aryawati, S.T.,M.Si dan Dr. Wike AE Putri, S.Pi, 

M.Si) 

 

Pulau Bangka Belitung termasuk salah satu lokasi peneluran penyu dan 

terdapat penangkaran penyu yang diberi nama Tukik Babel Sea Turtle 

Conservation. Kegiatan utama pada penangkaran ini yaitu pelepasan tukik ke laut 

dan penangkaran penyu. Diperlukan penyelamatan populasi penyu dengan 

pemberian pakan yang tepat untuk menunjang pertumbuhan penyu. Penelitian ini 

dilakukan untuk melihat pengaruh pakan yang berbeda dan jenis pakan yang tepat 

terhadap pertumbuhan tukik penyu hijau.  

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November hingga Desember 2020. 

Lokasi penelitian terletak di Penangkaran Penyu Pantai Tongaci Kepulauan 

Bangka Belitung. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan meliputi 

pemberian pakan ikan dencis genus Sardinella sebagai kontrol (K), pakan udang 

kering Acetes indicus (A), pakan ikan tongkol spesies Euthynnus affinis (B), dan 

pakan rumput laut spesies Eucheuma sp (C), dan masing-masing 4 ulangan di 

setiap perlakuan. Tukik penyu hijau diberikan pakan 2 kali sehari yaitu pada pagi 

dan sore hari. Pengamatan kualitas air diukur 3 kali seminggu dan pengukuran 

pertumbuhan berat, panjang, dan lebar tukik dilakukan 1 minggu sekali. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pengamatan 

parameter kualitas air memiliki nilai yang optimal selama penelitian meliputi suhu 

berkisar 29-31 ⁰C, salinitas berkisar 30-32 ppt, dan pH berkisar 7-8. Hasil dari 

pemberian pakan dengan jenis berbeda didapatkan bahwa pakan udang kering 

memberikan hasil yang tertinggi dalam pertumbuhan berat tukik dengan berat 

232,75 gr. Pertumbuhan panjang memiliki hasil yang tertinggi pada pakan ikan 

tongkol dengan panjang 40,67 mm. Uji anova membuktikan bahwa pemberian 

pakan  dengan jenis yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap pertumbuhan berat, panjang, dan konversi pakan. Pada pemberian pakan 

dengan jenis berbeda menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang berbeda nyata 

dalam pertambahan lebar tukik penyu hijau. 
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I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Bangka Belitung merupakan salah satu lokasi peneluran penyu. Salah 

satu pantai yang terdapat di Pulau Bangka Belitung adalah Pantai Tongaci. Pantai 

Tongaci termasuk pantai yang menjadi tempat wisata dan sering dikunjungi oleh 

wisatawan. Penangkaran penyu yang terletak di Pantai Tongaci yang diberi nama 

Tukik Babel Sea Turtle Conservation. Tukik Babel Sea Turtle Conservation 

termasuk salah satu tempat penangkaran penyu yang terdapat di Indonesia. 

Spesies penyu yang terdapat di penangkaran ini yakni penyu hijau (Chelonia 

mydas) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata).  

Kegiatan utama yang dilakukan Tukik Babel Sea Turtle Conservation yaitu 

pelepasan tukik ke laut dan penangkaran penyu. Tukik yang dilepaskan ke laut 

berasal dari nelayan yang menemukan telur di pantai atau pengelola yang 

mengambil langsung telur penyu ke Pulau Dua. Telur penyu yang didapatkan 

kemudian ditetaskan di tempat penetasan semi alami. Tukik yang telah menetas 

sebelum dilepaskan ke laut akan dipelihara terlebih dahulu hingga mencapai 

ukuran tertentu.  

Penyu merupakan organisme yang menghabiskan hidupnya di laut serta 

mampu melakukan migrasi dalam jarak yang jauh. Menurut Wicaksono et al. 

(2010) salah satu jenis penyu di perairan Indonesia yang sering ditemukan dari 

tujuh jenis penyu di dunia adalah penyu hijau (Chelonia mydas). Meskipun sering 

ditemukan penyu Hijau masuk ke dalam daftar merah di International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) yang berarti bahwa 

keberadaannya terancam punah dan keberadaan penyu serta keturunannya harus 

diperhatikan dengan serius. 

Populasi keberadaan penyu hijau di Indonesia semakin menurun dan banyak 

faktor yang mengakibatkan penurunan populasi, salah satu oleh alam dan 

manusia. Menurut Suraeda et al. (2018), telur-telur  penyu banyak dimanfaatkan  

sebagai  bahan  makanan  oleh  manusia. Selain  itu  tukik  yang  baru  menetas  

dalam  perjalan  menuju  habitatnya  sangat  rentan  terhadap serangan predator. 

Oleh karena itu, diperlukan penyelamatan penyu agar populasi penyu di alam 



 

 
 

tidak terancam punah dengan melakukan pengelolaan yang tepat dan 

berkesinambungan. 

Kegiatan konservasi (penangkaran) merupakan salah satu bentuk 

pengelolaan yang diharapkan dapat membuat bertambahnya populasi penyu. 

Diperlukan kegiatan seperti pemeliharaan tukik dalam pemberian pakan yang 

tepat untuk menunjang pertumbuhan tukik. Menurut Lazaren et al. (2018) pakan 

merupakan salah satu informasi penting yang dibutuhkan pada kegiatan 

konservasi karena pakan berpengaruh terhadap pertumbuhan tukik. Tukik yang 

memiliki laju pertumbuhan baik diharapkan mempunyai daya lindung yang lebih 

besar dibandingkan pada saat baru menetas terhadap berbagai ancaman seperti 

predator saat tukik dilepasliarkan kembali ke alam. 

Penyu hijau dewasa adalah pemakan tumbuhan, didukung oleh pernyataan 

Azkab (1999) Penyu hijau merupakan reptil herbivora yang makanannya berupa 

rumput laut (algae) atau lamun (seagrass). Berbeda dengan tukik penyu hijau 

menurut Suhendro (2014), tukik penyu hijau tergolong pemakan segalanya 

(omnivora) dengan memakan kepiting kecil, ikan kecil, dan sejenis karang lunak. 

Salah satu indikator pemilihan pakan tukik adalah ketersediaan pakan. Hal ini 

bertujuan agar tidak mengalami kesulitan karena adanya keterbatasan ketersediaan 

pakan untuk tukik. 

Pakan pelet dan ikan merupakan jenis pakan yang sering diberikan pada 

tukik di penangkaran. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pakan yang 

berbeda dari beberapa pakan yang biasanya diberikan pada tempat penangkaran. 

Jenis pakan yang diberikan yaitu ikan dencis, udang kering, ikan tongkol, dan 

rumput laut. Dengan perubahan pemberian jenis pakan yang berbeda dalam waktu 

yang singkat diharapkan tukik dapat bertumbuh dengan baik secara optimal. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai pengaruh pemberian jenis pakan berbeda terhadap 

pertumbuhan tukik penyu hijau diperlukan untuk  mengetahui pakan yang tepat 

dan dapat memberikan informasi kepada pengelola penangkaran. 

  



 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Tukik penyu hijau yang baru menetas sangat rentan terhadap berbagai 

ancaman seperti ancaman dari predator dan penyakit. Tukit yang baru menetas 

jika langsung dilepaskan ke alam kemungkinan hidupnya jauh lebih rendah karena 

tukik belum mampu menyelam maka kemungkinan dimakan oleh burung semakin 

tinggi. Tukik yang menetas tidak semuanya terlahir normal, ada juga tukik yang 

terlahir cacat. Tukik yang terlahir normal dan cacat harus dipisahkan agar tukik 

dapat tumbuh dengan baik. Ketersedian dan kualitas pakan yang ada pada masa 

merawat tukik biasa kurang mendapatkan perhatian sehingga mempengaruhi 

tukik. Selain itu, tukik yang baru menetas tidak akan diberi pakan sampai 4 hari 

karena masih terdapat cadangan makanan dari kuning telur yang terkandung di 

dalam tubuhnya (Saputra et al. 2014). 

Hardiono et al. (2012) mengatakan banyaknya tukik yang mati ketika masa 

perawatan merupakan salah satu masalah yang dihadapi. Hal ini dikarenakan tukik 

tidak mendapatkan perhatian yang maksimal tentang ketersediaan dan kualitas 

pakan sehingga menyebabkan kematian tukik yang masih rentan pada masa 

perawatan. Frekuensi pemberian pakan yang tidak menentu dan kadang tidak 

diberikan pakan selama beberapa hari merupakan akibat dari kurangnya perhatian 

dari berbagai pihak terhadap kelangsungan hidup tukik dan kurangnya 

pengetahuan tentang teknik konservasi tukik. 

 Menurut Lazaren et al. (2018), penyu yang baru menetas sebelum 

dilepaskan ke laut akan diberi perawatan dengan diberikan pakan yang 

mempunyai kandungan nutrisi cukup memadai untuk menunjang pertumbuhan 

dan kelangsungan hidupnya. Pemberian pakan yang tepat pada penyu akan 

mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan penyu. Pakan merupakan salah satu 

faktor penting bagi seluruh organisme termasuk penyu, karena pakan merupakan 

sumber utama energi yang berpengaruh juga terhadap laju pertumbuhan dan 

perkembangbiakan penyu. Komposisi pakan yang tepat sangat diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi penyu agar laju pertumbuhan penyu optimal. 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pakan dengan jenis yang 

berbeda pada tukik penyu hijau. Penelitian ini menggunakan pakan ikan dencis, 

udang kering, ikan tongkol, dan rumput laut. Pemberian jenis pakan yang berbeda 



 

 
 

juga sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Kushartono et al. (2017) dengan 

pemberian pakan rumput laut pada tukik penyu hijau, penelitian yang dilakukan 

oleh Saputra et al. (2014) dengan pemberian pakan udang kering dengan 

konsentrasi berbeda pada tukik penyu hijau. 

Penelitian Ginting et al. (2020) dengan pemberian pakan menggunakan ikan 

tongkol. Pemberian pakan pada tukik penyu hijau setidaknya harus sesuai dengan 

pakan yang sama seperti habitat alaminya dilaut. Dikarenakan pada tukik 

memiliki sifat omnivora, oleh karena itu dilakukan pemberian pakan dengan jenis 

ini. Agar ketika dilepaskan ke laut tukik tidak merasa sulit untuk beradaptasi 

dengan pakan yang akan di makan di laut dengan yang dimakan pada  

penangkaran yang sebelumnya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka timbulnya pertanyaan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pemberian pakan berbeda terhadap laju pertumbuhan 

tukik penyu hijau (C. mydas)? 

2. Apa jenis pakan yang tepat untuk pertumbuhan tukik penyu hijau (C. mydas)? 

  



 

 
 

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  : Cakupan penelitian 

   : Data pendukung 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
  

1. Mengkaji pengaruh pakan terhadap pertumbuhan tukik penyu hijau 

(Chelonia mydas) dengan pemberian jenis pakan yang berbeda. 

2. Mengidentifikasi pengaruh pakan yang tepat untuk pertumbuhan tukik 

penyu hijau (Chelonia mydas). 

 

Metode Eksperimen 

Pakan alami 

Rumput laut Ikan Udang kering 

Parameter 

lingkungan : 

1. Suhu 

2. Salinitas 

3. PH 

Berat tubuh Panjang karapas Lebar karapas FCR (Feed 

Conversion 

Ratio) 

Pengaruh pakan dan pakan yang tepat 

terhadap pertumbuhan tukik penyu hijau 

(Chelonia mydas) 



 

 
 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Signifikan < 0,05 : terdapat pengaruh yang berbeda nyata pada perlakuan 

pemberian pakan berbeda terhadap laju pertumbuhan tukik. 

Tidak signifikan > 0,05 : tidak terdapat pengaruh yang berbeda nyata pada 

perlakuan pemberian pakan berbeda terhadap laju pertumbuhan tukik. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji pengaruh jenis pakan berbeda terhadap pertumbuhan tukik 

penyu hijau (Chelonia mydas). 

2. Mengidentifikasi pengaruh pakan yang tepat untuk pertumbuhan tukik 

penyu hijau (Chelonia mydas). 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai informasi awal 

mengenai pakan yang tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan tukik penyu 

hijau (Chelonia mydas) sehingga pengelolaan terhadap populasi penyu dapat 

ditingkatkan pelestariannya. 
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