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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Capaian Pembelajaran  

Capaian pembelajaran (learning outcomes = LO) Program 
Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram adalah  mampu 
mengaplikasikan bidang budidaya perairan memanfaatkan kai-
dah-kaidah ilmu teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian 
permasalahan di bidang aplikasi budidaya perairan;menguasai 
prinsip site selection dan tata kelola wadah budidaya, prinsip 
dan teknik pengembangbiakan dan pembesaran ikan, penge-
lolaan kualitas air, identifikasi dan pengendalian hama dan 
penyakit, produksi pakan alami, penyusunan formulasi dan 
pengelolaan pemberian pakan, dan wirausaha; mampu mengi-
dentifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan permasa-
lahan di bidang budidaya perairan dan memberikan petunjuk 
dalam memilih berbagai alternatif solusi; mampu bekerja sesuai 
standar operasional prosedur (SOP) budidaya perairan yang 
tersedia dan dengan bimbingan;menguasai pengetahuan dasar-
dasar budidaya perairan, genetika dan reproduksi ikan, penya-
kit dan kesehatan ikan, produksi pakan alami, nutrisi ikan, 
mikrobiologi akuatik, fisika kimia perairan, pengelolaan kuali-
tas air, site selection dan desain wadah budidaya, serta mengua-
sai pengelolaan industri perbenihan serta pembesaran ikan air 
payau, laut, dan air tawar;  

Capaian pembelajaran lainnya adalah berperan sebagai 
penyuluh, quality control, supervisor, wirausaha, akuaskap, 
konsultan dan pelaksana proyek pembenihan, pendederan ser-
ta pembesaran ikan sampai berukuran konsumsi (termasuk 
ikan hias) dan formulator pakan buatan; mampu melakukan 
supervisi, monitoring, dan evaluasi di dalam industri perbeni-
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han, pendederan, pembesaran ikan, produksi pakan alami dan 
buatan, diagnosis dan pengendalian penyakit, dan pengelolaan 
kualitas air secara mandiri atau kelompok; dan mampu bekerja-
sama, menyesuaikan diri dengan lingkungan ilmiah dan peker-
jaan budidaya perairan yang ada, bersikap terbuka, inovatif 
dan enterprenership.  

Untuk mencapai LO tersebut salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan 
yaitu Teknologi Budidaya Perairan Laut. 

B. Deskripsi  Singkat 

Mata Kuliah Teknologi Budidaya Perairan Laut merupa-
kan  mata  kuliah wajib bagi mahasiswa  Program Studi Budi-
daya Perairan Universitas Mataram semester 6 (enam) yang 
membahas tentang prospek dan ruang lingkup, pemilihan spe-
cies dan areal pengembangan, sistem teknologi budidaya laut, 
pemilihan lokasi dan pengelolaan budidaya laut secara  berke-
lanjutan serta teknik-teknik budidaya biota laut yang prospektif 
dikembangkan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanju-
tan dari mata kuliah Dasar-Dasar Akuakultur, dimana dengan 
mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelas-
kan prospek dan ruang lingkup, pemilihan species dan areal 
pengembangan, sistem budidaya laut, prinsip-prinsip pemili-
han lokasi dan pengelolaan budidaya secara berkelanjutan, 
serta dapat menerapkan metode pemilihan lokasi pengem-
bangan budidaya laut dan teknik-teknik budidaya biota laut 
yang prospek secara berkelanjutan. 

C. Manfaat Mata Kuliah 

Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan prospek dan ruang 
lingkup, pemilihan species dan areal pengembangan, sistem 
budidaya laut, prinsip-prinsip pemilihan lokasi, serta dapat 
menerapkan metode pemilihan lokasi pengembangan budidaya 
laut dan teknik-teknik budidaya biota laut yang prospek secara 
berkelanjutan. 
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D. Kompetensi Dasar 

Komptensi dasar mata kuliah ini adalah mahasiswa mam-
pu menjelaskan prospek dan ruang lingkup budidaya laut; 
menjelaskan pemilihan species dan areal pengembangan  budi-
daya laut; membedakan sistem teknologi budidaya laut; menje-
laskan prinsip-prinsip pemilihan lokasi dan menerapkan meto-
de pemilihan lokasi budidaya laut; menerapkan strategis 
pengelolaan budidaya  laut secara berkelanjutan; menerapkan 
teknologi budidaya lobster; menerapkan teknologi budidaya 
abalon; menerapkan teknologi budidaya kakap putih; 
menerapkan teknologi budidaya teripang; menerapkan tekno-
logi budidaya kuda laut; menerapkan teknologi budidaya 
bawal bintang; menerapkan teknologi budidaya tuna; dan 
menerapkan teknologi budidaya turbo. 

E. Analisis Kebutuhan Pembelajaran 

 

F. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar 

Untuk memperjelas penggunaan buku ajar ini, maha-
siswa diharapkan membaca petunjuk penggunaannya secara 
cermat. Pada awal kuliah dijelaskan kompetensi apa yang 
harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini 
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yang dinyatakan dalam mamfaat mata kuliah. Pada setiap bab 
dijelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator  yang 
merupakan target yang harus dicapai setelah mengikuti bab 
yang bersangkutan.  

Mahasiswa diharapkan mempelajari dengan seksama 
setiap bab baik isi materi maupun hal-hal yang bersifat sistema-
tika dari bab tersebut. Dalam setiap bab dan sub bab diberikan 
contoh-contoh permasalahan dan perhitungan; mahasiswa 
diharapkan mencermati contoh-contoh yang diberikan tersebut. 
Selanjutnya mahasiswa diharapkan mengerjakan soal-soal lati-
han yang diberikan atau dari bahan bacaan yang direkomen-
dasikan.  

Untuk menambah wawasan, mahasiswa juga diharapkan 
untuk membaca bahan bacaan lain yang relevan, tidak hanya 
yang tertulis pada bahan ajar ini. Disamping itu mahasiswa 
juga diharapkan membentuk kelompok-kelompok baik dalam 
rangka pembahasan dan analisis-analisis persoalan maupun 
dalam membawa suatu permasalahan yang berkaitan dengan 
teknologi budidaya perairan laut dalam diskusi kelas. 
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BAB 2 
PROSPEK DAN RUANG   

 LINGKUP BUDIDAYA LAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 
 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
prospek dan ruang lingkup budidaya 

laut  

Mahasiswa dapat menjelaskan 
prospek budidaya laut 

 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
ruang lingkup budidaya laut 

 

 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menjelaskan prospek dan ruang 
lingkup budidaya laut 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan prospek 
budidaya laut 

 Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup 
budidaya laut 
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A. Pendahuluan 

Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan 
perikanan yang sangat besar dan beragam yang dapat dikem-
bangkan untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia 
Sebagai negara maritim, maka kegiatan budidaya perikanan 
perlu diarahkan ke perairan laut. Budidaya laut berkembang 
cukup pesat dalam dekade terakhir, dan merupakan salah satu 
kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut yang mampu 
memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pendapalan 
masyarakat pesisir, penyedia lapangan kerja, dan perolehan 
devisa negara yang potensial.  

B. Potensi dan Prospek Budidaya Laut 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia 
dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, garis pantai se-
panjang 81.000 km, dan luas lautan 5,8 juta km2. Di wilayah 
daratan terdapat perairan umum (sungai, rawa, danau, waduk 
dan genanangan air lainnya) seluas 54 juta ha km2. Dengan 
demikian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikelilingi 
perairan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi 
pembangunan kelautan dan perikanan yang sangat besar dan 
beragam yang dapat dikembangkan untuk memajukan dan 
memakmurkan Indonesia, yaitu perikanan tangkap, perikanan 
budidaya, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan 
energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa 
maritim, pulau-pulau kecil dan sumberdaya non konvensional.  

Deskripsi Singkat Bab 8 : 
Bab ini menjelaskan tentang prospek dan ruang lingkup 
budidaya laut 

 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan prospek dan ruang 
lingkup budidaya laut 
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Peningkatan produksi perikanan dilakukan melalui peri-
kanan tangkap (capture) dan budidaya perikaanan. Namun 
demikian, pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan laut Indo-
nesia, sebagaimana umumnya dengan sumberdaya ikan di 
seluruh perairan dunia sudah mendekati titik jenuh. Hal 
tersebut tercermin dari ukuran ikan yang tertangkap dan laju 
hasil tangkapan yang semakin mengecil. Kejenuhan tingkat 
pemanfatan sumberdaya ikan tampak pula dari tingkat 
produksi perikanan tangkap Indonesia  yang sudah mendekati 
besaran Total Allowable Catch (TAC) sebesar 5,12 juta ton/tahun 
(80% MSY) yaitu  produksi pada tahun 2010 mencapai 5,04 juta 
ton.  Padahal peningkatan produksi perikanan masih sangat 
dibutuhkan dalam rangka ketahanan pangan, khususnya untuk 
memasok kebutuhan akan pangan protein penduduk Indo-
nesia. Penduduk Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan 
akan mencapai sekitar 275 juta jiwa (BPS, 2005). Berdasarkan 
standar konsumsi ikan yang ditetapkan FAO sebesar 30 kg/ 
kapita/tahun, maka kebutuhan ikan penduduk  Indonesia pada 
tahun 2025 diperkirakan sebesar 8,25 juta ton atau jauh mele-
bihi MSY. Belum lagi, kebutuhan pasar global yang terus 
melambung. Di satu sisi permintaan pasokan ikan semakin 
meningkat, namun di sisi lain dihadapkan pada masalah keter-
batasan sumberdaya perikanan tangkap. Karena itu, strategi 
pembangunan perikanan ke depan bertumpu pada  budidaya 
perikanan.  

Mangingat Indonesia merupakan  negara maritim,  maka 
kegiatan perikanan budidaya perlu diarahkan ke perairan laut. 
Potensi pengembangan budidaya laut diperkirakan seluas 12,5  
juta ha. Budidaya perikanan berkembang cukup pesat dalam 
dekade terakhir, dan merupakan salah satu kegiatan peman-
faatan wilayah pesisir yang mampu memberikan kontribusi 
cukup signifikan terhadap pendapalan masyarakat pesisir, 
penyedia lapangan kerja, dan perolehan devisa negara yang 
potensial. Hal ini dimungkinkan oleh adanya dukungan tekno-
logi baik perbenihan maupun pembesaran, tersedianya akua-
input secara komersial, pangsa pasar yang luas, harga jual yang 
cukup tinggi dibandingkan komoditas perikanan lainnya, 
ketersediaan lahan yang potensial, dan kebijakan pemerintah 
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yang meletakkan subsector perikanan budidaya menjadi 
perioritas utama dalam pembangunan perikanan kedepan. 

C. Definisi dan Ruang Lingkup Budidaya Laut 

Budidaya laut (marikultur) berasal dari bahasa Inggris 
mariculture (mari = marine = perairan laut dan culture = budi-
daya) dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 
budidaya laut atau budidaya perairan laut.  Budidaya laut  
adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik 
di lingkungan perairan laut secara terkontrol dalam rangka 
mendapatkan keuntungan (profit).  Kegiatan yang dimaksud 
adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (repro-
duksi) dan menumbuhkan (growth) serta meningkatkan mutu 
biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan. Selain budidaya 
laut  terdapat kegiatan budidaya air tawar (freshwater culture) 
dan budidaya air payau (brackishwater culture). Pembagian 
tersebut didasarkan kepada sumber media hidup biota/komo-
ditas akuakultur. Budidaya laut menggunakan air laut (salinitas 
30-35 ppt) sebagai media pemeliharaan biota/komoditas.  

Dalam budidaya berdasarkan posisi wadah produksi ter-
hadap air dikenal budidaya yang berbasiskan daratan (land-base 
aquaculture) dan budidaya berbasiskan perairan (water-base 
aquaculture). Pada land-base aquaculture, unit budidaya berlokasi 
di daratan dan mengambil air dari perairan dekatnya, misalnya 
kolam air mengalir, kolam air deras, dan tambak. Sedangkan 
water-base aquaculture water-base aquaculture unit budidaya di 
tempatkan di badan air (sungai, waduk, danau, laut) sehingga 
merupakan satu sistem yang terbuka. Contoh sistem water-base 
aquaculture adalah keramba, keramba jaring apung (KJA), 
hampang/kandang (pen-culture), rakit, dan tambang/tali (long 
line). Budidaya laut merupakan kegiatan budidaya berdasarkan 
water-base aquaculture. 

Sementara ruang lingkup budidaya laut berdasarkan 
kegiatan yaitu domestikasi, pembenihan, pendederan, pembe-
saran, pemanenan dan pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut 
biada dilakukan sendiri-sendiri atau digabung menjadi satu 
kegiatan dalam skala besar. Suatu usaha budidaya skala besar 
melakukan kegiatan domestikasi, pembenihan, pendederan, 
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pembesaran dan pemanenan/pemasaran. Sedangkan pembu-
didaya skala kecil biasanya hanya melakukan satu kegiatan 
dari sekian kegiatan budidaya, misalnya hanya melakukan 
usaha pembesaran, dimana benih untuk kegiatan tersebut 
diperoleh dari produsen benih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bahan Bacaan 

InfoPublik. 2013. Prospek budidaya laut sangat besar. 
http://infopublik.id. 

Kordi, K.M.G.H. 2011. Marikultur prinsip dan praktik budidaya 
laut. Lily Publisher. Yogyakarta. 618 hal. 

Rachmansyah dan T. Ahmad. 1998. Budidaya laut sebagai 
alternatif pengelolaan kawasan pesisir. Dalam 
Prosiding Seminar Kelautan tema Memacu IPTEK 
Kelautan untuk Menyongsog Era Globalisasi, LIPI-
UNHAS Ke-1, Ambon 4-6 Juli 1997: 188-201. 

Tugas individu: 
Cari data dan informasi yang mendukung potensi 
dan prospek budidaya laut di Indonesia 

Evaluasi:  

1. Jelaskan prospek pengembangan budidaya 

laut di Indonesia 

2. Jelaskan definisi budidaya laut 

3. Berikan 5 contoh unit budidaya yang 

berbasis perairan laut  

http://infopublik.id/read/60661/prospek-budidaya-laut-sangat-besar.html
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BAB 3 
PEMILIHAN SPECIES DAN 

AREAL PENGEMBANGAN 
BUDIDAYA LAUT  

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
pemilihan spesies dan areal 

pengembangan budidaya laut 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
pemilihan species budidaya laut 

Mahasiswa dapat menjelaskan areal 
pengembangan budidaya laut 

 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan species dan 
areal pengembangan  budidaya laut 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan pemilihan spe-

cies 

 Mahasiswa dapat menjelaskan areal pengem-

bangan  budidaya laut 
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A. Pendahuluan 

Species yang potensial untuk budidaya laut sangat 
banyak, maka perlu dilakukan pemilihan. Biota atau organisme 
yang dibudidayakan biasa disebut kultivan, dimana suatu biota 
calon kultivan yaitu species yang akan dibudidayakan. 
Kultivan yang telah berhasil dibudidayakan secara massal dan 
dapat diusahakan secara komersial, disebut komoditas. Kegia-
tan budidaya laut dilakukan mulai dari pesisir hingga pada 
jarak yng sangat jauh dari pantai. Pada prinsipnya, semua 
wilayah laut dapat dipilih untuk usaha budidaya laut. 

B. Pemilihan Species Budidaya Laut 

Pemilihan species untuk budidaya laut didasarkan 
kepada pertimbangan karakteristik biologi, dan pasar serta 
sosial-ekonomi. Pertimbangan biologi meliputi reproduksi, 
tingkah laku, morfologi, ekologi, dan distribusi biota, repro-
duksi, serta makan dan kebiasaan makan.  Sedangkan faktor 
pasar dan sosial ekonomi antara lain permintaan pasar, harga, 
ketersediaan sarana dan prasarana produksi, pendapatan 
masyarakat, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. 

Beberapa pertimbangan biologi dalam pemilihan specsie 
budidaya laut tersebut antara lain  :  (a)  kemampuan memijah 
dalam lingkungan budidaya dan memijah secara buatan; (b) 
ukuran dan umur pertama kali matang gond; (c) fekunditas; (d) 
laju pertumbuhan dan produksi; (e) tingkat tropik; (f) toleransi 
terhadap kualitas air dan daya adaptasi; (g) ketahanan terha-
dap stress dan penyakit; (h) kemampuan mengkonsumsi pakan 

Deskripsi Singkat Bab 3 : 
Bab ini menjelaskan tentang pemilihan species dan areal 
pengembangan  budidaya laut 

 

 
Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan pemilihan spesies 
dan areal pengembangan budidaya laut 
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buatan; (i) konversi pakan; (j) toleransi terhadap penanganan; 
dan (k) dampak teradap lingkungan. 

Pada beberapa kasus, pertimbangan ekonomi dan pasar 
boleh jadi lebih penting daripada pertimbangan biologi dalam 
species untuk dibudidakanan. Sering kali species yang tidak 
memenuhi kriteria biologi ternyata memiliki nilai ekonomi dan 
pasar yang sangat tinggi. Permasalahan dan kendala biologi 
suatu komoditas budidaya menyebabkan produksi menjadi 
terbatas dan ketersediaan komoditas tersebut di pasar menjadi 
rendah sehingga harga menjadi tinggi ketika permintaan tetap 
atau meningkat. Tingginya harga suatu komoditas budidaya 
juga disebabkan oleh tingginya biaya produksi akibat masih 
banyaknya permasalahan dan kendala biologi komoditas 
tersebut.  

Sebagai contoh, produksi budidaya lobster atau udang 
karang,  komoditas ini memiliki beberapa species di Indonesia, 
namun yang memiliki harga tertinggi adalah lobster mutiara 
(Panulirus ornatus) kemudian lobster pasir (Panulirus homarus) 
(Gambar 3.1). Kedua species ini banyak dikembangkan di 
perairan Pulau Lombok, selain produksi benih dari hatchri 
belum ada sehingga benih tergantung pada benih alam, dan 
lamanya waktu (sekitar 1 tahun) yang dibutuhkan pada usaha 
pembesaran menyebabkan produksi lobster sangat mahal.   

 
Gambar 3.1. Beberapa species lobster atau udang karang 

(a) Panulirus homarus;  (b) Panulirus versicolor;   

(c) Panulirus ornatus; (d) P.anulirus penicillatus;  

(e) P. longiceps   (sumber  : Junaidi et al., 2010) 



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

14 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

C. Areal Pengembangan Budidaya Laut 

Pada prinsipnya,  semua wilayah laut dapat dipilih untuk 
usaha budidaya laut. Namun, kondisi alamiah lingkungan laut 
dapat menjadi pembatas dalam kegiatan budidaya laut, seperti 
arus, angin, dan gelombang. Perairan laut adalah perairan yang 
berada di laut dan memiliki kadar garam berkisar antara 30-35 
ppt.  Perairan laut dapat dikelompokan berdasarkan beberapa 
kriteria. Berdasarkan kedalaman, perairan laut dapat dibagi 
menjadi perairan laut dangkal (shallow sea) dengan kedalaman 
< 30 m dan laut dalam (deep sea) dengan kedalaman > 30 m.  
Berdasarkan keterlindungnya, perairan laut bisa dikelompokan 
menjadi laut terbuka/laut lepas (open sea/offshore) dan terlin-
dung yang berupa teluk, selat, dan shallow sea. Untuk keperluan 
budidaya di laut (marikultur), maka perairan laut yang biasa 
digunakan adalah berupa perairan laut yang terlindung, yakni 
berupa teluk, selat, dan shallow sea.   

Teluk adalah perairan laut yang menjorok masuk ke 
dalam (Gambar 3.2), karena itu perairan teluk relatif terlindung 
dari ombak besar, badai dan angin ribut. Berbeda dengan pa-
lung, mulut teluk relatif lebar dan terbuka. Perairan ini juga 
relatif lebar sehingga pengaruh angin dalam membentuk om-
bak laut relatif besar.  Sifat keterlindungan menjadi hilang bila 
teluk tersebut memiliki areal yang sangat luas. Sirkulasi air 
banyak dipengaruhi oleh arus akibat pasut air laut.  Teluk yang 
memiliki pasut air laut dengan kisaran yang kecil umumnya 
memiliki arus laut yang relatif lambat (0,01-0,10 m/detik),  
sehingga sirkulasi air di perairan ini relatif kecil. Teluk demi-
kian seringkali mengalami sangat subur bahkan terlalu subur 
(eutrofikasi) bila menerima banyak nutrien dari daratan.  
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Gambar 3.2. Perairan teluk (Sumber : Google Earth) 

Selat adalah perairan laut di antara dua atau beberapa 
pulau (Gambar 3.3). Adanya pulau-pulau tersebut yang menga-
pit dan mengelilingi perairan laut ini menyebabkan selat relatif 
terlindung dari angin dan ombak badai. Keberadaan pulau 
tersebut memecah dan membelokan orientasi masa air laut dan 
angin sehingga menjadi tidak merusak. Namun demikian pe-
rairan selat adakalanya memiliki arus laut yang sangat kuat 
(>0,5 m/detik) bila, selat tersebut relatif sempit dan memiliki 
kisaran pasut air laut sangat lebar (3-5 m).  

 

Gambar 3.3. Perairan selat (Sumber : Google Earth) 
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Shallow sea atau perairan laut dangkal umumnya berlo-
kasi di dekat pantai (Gambar 3.4).  Dari pantai, perairan ini 
memiliki lebar beberapa meter hingga beberapa kilometer.  Di 
dalam kawasan perairan laut dangkal ini terdapat bagian yang 
dangkal (reef flat, mud flat) dan bagian yang relatif dalam (lagu-
na/goba, galer) serta karang yang melindungi (barrier reef) 
perairan ini dari ombak laut lepas/terbuka.  Ombak dan arus 
laut lepas yang bersifat turbulen (mengaduk) ketika mencapai 
dan menghantam karang pelindung berubah menjadi ombak 
dan arus laut yang bersifat laminer (semilir dan mengendap-
kan). Kondisi ombak dan arus demikian lebih baik untuk lokasi 
marikultur dibandingkan dengan ombak dan arus yang bersifat 
turbulen.  

Bagian yang dangkal memiliki kedalaman sekitar 0-5 m 
pada saat surut.  Pada saat surut, bagian dangkal perairan ini 
adakalanya menjadi tidak berair.  Bagian ini seringkali disebut 
mud flat, karena sebagian besar substrat dasar lautnya berupa 
lumpur.  Hal ini disebabkan sifat dari arus laut di kawasan ini 
yang bersifat mengendapkan, termasuk mengendapkan parti-
kel tersuspensi yang dikandung oleh air laut. Laguna merupa-
kan bagian dari perairan laut dangkal yang memiliki kedala-
man lebih besar dibandingkan dengan bagian lainnya. Kedala-
man bagian ini berkisar antara 7-15 m. Di dasar laguna biasa-
nya terjadi sedimentasi partkel tersuspensi akibat ketiadaan 
sirkulasi air di bagian tersebut. Bagian dari perairan laut dang-
kal yang memiliki kedalaman yang besar lainnya adalah galer 
(channel). Galer adalah selat di bawah air yang menghubung-
kan laguna satu dengan laguna lainnya.  Galer ini adakalanya 
buatan manusia yang mengupayakan jalur pelayaran di kawa-
san perairan laut dangkal ini tetap bisa berlangsung, ketika air 
laut sedang surut sekalipun. 

 



Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

Parasit dan Penyakit Ikan 17 
 

 

Gambar 3.4. Perairan shallow sea (Sumber : Google Earth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas individu: 
Sebutkan minimal 5 (lima) spesies biota laut yang 
prospek dikembangkan di Proovinsi Nusa Tenggara Barat 
dan jelaskan alasannya. 

Evaluasi:  
1. Mengapa pertimbangan ekonomi dan pasar kadang 

lebih penting dari perimbangan aspek biota budidaya 

2. Jelaskan aspek lingkungan yang menjadi faktor 

pembatas dalam kawasan budidaya laut 

Rangkuman 
1. Pemilihan species untuk budidaya laut didasarkan 

kepada pertimbangan karakteristik biologi, dan pasar 
serta sosial-ekonomi.  

2. Pertimbangan ekonomi dan pasar boleh jadi lebih 
penting daripada pertimbangan biologi dalam species 
untuk dibudidakanan.  

3. Untuk keperluan budidaya laut, maka perairan laut yang 
biasa digunakan adalah berupa perairan laut yang 
terlindung, yakni berupa teluk, selat, dan shallow sea. 
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BAB 4 
SISTEM TEKNOLOGI 

BUDIDAYA LAUT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu membedakan sistem teknologi 
budidaya laut 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat membedakan bagian-bagi-
an sistem budidaya dengan metode keramba 
jaring apung 

 Mahasiswa dapat membedakan sistem budi-
daya dengan metode jaring tancap, pen cul-
ture, rakit, longline, sea ranching dan restocking 
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A. Pendahuluan 

Budidaya laut adalah sistem budidaya berbasiskan perai-
ran (water base aquaculture), yaitu laut (marine base aquaculture). 
Sistem budiaya ini dilakukan pada badan air sehingga bersifat 
terbuka (open system). Interaksi antara biota budidaya dengan 
lingkungan luar sangat kuat dan hampir tidak ada pembatasan. 
Sistem yang digunakan dalam kegiatan budidaya laut bergan-
tung kepada komoditas dan keadaan lingkungan tempat budi-
daya itu akan dilakukan. Komoditas budidaya laut menghen-
daki lingkungan perairan yang berbeda-beda.  Oleh karena itu 
setiap komoditas budidaya laut menghendaki sistem budidaya 
tertentu. 

B. Keramba Jaring Apung 

Keramba jaring apung (KJA) atau  jaring apung (cage 
culture) adalah sistem budidaya dalam wadah berupa jaring 
yang mengapung (floating net cage) dengan bantuan pelam-
pung.  Sistem ini menggunakan padat penebaran ikan yang 

Mahasiswa mampu 
membedakan sistem teknologi 

budidaya laut 
 

Mahasiswa dapat membedakan 
bagian-bagian sistem budidaya 
dengan metode keramba jaring 

apung 
 

Mahasiswa dapat membedakan 
sistem budidaya dengan metode 
jaring tancap, pen culture, rakit, 

longline, sea ranching dan 
restocking 

 

Deskripsi Singkat Bab 4 : 
Bab ini menjelaskan tentang sistem teknologi budidaya 
laut 

Manfaat : 

Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat membedakan bagian-bagian 
sistem budidaya dengan metode keramba jaring apung 
dan sistem budidaya dengan metode jaring tancap, pen 
culture, rakit, longline, sea ranching dan restocking  
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relatif tinggi, sehingga tergolong berteknologi intensif. Mengi-
ngat kepadatan ikan tinggi, maka dibutuhkan lokasi dengan 
sirkulasi air yang baik sehingga mampu mensuplai oksigen 
yang cukup bagi organisme budidaya dan ketersediaan pakan 
yang cukup.  Sistem budidaya ini seyogyanya dilakukan oleh 
sumberdaya manusia dengan kemampuan pembudidayaan 
yang relatif tinggi. Sistem ini digunakan untuk budidaya 
kelompok ikan, udang lobster dan ikan hias. Komponen KJA 
terdiri dari rakit apung, kurungan, pelampung dan jangkar. 
Berikut adalah cara pembuatan masing-masing komponen 

tersebut:  

a. Rakit  Apung 

Pembuatan rakit apung dapat dilakukan di darat dengan 
terlebih dahulu membuat kerangka sesuai dengan ukuran yaitu 
8 x 8 m (Gambar 4.1). Kerangka ini berfungsi sebagai tempat 
peletakan kurungan yang berbentuk segi empat dan terbuat 
dari bahan bambu atau kayu. Setiap unit kerangka dapat terdiri 
dari 2 atau 4 kurungan, tetapi secara ekonomi setiap unit 
dianjurkan sebanyak 4 (empat) buah kurungan. Kerangka di 
tempatkan di lokasi budidaya dengan diberi jangkar sebanyak 

4 buah agar tetap pada tempatnya atau tidak terbawa arus.  

b. Kurungan  

Kurungan berfungsi sebagai wadah pemeliharaan ikan 
yang terbuat dari bahan polyethilen (PE) D. 18 dengan lebar 
mata jaring antara 0,75~ 1". Bentuk kurungan disesuaikan 
dengan bentuk kerangka rakit yaitu empat persegi dengan 
ukuran 3 x 3 x 3 m3 (Gambar 4.2).  Jaring apung yang telah siap 
dibuat di pasang pada kerangka rakit dengan cara mengikat ke 
empat sudut bagian atas pada setiap sudut kerangka. Pola 
pembuatan kurungan dan cara pengikatan agar kerangka jaring 
apung tetap terbentuk bujur sangkar, maka pada sudut bagian 
bawah jaring diberi pemberat (dari batu, timah, atau kayu ulin). 



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

22 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

 
Gambar 4.1. Kerangka rakit 

(sumber : http://aneka-usahaperikanan.blogspot.co.id/) 

 
Gambar 4.2. Kurungan telah dipasang 

(sumber : http://aneka-usahaperikanan.blogspot.co.id/) 

c. Pelampung  

Untuk mengapungkan sarana budidaya termasuk rumah 
jaga diperlukan pelampung.Pelampung dapat digunakan drum 
plastic volume 200 liter. Dan untuk menahan rakit diperlukan 
pelampung sebanyak 12 buah. Pelampung diikat dengan tali 

polyethelene (PE) yang bergaris tengah 0,8 ~ 1,0 cm.  

http://aneka-/
http://aneka-/
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d. Jangkar  

Jangkar berfungsi untuk menahan sarana budidaya agar 
tidak bergeser dari tempatnya akibat pengaruh arus dan angin 
ataupun gelombang. Setiap inti keramba jaring apung di 
pergunakan jangkar 4 buah yang terbuat dari besi dengan berat 
50 kg. Panjang tali jangkar biasanya 1,5 kali kedalaman perairan 

pada waktu pasang tinggi.  

 
Gambar 4.3. Penempatan dan pemasangan pelampung dan 

jangkar (sumber : http://aneka-usahaperikanan.blogspot.co.id/) 

C. Jaring Tancap, Pen Culture, Rakit dan Longline 

a. Jaring Tancap 

 Jaring tancap (fixed  net cage) atau karamba jaring tancap 
(KJT) adalah sistem budidaya dalam wadah berupa jaring yang 
diikatkan pada patok yang menancap ke dasar perairan.Sistem 
ini menggunakan padat penebaran ikan yang relatif tinggi, 
sehingga tergolong berteknologi intensif seperti pada KJA.  

b. Pen Culture 

Pen culture adalah sistem budidaya menggunakan wadah 
dengan dinding buatan manusia yang terbuat dari jaring atau 
kayu,sementara dasar wadah berupa dinding alam. Kepadatan 
organisme budidaya bergantung kepada jenis komoditas yang 
diusahakan dan daya dukung sistem. Beberapa komoditas yang 
potensial dipeliharan dalam sistem ini adalah abalon, teripang 
dan ikan kerapu.  

http://aneka-/
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Prakteknya, budidaya dalam sistem pen culture ini bisa 
dilakukan pemberian pakan atau tanpa pemberian pakan (no 
feeding), dan hanya mengandalkan kepada ketersediaan pakan 
alami.  Output dari kegiatan ini adalah ikan ukuran konsumsi 
(5-12 bulan pemeliharaan) dan ikan ukuran bibit (2-3 bulan 
pemeliharaan) untuk keperluan pembesaran (fatening) di sistem 
cage culture. Sistem ini dilakukan oleh SDM dengan kemam-
puan pembudidayaan menengah. 

 
Gambar 4.4. Jaring tancap  

(sumber : http://mabok-ikan.blogspot.co.id/) 

 
Gambar 4.5. Pen culture 

(sumber : http://mabok-ikan.blogspot.co.id/) 

c. Eclosure  

Sekat (enclosure) adalah sistem budidaya yang dilakukan 
di perairan laut dimana sebagian besar dinding wadah dari 
sistem tersebut merupakan dinding alam (teluk, perairan dian-



Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

Parasit dan Penyakit Ikan 25 
 

tara beberapa pulau) dan sebagian kecil berupa dinding buatan  
manusia (man made) berupa jaring, pagar kayu atau batu.  
Kepadatan organisme budidaya bergantung kepada jenis 
komoditas yang diusahakan dan daya dukung sistem.  Praktek-
nya, budidaya dalam sistem enclosure ini tidak dilakukan 
pemberian pakan (no feeding), dan hanya mengandalkan kepada 
ketersediaan pakan alami.  Kegiatan ini mengandalkan benih 
dari hatchery yang berlokasi di dekatnya.  Output dari kegiatan 
ini adalah ikan ukuran konsumsi (5-12 bulan pemeliharaan) 
dan ikan ukuran bibit (2-3 bulan pemeliharaan) untuk keper-
luan pembesaran (fatening) di sistem cage culture atau pen 
culture.  Sistem ini dilakukan oleh SDM dengan kemampuan 
pembudidayaan yang rendah. 

 

Gambar 4.6. Sekat (enclosure) 

(sumber : http://mabok-ikan.blogspot.co.id/) 

d. Longline dan Rakit 

Dalam sistem longline organisme budidaya ditambatkan 
kepada tambang yang dibentangkan dan diapungkan di laut.  
Organisme budidaya tersebut antara lain rumput laut, kerang 
mutiara dan kerang konsumsi lainnya (oyster, abalone). Cara 
budidaya seperti ini termasuk kedalam kelompok sistem terbu-
ka, karena tambang  ditempatkan dalam perairan terbuka (open 
access) dan pengaruh akibat perubahan dari luar (eksternal) 
tidak dapat dihambat apalagi dicegah.  Sistem ini memiliki 
padanan dengan sistem rakit (floating raft), dan yang membe-
dakannya adalah bahan yang digunakan (longline terbuat dari 
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plastik PE sedangkan rakit terbuat dari bambu atau kayu) dan 
dimensi. 

 

Gambar 4.7. Longline dan rakit 

(sumber : http://mabok-ikan.blogspot.co.id/) 

e. Sea Ranching dan Restocking.   

Sea ranching adalah pemeliharaan ikan dalam suatu kawa-
san perairan laut yang terisolasi geografis secara alamiah.  
Kawasan karang dalam adalah suatu kawasan yang secara 
geografis dan alamiah mengisolasi ikan-ikan karang (demersal 
species), teripang, moluska dan krustasea (udang dan lobster).  
Secara reguler hatchery swasta melakukan kegiatan restocking 
beberapa benih ikan potensial kedalam kawasan sea ranching.  
Pemanenan dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan alat 
tangkap yang ramah lingkungan (bubu, pancing dan seba-
gainya). Untuk harmonisasi antara hatchery yang melakukan 
kegiatan restocking dan nelayan yang melakukan kegiatan 
pemanenan (penangkapan) maka dibutuhkan kelembagaan 
yang memadai dan handal. 

 

 

 

http://mabok-ikan.blogspot.co.id/
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D. Bahan Bacaan 
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Tugas individu: 
Buat ringkasan artikel jurnal internasional terkait 
dengan sea ranching dan restocking 
 

Evaluasi:  

1. Sebutkan 3 jenis biota laut yang dapat 
dipelihara dengan sistem longline 

2. Jelaskan tujuan  sea ranching dan restocking 

Rangkuman 
1. Sistem yang digunakan dalam kegiatan budidaya 

laut bergantung kepada komoditas dan keadaan 
lingkungan tempat budidaya itu akan dilakukan.  

2. Komoditas budidaya laut menghendaki 
lingkungan perairan yang berbeda-beda, karena 
itu setiap komoditas budidaya laut menghendaki 
sistem budidaya tertentu.  

3. Sistem budidaya laut yang banyak digunakan 
antara  keramba jaring apung, jaring tancap, pen 
culture, rakit, longline, sea ranching dan restocking. 
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BAB 5 
PEMILIHAN LOKASI  

BUDIDAYA LAUT 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 
 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
prinsip-prinsip pemilihan lokasi dan 

menerapkan metode pemilihan 
lokasi budidaya laut 

 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
prinsip-prinsip pemilihan lokasi 

budidaya laut 

Mahasiswa dapat menerapkan 
metode pemilihan lokasi budidaya 

laut 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pemilihan lokasi 
dan menerapkan metode pemilihan lokasi budidaya laut 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip 
pemilihan lokasi budidaya laut 

 Mahasiswa dapat menerapkan metode 
pemilihan lokasi budidaya laut 
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A. Pendahuluan 

Usaha budidaya merupakan salah satu kegiatan ekonomi, 
selain membutuhkan modal, usaha budidaya juga membutuh-
kan ketrampilan, ketekunan, dan kemampuan memperkirakan 
perkembangan pasar. Usaha budidaya akan berhubungan 
dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi (IP-
TEK), seperti disiplin ilmu perikanan,  biologi, hukum, teknik 
dan ekonomi.  Dalam penentuan lokasi usaha budidaya aspek, 
selain mempertimbangkan aspek personil (manusia) dan eko-
nomi (permodalan), penentuan lokasi untuk usaha budidaya 
juga harus memperhatikan keamanan, baik keamanan bagi 
pekerja maupun keamanan unit usaha (bangunan, peralatan, 
dan hewan yang dipelihara) serta prasarana dan sarana  komu-
nikasi dan informasi juga perlu menjadi pertimbangan. Oleh 
karena itu, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
pemilihan lokasi, baik faktor teknis maupun sosial-ekonomi. 

B. Prinsip Pemilihan Lokasi Budidaya Laut 

Pada prinsipnya, beberapa faktor yang perlu dipertim-
bangkan dalam pemilihan lokasi, baik faktor teknis maupun 
sosial-ekonomi. 

a. Faktor Teknis 

Kegiatan budidaya laut merupakan budidaya yang 
berbasiskan air (water-base aquaculture), sehingga perairan laut  
dalam sarana produksi atau wadah pemeliharaan sulit untuk 

Deskripsi Singkat Bab 5 : 
Bab ini menjelaskan tentang pemilihn lokasi 
budidaya laut 

 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari 
bab ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan 
prinsip-prinsip pemilihan lokasi dan dapat 
menerapkan metode pemilihan lokasi budidaya 
laut 
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mengendalikan kualitas air pada lingkungan budidaya terse-
but. Hanya sebagian kecil kegiatan yang bisa dilakukan untuk 
mengelola kulitas air di dalam wadah pemeliharaan, seperti 
pengendalian biota penempel (biofouling) dan penggantian 
jaring. Karena itu, pemilihan lokasi yang tepat secara teknis  
dapat mengurangi resiko penurunan kualitas air di dalam 
sarana produksi. Beberapa parameter terkaitan dengan faktor 
teknis yang meliputi kualitas air dan kondisi oseanografi  yang 
perlu dipertimbangkan, diantara sebagai berikut : 

1. Suhu Air.  

Suhu air suatu perairan sangat dipengaruhi oleh suhu 
udara di atasnya.  Dengan demikian suhu air dipengaruhi oleh 
kondisi iklim dan cuaca saat pengamatan. Kebanyakan biota 
daerah tropis terkondisi dengan kisaran suhu yang relatif 
sempit dan stabil bila dibandingkan dengan daerah subtropis 
atau daerah bermusim empat lainnya. Dalam budidaya laut, 
yang perlu mendapat perhatian adalah fluktuasi suhu perairan 
sehari-hari selama masa pemeliharaan. Fluktuasi suhu ini perlu 
dijaga sedemikan rupa sehingga perubahannya tidak secara 
drastis (berubah cukup besar secara tiba-tiba). Selain itu, per-
lunya suhu air diamati dalam pengamatan kualitas air adalah 
berkaitan dengan peranannya terhadap karakteristik kualitas 
air lainnya, seperti terhadap kandungan oksigen maupun 
amonia. Faktor-faktor yang berperan adalah curah hujan, 
penguapan, kelembaban udara, kecepatan angin dan intensitas 
radiasi matahari. Suhu merupakan salah satu parameter 
oseanografi utama untuk mengetahui kondisi perairan yang 
diamati.  Bersama-sama dengan salinitas perairan data suhu 
dapat memberi gambaran tentang adanya stratifikasi di kolom 
air, maupun proses percampuran. Informasi tentang kondisi 
tersebut diperlukan untuk keperluan budidaya laut maupun 
untuk pengelolaan perairan. 

2. Salinitas.   

Salinitas menggambarkan kandungan garam dalam air 
suatu perairan. Yang dimaksud dengan garam di sini adalah 
berbagai ion yang terlarut dalam air termasuk garam dapur 
(NaCl). Pada umumnya salinitas disebabkan oleh tujuh ion 
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utama yaitu natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca), magne-
sium (Mg), klorit (Cl), sulfat (SO4) dan bikarbonat (HCO3).  Air 
laut pada umumnya memiliki salinitas 32 ppt berarti setara 
dengan kandungan garam sebesar 32 gr/L.  Air tawar biasanya 
memiliki salinitas kurang dari 0,5 ppt, dan air yang memiliki 
salinitas antara air tawar dan air laut disebut air payau. 

Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain pola sirkulasi, penguapan, curah hujan, aliran air 
sungai, lamanya pasang surut yang akan membawa masuk air 
laut kedaerah muara dan pasokan air tawar yang berasal dari 
sungai. Salinitas dapat mempengaruhi keberadaan nitrat dan 
orthofosfat, dimana semakin tinggi salinitas umumnya kadar 
nitrat dan orthofosfat semakin rendah. Sementara salinitas 
perairan teluk khususnya di bagian pesisir dimana bermuara 
sistem sungai, akan berfluktuasi tergantung pada keadaan 
musim. 

Salinitas merupakan parameter oseanografi penting lain-
nya yang bersama-sama dengan suhu air untuk mengetahui 
sebaran massa air, stratifikasi, dan proses percampuran. Infor-
masi ini sangat diperlukan untuk kegiatan budidaya laut, 
karena perubahan salinitas yang drastis akan berakibat fatal 
terhadap organisme yang dipelihara.  Disamping itu, informasi 
tentang salinitas diperlukan pula untuk pengelolaan perairan, 
terutama yang berkaitan dengan distribusi dan luas sebaran 
dampak yang mungkin terjadi. 

3. Oksigen Terlarut.  

 Pada perairan laut yang terbuka, oksigen terlarut berada 
pada kondisi alami, sehingga jarang dijumpai kondisi perairan 
terbuka yang miskin oksigen (Brotowidjoyo et al., 1995).  
Walaupun pada kondisi terbuka, kandungan oksigen perairan 
tidak sama dan bervariasi berdasarkan siklus, tempat dan 
musim. Kadar oksigen terlarut juga berfluktuasi secara harian, 
musiman, pencampuran masa air, pergerakan  masa air, akti-
fitas  fotosintesa,  respirasi  dan limbah  yang masuk ke badan 
air. Kebutuhan oksigen pada ikan mempunyai dua kepen-
tingan  yaitu: kebutuhan lingkungan bagi spesies tertentu  dan 
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kebutuhan konsumtif yang tergantung pada metabolisme 
ikan.  

Penurunan kadar oksigen  terlarut  dalam  air  dapat  
menghambat  aktivitas ikan. Oksigen  diperlukan untuk  pem-
bakaran  dalam  tubuh. Kebutuhan akan oksigen antara tiap 
spesies  tidak  sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 
struktur molekul sel darah ikan yang mempunyai hubungan 
antara tekanan partial oksigen dalam air dan dengan keselu-
ruhan oksigen dalam sel darah.  Variasi oksigen terlarut dalam 
air biasanya sangat kecil sehingga tidak menggangu kehidu-
pan ikan. Keberadaan oksigen di perairan sangat penting 
terkait dengan berbagai proses kimia biologi perairan. Oksigen 
diperlukan dalam proses oksidasi berbagai senyawa kimia dan 
respirasi berbagai organisme perairan. 

4. pH  Air Laut. 

Derajat keasaman menunjukan aktifitas ion hidrogen 
dalam larutan tersebut dan dinyatakan sebagai konsentrasi 
ion hidrogen (mol/l) pada suhu tertentu atau pH = - log  

(H+). Konsentrasi  pH  mempengaruhi  tingkat  kesuburan  
perairan karena mempengaruhi kehidupan jazad renik. Perai-
ran yang asam cenderung menyebabkan kematian pada ikan.  
Hal ini disebabkan  konsentrasi oksigen akan rendah sehingga, 
aktifitas pernapasan tinggi dan selera makan berkurang. pH air 
laut relatif konstan karena adanya penyangga dari hasil kese-
imbangan karbondioksida, asam karbonat, karbonat dan bikar-
bonat yang disebut buffer.    

Nilai  pH,  biasanya  dipengaruhi  oleh  laju  fotosintesa, 
buangan industri serta limbah rumah tangga. Kisaran pH da-
lam perairan alami, sangat dipengaruhi oleh konsentrasi kar-
bon dioksida yang merupakan substansi asam. Fitoplankton 
dan vegetasi perairan lainya menyerap karbon dioksida dari 
perairan selama proses fotosintesa berlangsung sehingga pH 
cenderung meningkat pada siang hari dan menurun pada 
malam  hari.     
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5. Pencemaran. 

Bahan pencemar yang biasa masuk kedalam suatu badan 
perairan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua 
yaitu bahan pencemar yang sulit terurai dan bahan pencemar 
yang mudah terurai. Contoh bahan pencemar yang sulit terurai 
berupa persenyawaan logam berat, sianida, DDT atau bahan 
organik sintetis. Contoh bahan pencemar yang mudah terurai 
berupa limbah rumah tangga, bakteri, limbah panas atau lim-
bah organik. Kedua jenis bahan pencemar tersebut umumnya 
disebabkan oleh kegiatan manusia, baik secara langsung mau-
pun tidak langsung.  Jika lokasi budidaya mengandung bahan 
pencemar maka akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan 
yang dipelihara didalam wadah budidaya ikan tersebut. 

6. Arus Laut. 

Arus mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi kehi-
dupan biota budidaya. Arus dapat menyebabkan ausnya jari-
ngan jazad hidup akibat pengikisan atau teraduknya substrat 
dasar berlumpur yang berakibat pada kekeruhan sehingga 
terhambatnya fotosintesa. Pada saat yang lain, manfaat dari  
arus adalah menyuplai makanan, kelarutan oksigen, penye-
baran plankton dan penghilangan CO2 maupun sisa pakan 

dan feses biota budidaya.  Arus juga sangat penting dalam 
sirkulasi air, pembawa bahan terlarut dan padatan tersuspensi 
serta dapat berdampak pada keberadaan organisme  penempel 
(biofouling). 

7. Gelombang.  

Keterlindungan suatu perairan laut bagi lokasi budidaya 
bisa diindikasikan dengan karakter gelombang perairan terse-
but. Gelombang yang besar dan berpotensi badai menunjukkan 
perairan laut tersebut relatif tidak terlindung, sebaliknya 
perairan dengan gelombang yang kecil menunjukkan perairan 
tersebut terlindung. Tinggi gelombang air laut yang ideal untuk 
sistem KJA adalah kurang dari 1 m. Tinggi gelombang tersebut 
relatif lebih aman terhadap konstruksi KJA dan menjamin 
kenyamanan bekerja. Gelombang laut dengan ketinggian lebih 
dari 1,5 m, yang dikategorikan sebagai gelombang besar, bisa 
menyebabkan rusaknya konstruksi dan menurunnya kenyama-
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nan bekerja di atas KJA.  Gelombang yang besar tersebut juga 
bisa menyebabkan ikan kultur mengalami stres, karena kega-
duhan dan kekurang-nyamanan yang ditimbulkannya. Ikan 
yang mengalami stres bisa menurunkan, bahkan menghilang-
kan, nafsu makan, sehingga menghambat pertumbuhan.  

b. Faktor Sosial Ekonomi 

Beberapa parameter yang digunakan untuk menilai kela-
yakan suatu lokasi dari segi sosial ekonomi antara lain sebagai 
berikut.  

1. Dekat dengan daerah pengembangan budidaya laut sehing-
ga mudah mendapatkan benih atau induk untuk usaha 
pembenihan.  

2. Lokasi yang dipilih untuk penempatan KJA, jaring tancap, 
pen culture atau sistem lain harus jelas kepemilikannya 
sehingga tidak berbenturan dengan kepentingan lain di 
kemudian hari.  

3. Peruntukan lahan untuk  usaha  harus jelas dan pasti, sesuai 
dengan rencana induk pembangunan daerah setempat.  

4. Tersedia tenaga kerja yang cukup, baik tenaga kerja biasa 
maupun tenaga kerja ahli.  

5. Lokasi mudah dijangkau. Artinya tersedia sarana dan pra-
sarana transportasi yang memadai dari dan ke lokasi.  

6. Tersedia alat dan bahan yang mudah dalam pengadaannya.  

7. Tersedia sumber tenaga listrik yang memadai, misalnya 
PLN untuk kebutuhan operasional usaha, terutama untuk 
menggerakkan aerator dan pompa air.  

8. Kemampuan pasar untuk menyerap produksi cukup terbu-
ka. Atau setidaknya dapat diprediksi bahwa sampai dilaku-
kan  panen, hasil produksi dapat diserap pasar.  

9. Lokasi usaha cukup aman, baik dari gangguan hama mau-
pun pencuri.   

10. Adanya dukungan, baik pemerintah maupun masyarakat.  

C. Metode  Pemilihan Lokasi Budidaya Laut 

Pemilihan lokasi yang ideal untuk budidaya laut tidak 
mudah, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, 
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baik teknis maupun sosial-ekonomi. Dengan melihat areal yang 
begitu luas dengan kondisi daerah yang beragam, terkadang 
menimbulkan keraguan/kebingungan dalam menentukan lo-
kasi usaha budidaya ikan atau rumput laut. Oleh karena itu, 
diperlukan cara tertentu yang dapat diterapkan dangan mu-
dah. Penentuan lokasi untuk budidaya laut menuntut penera-
pan beberapa kriteria. Penerapan kriteria sangat membantu 
dalam mengidentifikasi dan memilih lokasi budidaya secara 
obyektif, dimana secara mendasar terdiri dari atas kelompok 
kriteria kesesuaian teknis dan sosial-ekonomi. Metode ini se-
ring digunakan didalam proses perencanaan yang umumnya 
selalu berhadapan dengan variable/parameter yang berdimen-
si kualitatif. 

Analisis data untuk mengetahui kesesuaian lokasi pe-
ngembangan budidaya laut, meliputi 3 tahapan yaitu : a) 
penyusunan matriks kesesuaian, b) pembobotan dan penghar-
katan; dan (c) penentuan kelas kesesuaian. Penyusunan matriks 
kesesuaian dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria 
kesesuaian lokasi budidaya laut. Kriteria kesesuaian disusun 
berdasarkan parameter biofisik   yang relevan dengan kegiatan 
budidaya, dan dibuat dengan mengacu pada matriks kriteria 
kesesuaian dari berbagai studi pustaka.  

Pemberian bobot didasari oleh tingkat kepentingan ma-
sing-masing parameter secara berurutan, mulai dari yang ter-
penting sampai yang kurang penting. Selain itu setiap tema 
akan dibagi menjadi beberapa kelas yang diberi skor berda-
sarkan tingkat kesesuaiannya, sehingga pada hasil akhir akan 
diperoleh ”nilai akhir” atau ”matriks atribut” yang merupakan 
hasil perkalian antara bobot dengan skor kelas.  Setiap kriteria 
dan parameter, pemberian bobot, dan skor kelas ditentukan 
berdasarkan studi kepustakaan, dan justifikasi dari tenaga ahli 
yang berkompeten di bidang perikanan, baik secara tertulis 
maupun secara lisan. Pembagian kelas kesesuaian dilakukan 
menurut klasifikasi FAO (1976) yang diacu oleh Sjafrie et al. 
(2010), yang membagi kesesuaian lahan menjadi 3 kelas yaitu: 
Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), dan Tidak Sesuai (TS).   

1. Kelas SS: sangat sesuai (highly suitable), yaitu: lahan tidak 
mempunyai pembatas yang berat untuk suatu penggunaan 
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tertentu secara lestari, atau hanya mempunyai pembatas 
yang kurang berarti dan tidak berpengaruh secara nyata 
terhadap produksi lahan tersebut, serta tidak akan 
menambah masukan dari pengusahaan lahan tersebut. 
Nilai scoring untuk kelas S1 sebesar 3.  

2. Kelas S: sesuai (suitable), yaitu: lahan yang mempunyai 
pembatas yang agak berat untuk suatu penggunaan terten-
tu secara lestari. Pembatas tersebut akan mengurangi pro-
duktivitas lahan dan keuntungan yang diperoleh, serta 
meningkatkan masukan untuk mengusahakan lahan terse-
but. Nilai scoring untuk kelas S2 sebesar 2.  

3. Kelas TS: tidak sesuai permanen (not suitable), yaitu: lahan 
yang mempunyai pembatas sangat berat/permanen, sehi-
ngga tidak mungkin dipergunakan untuk suatu penggu-
naan tertentu yang lestari. Nilai scoring untuk kelas N 
sebesar 1. 

Pelaksanaan operasi tumpang susun (overlay) dimulai 
dari parameter yang paling penting (bobotnya terbesar), beru-
rutan hingga parameter yang kurang penting. Pada kegiatan ini 
diperoleh kisaran nilai kesesuaian lokasi antara 0 - 300. Kisaran 
ini selanjutnya di bagi dalam 3 kelas, sehingga tersusun pemba-
gian nilai kesesuaian sebagai berikut :   

 Nilai 0-100 (TS)  = tidak sesuai   

 Nilai 101-200 (S)    = sesuai   

 Nilai 201-300 (SS) = sangat sesuai   

Matriks kesesuaian perairan untuk pengembangan budi-
daya rumput laut dapat dilihat pada Tabel 5.1.     

Tabel 5.1. Kesesuain perairan untuk budidaya rumput laut 
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Sumber : Dirjen Perikanan Budidaya, DKP dalam Sjafrie et al. 

(2010), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas individu: 
Buat matriks kesesuain lokasi perairan untuk budidaya 
kerapu dalam keramba jaring apung 

Evaluasi:  
1. Jelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilhan lokasi budidaya laut 
2. Jelaskan faktor sosial ekonomi yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan lokasi budiaya laut 

Rangkuman 
1. Pemilihan lokasi yang tepat secara teknis  dapat 

mengurangi resiko penurunan kualitas air di 
dalam sarana produksi.  

2. Beberapa parameter terkaitan dengan faktor 
teknis yang meliputi kualitas air dan kondisi 
oseanografi  yang perlu dipertimbangkan. 

3. Metode  pemilihan lokasi budidaya laut dapat 
dilakukan analisis SIG. 
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BAB 6 
PENGELOLAAN BUDIDAYA 

LAUT SECARA 
BERKELANJUTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menerapkan strategis pengelolaan 
budidaya  laut secara berkelanjutan 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian 
pengelolaan sumberdaya perikanan secara 
berkelanjutan 

 Mahasiswa dapat menerapkan strategis  
pengelolaan budidaya laut secara 
berkelanjutan 
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A. Pendahuluan 

Pengertian pengelolaan sumberdaya perikanan berkelan-
jutan adalah pengelolaan yang mengarah kepada bagaimana 
sumberdaya yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan 
sekarang dan kebutuhan generasi yang akan datang. Pengelo-
laan berkelanjutan tidak berarti melarang aktifitas pemanfaatan 
yang bersifat ekonomi/komersial, tetapi menganjurkan de-
ngan persyaratan bahwa tingkat pemanfaatan tidak melampaui 
daya dukung (carrying capacity) Iingkungan perairan, sehingga 
generasi mendatang tetap memiliki asset sumberdaya yang 
sama atau Iebih banyak dari generasi saat ini 

B. Pengertian Pengelolaan Berkelanjutan 

Bengen (2005) mendefinisikan pengelolaan dikatakan ber-
kelanjutan apabila kegiatan tersebut dapat mencapai tiga 
tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan secara 
ekologi, sosial dan ekonomi. Berkelanjutan secara ekologi 

Mahasiswa mampu menerapkan 
strategis pengelolaan budidaya 

secara berkelanjutan 
 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian pengelolaan 

sumberdaya perikanan secara 
berkelanjutan 

 
 

Mahasiswa dapat 
menerapkan strategis  

pengelolaan budidaya laut 
secara berkelanjutan 

 
 
 Deskripsi Singkat Bab 6 : 

Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan budidaya laut 
secara berkelanjutan 

 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengelolaan 
sumberdaya dan dapat menerapkan strategi pengelolaan 
budidaya  laut secara berkelanjutan 
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mengandung arti, bahwa kegiatan pengelolaan sumberdaya 
perikanan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas 
ekosistem, memelihara daya dukung Iingkungan, dan konser-
vasi sumberdaya ikan termasuk keanekaragaman hayati (biodi-
versity). Berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa 
kegiatan pengelolaan ikan hendaknya dapat menciptakan 
pemerataan hasil, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan 
pengembangan kelembagaan. Sedang keberlanjutan secara eko-
nomi berarti bahwa kegiatan pengelolaan sumberdaya perika-
nan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, peme-
liharaan kapital, dan penggunaan sumberdaya perikanan serta 
investasi secara efisien. Dengan demikian, pengembangan 
budidaya  harus dibangun pada suatu sistem produksi yang 
secara ekologi, ekonomi dan sosial mampu memberikan 
manfaat yang berkelanjutan yang didukung dengan informasi 
ilmiah dan peraturan.  

C. Strategi  Pengelolaan Budidaya Laut Secara Berkelanjutan 

Budidaya laut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan 
sumberdaya melalui kegiatan produksi biota (organisme) akua-
tik di lingkungan perairan, sehingga perlu dikelola sesuai de-
ngan norma-norma pembangunan berkelanjutan. Oleh karena 
itu, strategi pengelolaan berkelanjutan pada budidaya laut 
sebagai berikut :  

a. Budidaya Laut Sesuai dengan Daya Dukung.  

Daya dukung budidaya laut harus dihitung meliputi 
daya dukung fisik, produksi, lingkungan, ekonomi dan sosial. 
Daya dukung fisik adalah kesesuaian lahan/perairan dan sifat 
fisik-kimianya. Daya dukung produksi adalah tingkat produksi 
maksimal yang diukur dengan berat ikan. Daya dukung pro-
duksi tergantung daya dukung fisik, kesuburan perairan dan 
teknologi yang diterapkan. Daya dukung ekologi ditentukan 
pada tingkat produksi yang tidak berdampak negatif terhadap 
lingkungannya. Daya dukung ekonomi dan sosial mencakup 
ketiga daya dukung tersebut dan berhubungan dengan semua 
pemangku kepentingan.  
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Berbagai metode pendekatan untuk pendugaan daya du-
kung budidaya laut, diantaranya; (a) mengacu pada loading 
total P dari sistem budidaya yang terbuang ke lingkungan 
perairan;  dan (b) mengacu pada kapasitas ketersediaan oksigen 
terlarut dan Food Consumption Oxygen (FOC).  Sebagai contoh, 
berdasarkan  kedua metode pendekatan tersebut, daya dukung 
perairan untuk  pengembangan budidaya lobster di Teluk Ekas 
Provinsi Nusa Tenggara Barat berkisar 461,82 - 516,54  ton, 
sehingga keramba jaring apung (KJA) maksimal yang boleh 
dioperasionalkan berkisar antara 20.079 - 22.478  unit (Junaidi, 
2014).  

b. Pemilihan Lokasi yang Tepat.  

Pemilihan lokasi budidaya merupakan hal yang penting  
diperhatikan selain untuk mendukung keberhasilan usaha budi 
daya, kegiatan budidaya laut sendiri dapat menimbulkan dam-
pak kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pemilihan lokasi 
harus memperhatikan kelestarian ekosistem perairan. Dari tiga 
komoditas budidaya laut yang sudah umum, yaitu ikan, rum-
put laut, dan kerang/tiram, maka budidaya rumput laut meru-
pakan kegiatan budidaya laut yang paling aman/ramah ling-
kungan dibandingkan dengan komoditas lainnya.  

Pada budidaya ikan secara intensif membutuhkan suplai 
pakan, baik berupa ikan rucah maupun pakan buatan. Bebe-
rapa hasil penelitian melaporkan bahwa kegiatan budidaya 
dalam KJA yang dilakukan secara intensif terbukti menghasil-
kan limbah yang secara nyata dapat mempengaruhi kualitas 
lingkungan yaitu  limbah organik yang berasal dari sisa pakan 
dan feses.  Sebagai contoh, pada budidaya lobster dalam KJA 
dengan pemberian pakan ikan rucah sekitar 24% pakan tidak 
dimakan dan 67% yang dimakan dan 36% pakan yang dimakan 
tersebut sekitar 36% menjadi feses. Sisa pakan dan feses 
tersebut menyebar kedalam kolom perairan dan terakumulasi 
di dasar perairan. Jarak sebaran dan luas dampak limbah 
budidaya tersebut tergantung pada kedalaman perairan dan 
kecepatan arus. Oleh karena itu untuk menghindari penum-
pukan partikel  limbah budiaya di dasar, maka tata letak unit 
KJA dengan ekosistem perairan seperti terumbu karang, hutan 
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mangrove, dan padang lamun harus mempertimbangkan jarak 
maksimal penyebaran limbah tersebut.  

c. Pengendalian Beban Limbah Budidaya.  

Untuk mengantisipasi penurunan kelayakan habitat dan 
dampaknya terhadap lingkungan perairan akibat limbah budi 
daya, maka perlu mencari upaya-upaya yang dapat menekan 
laju buangan Iimbah tersebut ke dalam lingkungan budidaya, 
sehingga dapat meminimalkan dampak kegiatan budìdaya 
dalam perairan tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan 
untuk menurunkan beban limbah budidaya di antaranya 
adalah (1) perbaikan keseimbangan protein dan energi pakan, 
(2) efisiensi pakan melalui teknik pemberian pakan yang baik 
(frekuensi dan dosis pakan yang tepat) untuk mengurangi sisa 
pakan yang tidak termakan, (3) penggunaan dan pemilihan 
bahan baku pakan yang memiliki tingkat kecernaan yang 
tinggi, dan (4) mengurangi penggunaan pakan ikan rucah, dan 
mengganti dengan pakan komersial (pellet). Upaya ini perlu 
didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan dengan 
melibatkan peran serta industri pakan ikan untuk mendapat-
kan low polluting feed.  

Selain itu, tingginya beban limbah organik dapat diku-
rangi dengan pengembangan budidaya terpadu, dimana komo-
ditas dikembangkan harus memperhatikan prinsip-prinsip 
keseimbangan ekosistem, trophic level-based aquaculture.  Dalam 
konsep tersebut, diversifikasi komoditas diarahkan kepada 
pengembangan komoditas yang bukan karnivora (pemakan 
daging, tingkat trofik yang tinggi) saja, melainkan komoditas 
dengan tingkat trofik yang rendah (herbivora, phytoplankton 
feeder) bahkan yang bisa memanfaatkan limbah (detritus feeder, 
menyerap N perairan). Sistem budidaya dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem biasa juga disebut 
integrated multi trophic aquaculture (IMTA). IMTA berbeda de-
ngan polikultur, walaupun lebih dari satu species akan tetapi 
tidak mempertimbangkan manfaat  spesies dalam ekosistem, 
sedangkan IMTA menitikberatkan pada kemampuan spesies 
dalam menjaga keseimbangan ekosistem sehingga setiap spe-
sies tertentu memiliki fungsi yang berbeda misalnya sebagai 
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karnivor, herbivor, detritus dan penyerap partikel (filter feeder) 
sehingga keseimbangan ekosistem mampu terjaga dengan baik 

d. Pengendalian Penyakit dan Penggunaan Benih Tahan 
Penyakit.  

Untuk mencegah timbulnya wabah penyakit, setiap 
pemindahan ikan dan ikan yang ada di pembenihan dan peme-
liharan harus dilakukan monitoring secara teratur. Larangan 
harus diberlakukan apabila ada kemungkinan terjadi pemin-
dahan hama dan penyakit. Penggunaan benih bebas patogen 
(SPF = Specific Pathogen-Free, SPR= Specific Pathogen Resistance) 
dan vaksinasi benih merupakan cara untuk mencegah terjadi-
nya penyakit. Selain itu pengendalian dilakukan dengan mana-
jemen lingkungan, penggunaan obat-obatan yang sesuai atu-
ran. Penggunaan SPR ada kemungkinan menurunkan kece-
patan pertumbuhan (GR=growth rate), sebaliknya dengan selek-
si, GR  naik  tetapi  ketahanan menurun. Agar supaya GR  tidak 
turun, benih diseleksi dan divaksinasi. Ikan yang divaksin 
menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tahan penyakit, aman 
bagi kesehatan konsumen dan lingkungan.  

e. Biosafety (keamanan biologi).  

Dengan semakin intensif dan beragam bahan masukan 
yang digunakan dalam budidaya, semakin besar potensi baha-
ya dan resiko biologis yang ditimbulkan pada  ikan,  manusia  
dan ekosistemnya. Bahaya yang ditimbulkan antara lain: pe-
nyakit infeksi, hama, kesehatan masyarakat yang berhubungan 
dengan residu, resistensi terhadap antibiotik, zoonosis yaitu 
penyakit yang dapat menular antara binatang dan manusia. 
Hal ini mendorong pengamanan biologi yang semakin ketat 
dan pendekatan terpadu.  

Ikan sebagai bahan makanan dan produk perikanan 
harus memenuhi kualitas dan keamanan pangan bagi konsu-
men. Sistem yang digunakan dengan penerapan Hazard Analy-
sis Critical Control Point (HACCP) dan sekarang mengarah pada 
peraturan HACCP-based systems. Untuk produk perikanan  eks-
por  ditambah  aturan internasional, the General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) dan peraturan tiap negara atau regio-
nal yang berlaku. Disamping itu, dilakukan penerapan the 
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Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) meski-
pun belum ada kesepakatan pada aras internasional terhadap 
keamanan pangan atau ikan. Persetujuan tersebut menggu-
nakan dua konsep. Pertama tiap negara bisa menerapkan 
tindakan sanitary or phytosanitary-nya berdasarkan standar, 
pedoman dan rekomendasi internasional yang telah dibentuk 
oleh Codex Alimentarius Commission (CAC) yang berhubungan 
dengan bahan makanan aditif (food additives), obat-obatan 
hewan (veterinary drug), residu pestisida dan bahan konta-
minan. Kedua menggunakan kriteria untuk menentukan  dasar 
level perlindungan yang aman untuk sanitary dan phytosanitary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas individu: 
Buat ringkasan artikel jurnal internasional terkait 
dengan daya dukung lingkungan untuk budidaya 
laut 

Evaluasi:  
1. Jelaskan pengertian pengelolaan sumberaya 

secara berkelanjutan  
2. Jelas 5 strategi dalam pengelolaan budidaya 

secara berkelanjutan 
3. Berikan 2 contoh kegiatan budidaya yang tidak 

mengikuti norma-norma pengelolaan 
berkelanjutan   

 

Rangkuman 
Budidaya laut  merupakan salah satu bentuk pemamfaatan 
sumberdaya  melalui kegiatan produksi biota (organisme) 
akuatik di lingkungan perairan, sehingga perlu dikelola sesuai 
dengan norma-norma pembangunan berkelanjutan dan 
berbagai strategis yang dapat ditempuh untuk maksud 
tersebut. 
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TEKNOLOGI BUDIDAYA 

LOBSTER 
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Kompetensi Dasar : 
Mahasiswa mampu menerapkan teknologi budidaya 
lobster 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan biologi lobster 

 Mahasiswa dapat menerapkan teknologi budi-
daya lobster 

Deskripsi Singkat Bab 7 : 
Bab ini menjelaskan tentang teknologi budidaya lobster 
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A. Pendahuluan 

Lobster atau udang barong atau udang karang (Panulirus 
spp.) merupakan komoditas perikanan  yang  potensial  dan  
bernilai ekonomis penting untuk eksport. Tingginya permin-
taan dan kecenderungan harga yang terus meningkat, menye-
babkan usaha penangkapan lobster di alam semakin intensif. 
Hal ini tentunya akan sangat membahayakan populasi lobster  
di alam jika  tidak  segera  diimbangi dengan usaha budidaya. 
Indonesia memiliki banyak species lobster, namun hanya ada 
dua spesies yang dibudidayakan, yaitu lobster pasir (Panulirus 
homarus) dan lobster mutiara (P. ornatus). 

B. Biologi Lobster 

a. Klasifikasi dan Morfologi 

Lobster digolongkan ke dalam filum crustacea, kelas  
malacostraca, superordo eucarida, ordo decapoda, subordo rep-
tantia, kelompok macrura. Kelompok macrura mempunyai 
bentuk tubuh yang memamjang, terdiri dari kepala dada 
dan abdomen (kadang disebut ekor). Kaki beruas enam. 
Pada bagian kepala terletak dua pasang antena, sepasang 
mata bertangkai, dan lima pasang kaki jalan sedangkan 
dekat pada bagian ekor terletak enam pasang kaki renang, 
sepasang untuk tiap ruas, dan sebuah telson dan dua pasang 
uropod.  

Kelompok macrura mempunyai 8 suku yaitu Nephropi-
dae (true lobsters), Thaumastochelidae (pincer lobsters), Enoplo-
metopidae (reef lobsters), Polychelidae (blind lobsters), Glyphei-
dae (fenix lobsters), Synaxidae (furry lobsters), Palinuridae (spiny 
lobsters) dan Scyllaridae (slipper lobsters) (Chan, 2000), namun 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari 
bab ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan 
biologi lobster dan dapat menerapkan budidaya 
lobster 
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yang banyak terdapat di perairan laut Indonesia adalah 
Palinuridae dan Scyllaridae (Romimohtarto dan Juwana, 2007). 
Di perairan Indonesia diperkirakan terdapat 6 species  lobster 
marga Panulirus, yaitu lobster batu (P. penicillatus), lobster  
hijau (P. versicolor), lobster pasir (P. homarus), lobster mutiara 
(P. ornatus), lobster bunga (P. longipes) dan lobster bambu coklat 
(P. polyphagus). Secara biologi bentuk morfologi yang membe-
rikan kejelasan atau membedakan species lobster yang diamati 
dengan jelas. 

Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sa-
ngat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi 
oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi 
di bawah cangkang ruas abdomen yang ujungnya berduri 
tajam dan kuat. Lobster memiliki dua pasang antena, yang 
pertama kecil dan ujungnya bercabang dua, disebut juga 
sebagai kumis. Antena kedua sangat keras dan panjang dengan 
pangkal antena besar kokoh dan ditutupi duri-duri tajam, 
sedangkan ekornya melebar seperti kipas. Warna lobster 
bervariasi tergantung jenisnya, pola-pola duri di kepala, dan 
warna lobster biasanya dapat dijadikan tanda spesifik jenis 
lobster. 



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

52 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

 
Gambar 7.1. Dorsal view lobster (Panulirus spp) 

  (Sumber : Chan, 2000) 

b. Habitat dan Distribusi 

Lobster hidup pada beberapa kedalaman tergantung 
pada jenis spesies dan lingkungan yang cocok,  dapat hidup 
pada kedalaman 5–30 meter. Lobster berduri mempunyai 
penyebaran yang sangat luas mulai dari daerah temperate 
hingga daerah tropis (45O lintang utara sampai 45O lintang 
selatan). Hidup mulai dari daerah intertidal sampai perairan 
yang dalam. Banyak spesies yang hidup pada substrat yang 
berbatu-batu, lumpur atau pasir dan membuat lubang. Palinu-
ridae menyukai hidup pada lubang atau celah-celah batu 
karang serta dasar dari terumbu karang. Jenis-jenis udang ini 
menyebar dari daerah litoral sampai kedalaman 400 m di 
daerah tropik dan sub tropis. 

Genus-genus dari panulirudae dalam pengelompokan 
taksonominya menggunakan ciri morfologi dan berhubungan 
erat dengan letak geografis atau garis lintang dan juga 
kedalaman air. Sebagai contoh, untuk perairan dangkal di 
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daerah equator akan dijumpai genus Panulirus. Keanekara-
gaman jenis Panulirus sp di perairan daerah tropis lebih besar 
dari pada di daerah sub-tropis, tetapi kelimpahannya relatif 
rendah. Daerah penyebaran lobster di perairan Indonesia 
cukup luas. Sebaran total lobster diperkirakan sebanyak 6.799 
km2 yang tersebar di Samudera Indonesia (1.542 km2), Selat 
Malaka (703.000 km2), Laut Cina Selatan (598.000 km2), Laut 
Jawa (870.000 km2), Laut Banda (646.000 km2) Laut Seram dan 
Teluk Tomini (452.000 km2), Laut Arafura (212.000 km2) dan 
Laut Sulawesi serta Laut Pasifik (698.000 km2) (KKP, 2001). 

c. Adaptasi dan Pertumbuhan 

Hampir sepanjang hidupnya lobster memilih tempat-
tempat yang berbatu karang, di balik batu karang yang hidup 
maupun batu karang yang mati, pada pasir berbatu karang 
halu, di sepanjang pantai dan teluk-teluk. Karena itulah orga-
nisme ini dikenal dengan nama udang karang. Lobster kurang 
menyukai tempat-tempat yang sifatnya terbuka dan terlebih 
arus yang kuat. Tempat-tempat yang disukai adalah perairan 
yang terlindung. Kebiasaan hidupnya merangkak di dasar laut 
berkarang, di antara karang-karang, di gua-gua karang, dan di 
antara bunga karang. Berdasarkan kebiasaannya merangkak, 
maka udang karang dapat dikatakan tidak pandai berenang, 
walaupun memiliki kaki renang. Lobster termasuk hewan nok-
turnal yang aktif pada malam hari keluar meninggalkan 
sarangnya untuk mencari makan dan pasif di siang hari.  

Lobster mengkonsumsi moluska dan echinodermata sebgai 
makanan yang paling digemarinya, selain ikan dan protein 
hewan lainnya, terutama yang mengandung lemak, serta jenis 
algae. Pada mulanya diperkirakan bahwa lobster adalah scave-
nger, hal ini dikarenakan lebih banyak dari lobster memakana 
umpan yang terpasang pada perangkap. Tetapi setelah dilaku-
kan analisa isi lambing dan pengamatan di laboratorium, ter-
nyata pendapat tersebut tidak benar. Makanan dari lobster 
adalah hewan yang masih hidup atau baru saja dibunuhnya, 
dan lobster cukup selektif dalam memilih makanannya. 

Lobster dapat digolongkan sebagai binatang yang menga-
suh dan memelihara keturunannya walaupun sifatnya hanya 
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sementara. Lobster betina yang sedang bertelur melindungi 
telurnya dengan cara meletakkan atau menempelkan butir-
butir telurnya di bagian bawah badan (abdomen) sampai telur 
tersebut dibuahi dan menetas menjadi larva udang. Menjelang 
akhir periode pengeluaran telur dan setelah dibuahi, lobster 
akan bergerak menjauhi pantai dan menuju ke perairan karang 
yang lebih dalam untuk penetasan. 

d. Siklus Hidup Lobster 

Siklus hidup lobster terdiri dari 5 fase yaitu mulai dari 
dewasa yang memproduksi sperma atau telur, menetas men-
jadi phyllosoma  (larva), kemudian berubah menjadi puerulus 
(post larva), tumbuh menjadi yuwana (juvenile) dan dewasa 
(Gambar 7.2). Perubahan dari stadia satu ke stadia berikutnya 
selalu terjadi pergantian kulit yang diikuti perubahan bentuk 
(metamorphose) yang terlihat dengan adanya modifikasi teruta-
ma pada alat geraknya atau bulu-bulu (setae).  

Pada  larva phyllosoma proses perubahan bentuk terjadi 
sebanyak 11 kali, sehingga larva phyllosoma terdiri dari 11 fase, 
dimana perkembangan ke fase phyllosoma berikutnya secara 
bertahap ditandai dengan penambahan umbai-umbai, bulu 
setae dan perubahan bentuk selubung kepala. Pada fase ke-11 
larva phyllosoma mengalami perubahan bentuk yang sangat 
signifikan menjadi puerulus. Waktu yang ditempuh sebagai fase 
larva phyllosoma berbeda untuk setiap species, dan biasanya 
lobster yang hidup di daerah tropik lebih singkat dibanding 
dengan di daerah subtropik, dimana  di daerah tropis diper-
kirakan antara 3 - 7 bulan (Romimohtarto dan Juwana, 2007), 
dan di daerah subtropik fase phyllosoma berlangsung lebih lama 
yaitu  6 -12 bulan.  
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Gambar 7.2. Siklus hidup lobster (Panulirus spp) 

(Sumber  : ttps://rollingharbour.com/conservation) 

Larva phyllosoma masih mengapung pada permukaan air 
sehingga akan terbawa oleh gelombang, arus, dan angin, dan 
memasuki fase puerulus mulai dapat berenang bebas dan 
berpindah ke daerah dangkal dan mencari tempat untuk 
berlindung. Pada fase yuwana  hidup di sekitar area pantai yang 
terlindung oleh rumput laut dan karang di mana terdapat 
makanan dan dapat terhindar dari predator.  Karena kedua fase 
ini bergerak ke perairan dangkal  yang banyak memiliki 
ekosistem lamun dan terumbu karang untuk mencari tempat 
berlindung dari gelombang, arus  serta serangan predator, 
maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh nelayan khususnya di 
kawasan pesisir bagian selatan Pulau Lombok dengan 
memacang alat kolektor benih lobster yang dikenal dengan 
nama ‘”pocong”.  

C. Teknik Budidaya Lobster 

a. Penangkapan Benih Lobster   

Benih merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 
penting dalam kegiatan lobster, khususnya pembesaran (gro-
wout). Ketersediaan benih dalam jumlah yang mencukupi, ber-
kualitas, tepat waktu, terus menerus (kontinyu), dan harga 
yang tepat dapat menjamin produksi komoditas sesuai kebu-
tuhan pasar.  Pembesaran lobster masih bergantung pada benih 
alam dari hasil tangkapan, karena  sampai  saat  ini  belum ada  
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usaha pembenihan lobster   yang  berhasil menghasilkan benih 
untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya. Kendala yang 
dihadapi pada usaha pembenihan lobster adalah  waktu yang 
dibutuhkan dalam  perkembangan dari stadia larva menjadi 
juvenil sangat lama. Oleh karena itu usaha pembesaran lobster  
sampai  saat  ini  masih bergantung pada stok benih dari alam. 
Usaha pembenihan terus dirintis sampai suatu saat benih  
lobster untuk usaha budidaya bisa terpenuhi dari hasil pembe-
nihan di hatchery.  

Untungnya potensi benih lobster di alam cukup besar,  
walaupun tidak ada data yang pasti tentang potensi benih 
lobster di alam,  khususnya di Perairan Lombok. Indikasinya 
adalah tetap saja secara terus menerus  nelayan melakukan 
penangkapan benih lobster di alam, walaupun ada larangan 
menangkapan benih lobster. Pelarangan penangkapan benih 
lobster oleh Pemerintah merupakan solusi untuk menjaga 
keseimbangan ekosistem dan melestarian sumberdaya lobster 
di alam. 

Penggunaan nama pocong sebagai suatu metode atau alat 
untuk menangkap benih lobster di kawasan pesisir bagian sela-
tan Pulau Lombok, karena pada awalnya bahan pembuatan alat 
ini terbuat dari karung bekas yang dirobek-robek sehingga 
membentuk rumbai-rumbai. Karung bekas tersebut  di bagian 
bawah diberikan pemberat agar bisa tenggelam di kolom air  
dan bagian atas diikat sehingga terbentuk seperti pocong, 
kemudian  digantungkan di keramba jaring apung. Penamaan 
pocong sampai sekarang tetap digunakan oleh masyarakat, 
walaupun bahan yang digunakan tidak lagi terbuat dari karung 
bekas yang bagian atasnya diikat, tetapi terbuat dari kertas 
kantong (paper bag) semen dan waring.  

Proses pembuatannya sangat sederhana yaitu dengan 
cara memotong lembaran kertas kantong menjadi sepuluh lem-
bar potongan, setiap lembar potongan dilipat–lipat seperti 
membuat kipas selanjutnya diikat bagian tengah dari kertas 
tersebut. Diantara lipatan kertas inilah yang nantinya merupa-
kan tempat menempel benih lobster. Setelah kertas yang ber-
bentuk kipas ini selesai dibuat, selanjutnya mempersiapkan 
waring dengan ukuran 3 x 1,5 m sebagai tempat menempelkan  
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kertas kipas tersebut. Cara pemasangan pada waring, kertas 
kantong yang sudah dilipat seperti  kipas itu ditempelkan dan 
diikat pada lembaran waring (Gambar 7.3), dimana disetiap 
hamparan waring berisi 10-12 kertas kipas, kemudian dipasang 
pada keramba jaring apung (Gambar 7.4).  

Cara pemasangan alat penangkapan benih lobster pada 
keramba jaring apung (KJA), pertama alat ditumpuk atau di 
letakkan di KJA lalu ujung bagian bawah waring diberi pembe-
rat sedangkan ujung bagian atas diikat dengan tali sepanjang 15  
- 20 m tergantung kedalaman perairan dan ujung tali yang lain 
diikatkan pada KJA. Ketika alat tersebut di tenggelamkan maka 
tali – tali yang kelihatan menggantung pada KJA. Satu unit KJA  
yang ukurannya 10x10 m dapat digantungi alat sebanyak 12- 25 
set alat penangkapan benih lobster. Pada malam hari masing-
masing keramba menyalakan lampu 500-1000 watt. Waktu 
operasional alat ini  dilakuan pada malam hari,  sehingga setiap 
pagi hari sekitar jam 5.30-07.00 dapat dilakukan hauling, setelah 
diambil hasilnya alat tersebut diturunkan kembali dan begitu-
lah seterusnya.  

 
Gambar 7.3. Lembaran waring yang berisi kertas kipas 

(Sumber : http://www.bpsdmkp.kkp.go.id) 

 

http://www.bpsdmkp.kkp.go.id/
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Gambar 7.4. Pemasangan pocong di KJA 

(Sumber https://aaccujungbatee.wordpress.com) 

b. Teknik Budidaya Lobster 

Ada dua teknik budidaya pembesaran lobster yang telah 
dipraktekkan dan berhasil, yaitu sistem pemeliharaan di dalam 
KJA (Gambar 7.6) dan sistem pemeliharaan di dalam bak/ 
kolam terkontrol di darat, baik di dalam ruangan maupun di 
luar ruangan (Gambar 7.7). Di dalam karamba dan bak/kolam 
dipasang potongan bambu atau pipa PVC sebagai  tempat 
bersembunyi  (shelter). Penentuan teknik budidaya pembesaran 
lobster sangat tergantung pada kondisi ekonomi (permodalan), 
ekologi (lingkungan), geografi, dan bahkan  kondisi  politik  
(keamanan)   di wilayah tersebut. 

https://aaccujungbatee.wordpress.com/
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Gambar 7.5. Panen benih lobster 

(Sumber : http://lessersundaindonesia.blogspot.co.id) 

Gambar 7.6. Budidaya lobster dalam KJA  dan dilengkapi 
dengan bagan (Sumber : dokumen pribadi) 

Budidaya pembesaran lobster di dalam KJA mempunyai 
beberapa keuntungan, antara lain; biaya investasi dan operasio-
nal relatif rendah, dapat memilih lingkungan yang sesuai, 
hewan terlindungi dari predator; makanan  dapat dikontrol 
secara optimal, dapat dilakukan polikultur, dan dapat dipeli-
hara dengan kepadatan tinggi. Namun demikian, teknik ini 
mempunyai beberapa kelemahan, yaitu pemberian makanan  
memerlukan teknik tertentu,  sulit dalam melakukan perawatan 
kurungan, kemungkinan kurungan rusak akibat badai, kemu-
ngkinan serangan predator (ikan-ikan besar), sehingga perlu 
penjagaan (keamanan) secara intensif, dan beberapa problem 

http://lessersundaindonesia.blogspot.co.id/
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yang berkaitan dengan biota pengotor (fauling organisms) 
(Setyono, 2006). 

 
Gambar 7.7. Budidaya lobster dalam bak/kolam terkontrol 

(Sumber : http://lobster10.blogspot.co.id) 

Budidaya  pembesaran   di dalam bak/ kolam  terkontrol   
di darat memerlukan biaya investasi yang tinggi guna memba-
ngun fasilitas  budidaya   (gedung,   kolam,  peralatan, pompa  
air dan udara),  biaya  operasional dan tenaga kerja. Gangguan  
dan kerusakan fasilitas dan peralatan akan berakibat fatal. Na-
mun demikian, teknik ini sangat baik dan mudah untuk mela-
kukan kontrol terhadap hewan yang dipelihara serta memberi-
kan basil yang lebih pasti. 

c. Kepadatan Tebar dan Pakan 

Kanibalisme jarang terjadi pada lobster selama pemeliha-
raan memperoleh pakan yang cukup dan merasa aman. Pada  
sistem karamba jaring apung dapat ditebarkan anakan lobster 
sebanyak 15-20 ekor per m2 luas dasar karamba. Untuk sistem  
bak/kolam dapat ditebarkan anakan sebanyak 10-15 ekor per 
m2 luas dasar bak/kolam. Jenis pakan untuk udang karang 
yang dipelihara  di dalam karamba jaring  apung berupa ikan 
rucah sebanyak 10% dari berat tubuhnya per hari. Pakan 
utamanya diberikan pada sore hari menjelang malam. Ikan 
yang akan diberikan untuk pakan sebaiknya dipotong-potong 
terlebih dahulu sebelum diberikan. Pakan harus diberikan seca-
ra merata di dalam karamba untuk menghindari lobster berke-
lahi karena berebut pakan. 
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Pada budidaya sistem bak/kolam, lobster diberi pakan 
kerang dan bulu babi yang masih hidup sebanyak 5-10% dari 
berat badannya per hari. Pakan dalam bentuk biota hidup ini 
dimaksudkan untuk menjaga kualitas air supaya tidak banyak 
menurun akibat kotoran pakan. Untuk menjaga kestabilan kua-
litas air laut di dalam bak pemeliharaan dibuat sirkulasi air. Air 
dari bak pemeliharaan dialirkan ke bak pengendapan, kemu-
dian dipompa/dialirkan kembali masuk ke bak pemeliharaan 
melalui suatu sistem filter. Air di dalam bak/kolam pemeliha-
raan diberi aerasi.  Selain pakan berupa ikan rucah dan kerang 
hidup, anakan lobster juga diberi pakan tambahan (supplement) 
berupa rumput laut jenis Gracilaria. Penambahan pakan supple-
ment bisa meningkatkan berat badan dan kesehatan udang 
karang. 

d. Hama  dan Penyakit 

Lobster  termasuk jenis udang laut yang sangat sensitif 
terhadap perubahan salinitas dan suhu. Kualitas air yang buruk 
bisa menyebabkan lobster  kurang sehat dan mati karena stress 
dan tidak ada nafsu makan. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk menjaga kestabilan kondisi air (salinitas dan suhu) di 
dalam bak pembesaran anakan lobster, karena anakan lobster 
(peurulus)  rentan terhadap serangan penyakit bakterial seperti 
milky haemolymph disease yang dapat menyebabkan kematian 
massal (Shield, 2011 dalam Erlania et al., 2014). Selain itu, perlu 
juga kewaspadaan serangan (kanibalisme) terhadap lobster 
yang sedang ganti kulit (moulting) dan gangguan dari ikan liar 
seperti ikan buntal  yang dapat merusak jaring apabila terdapat 
banyak sisa-sisa pakan yang tidak  termakan, maka ikan buntal 
menggigit jaring sampai bocor. Hal tersebut dapat berakibat  
sangat fatal dan merugikan. Oleh karena itu,  jumlah shelter 
sebagai tempat berlindung di dalam kurungan harus memadai 
dan menggunakan jaring secara berlapis. 
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A. Pendahuluan 

Abalon merupakan salah satu komoditas laut yang mem-
punyai nilai ekonomis tinggi (Rp.200.000,- sampai Rp.600.000,- 
per kg). Kandungan gizi abalon juga tinggi (protein 71,99%) 
sehingga bagus untuk dikonsumsi. Cangkang abalon juga da-
pat digunakan untuk kerajinan/perhiasan.  

B. Biologi Abalon 

Klasifikasi abalon adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia  
Phylum : Mollusca  
Class  : Gastropoda  
Ordo  : Archaeogastropoda  
Family  : Haliotidae  
Genus  : Haliotis  
Spesies  : Haliotis asinina, H. squamata  
Nama lokal : siput mata tujuh (lubang respirasi 5-7), awabi, 

sea ear  

  
Gambar 8.1.  Morfologi Abalon  

Habitat abalon yaitu di pantai berbatu, karang. Abalon 
tidak cocok hidup di pasir karena tidak dapat melekat. Sifat 
abalon adalah nocturnal (aktif pada malam hari), sehingga saat 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan biologi abalon dan 
dapat menerapkan budidaya abalon 
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siang abalon cenderung diam di bawah tempat melekat/ 
shelter. Abalon hidup di salinitas yang konstan sehingga ku-
rang cocok dibudidaya di daerah yang salinitas tidak konstan 
(misalnya muara sungai). Abalon hidupnya cenderung berke-
lompok. Abalon pergerakannya terbatas. Biasanya abalon akan 
bergerak naik ke atas pada malam hari, namun pergerakannya 
terbatas di area habitatnya.  

Pakan abalon saat larva berupa diatom bentik, contoh: 
Navicula sp., Nitzchia sp. Saat dewasa, abalon memakan mak-
roalga (alga merah, alga coklat, alga hijau). Contoh makroalga 
yang dapat menjadi pakan abalon adalah Gracillaria sp., Ulva 
sp., Hypnea, Kappaphycus, Macrocystis, Eucheuma sp. 

 
Gambar 8.2. Gracilaria sp.  

 
Gambar 8.3. Perbedaan induk abalon  
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C. Teknik Budidaya Abalon  

 Pemijahan abalon dapat dilakukan secara massal. Rasio 
jantan dan betina adalah 1:1 atau 1:3. Pemijahan dapat dilaku-
kan secara alami maupun buatan. Secara alami, abalon memijah 
2 minggu sekali sekitar jam 22.00-03.00, Sedangkan secara 
buatan, abalon dapat dipijahkan dengan perangsangan (kejut 
suhu). Cara kejut suhu adalah abalon dianginkan di udara luar 
30-60 menit, setelah  itu ditaruh dalam wadah pemijahan.  

Perkembangan embrio abalon adalah sebagai berikut: 

1. Morula (dimulai setelah 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 
sel) 

2. Gastrula (pembentukan gastrula dan cilia) 
3. Trochophor (mulai aktif bergerak dalam sel telur  
4. Larva Veliger awal ( terbentuk rambut getar pada ventral 

tubuh sebagai alat gerak) 
5. Larva Veliger akhir (terbentuk cangkang) 
6. Larva Pediveliger (terbentuk operkulum dan kaki sebagai 

alat bergerak dan penempelan pada media substrat)  

7. Abalon  muda (30-40 hari, ukuran 2500 µm)  

 
Gambar 8.4. Perkembangan embrio dan larva abalon 
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Gambar. 8.5. Pengambilan abalon dari shelter dengan 

menggunakan spatula 

Fase kritis abalon terjadi pada fase post larva ketika larva 
mulai menempel pada substrat. Selain itu, saat juvenil 
dipindahkan dari substrat ke tempat pembesaran juga meru-
pakan fase kritis. Abalon sifatnya menempel pada substrat, saat 
pemindahan substrat abalon perlu hati-hati dalam penanga-
nannya. Jika abalon ditarik dengan tangan untuk mengambil 
abalon pada shelter, maka abalon akan semakin mencengkeram 
kuat ke shelter. Penarikan paksa membuat abalon stress dan 
kemungkinan terjadi perlukaan pada bagian tubuh abalon. 
Penggunaan spatula perlu dilakukan untuk memudahkan 
menarik abalon dari shelter.  

Pada saat larva, mortalitas abalon tinggi sehingga perlu 
penanganan yang optimal. Shelter perlu diberikan pada peme-
liharaan abalon karena sifat abalon yang melekat pada substat. 
Kecukupan dan nutrisi pakan juga perlu diperhatikan saat 
pemeliharaan larva abalon sehingga dapat menekan mortalitas. 
Kualitas air yang mendukung juga perlu senantiasa dikontrol.  
Untuk pemeliharaan juvenil, grading perlu dilakukan setiap 2 
bulan sekali. Tujuan grading yaitu untuk mencegah superior. 
Juvenil yang lebih besar akan berada di atas juvenil yang kecil 
sehingga  mengganggu pengambilan pakan bagi juvenil yang 
lebih kecil. Pemeliharaan juvenil dapat dilakukan di tangki 
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pembesaran di darat maupun di laut dengan menggunakan 
kurungan (net cages) atau di keramba jarring apung (KJA). 

Tabel 8.1. Pemeliharaan Abalon Juvenil dan Dewasa 

Fase Shell Length (SL) Waktu Pakan 

Juvenil 0,5 mm 2 minggu Diatom bentik 

1,5 mm 2 bulan  

10-20 mm 3-5 bulan makroalga 

30 mm 6 bulan  

Pembesaran 50-60 mm < 2 tahun  

 
Gambar 8.6. Pemeliharaan abalon di tangki 

 
Gambar 8.7. Anak abalon tropis (Haliotis asinina) dan pakan 

rumput laut (Eucheuma cottoni) (kiri) 
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Model kurungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 8.8. Kurungan berbentuk rectangular untuk 

pemeliharaan Haliotis asinina 

 
Gambar 8.9. Kurungan berbentuk circular untuk pemeliharaan 

Haliotis asinina 

 
Gambar 8.10. Kurungan berbentuk tyre untuk pemeliharaan 

Haliotis asinina 
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Salah satu kelemahan pemeliharaan pada keramba de-
ngan model di atas adalah kesulitan dalam pengontrolan di 
bandingkan pada Keramba jaring apung karena harus meng-
angkat kurungan satu demi satu untuk melakukan pengon-
trolan abalon.  

Pemeliharaan dengan menggunakan keramba jaring 
apung adalah lebih mudah dalam pengontrolan. Selain itu, 
abalon juga dapat mengurangi biofouling organism yang menem-
pel di jarring sehingga memudahkan pembudidaya dalam 
melakukan pemeliharaan abalon karena frekuensi pembersihan 
dan penjemuran jarring dapat dikurangi.  

 
Gambar 8.11. Budidaya abalon di KJA 

 
Gambar 8.12. Biofouling organism (Gracilaria sp.) di KJA 
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 Kualitas air untuk pemeliharaan abalon dapat dilihat 
pada Tabel 8.1 berikut.  

Tabel 8.2. Kualitas air pemeliharaan abalon 

No. Parameter Kisaran 

1 Salinitas 31-35 

2 Suhu (0C) 29,5-32 

3 DO (mg/L) 4-8 

4 pH 7,9-8,1 

5 Amoniak (ppm) <0,1 

6 Kecerahan (m) >10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas individu: 
Ringkaslah jurnal  internasional tentang budidaya abalon 
Evaluasi:  

Jelaskan minimal dua faktor yang harus diperhatikan 
dalam melakukan budidaya abalon   

 Rangkuman 
1. Pemijahan abalon dapat dilakukan secara massal 

dengan metode alami maupun buatan 
2. Fase kritis abalon terjadi pada fase post larva ketika 

larva mulai menempel pada substrat 
3. Shelter perlu diberikan pada pemeliharaan abalon 

karena sifat abalon yang melekat pada substat 
4. Abalon aktif pada malam hari 
5. Pemeliharaan juvenil dapat dilakukan di tangki 

pembesaran di darat maupun di laut dengan 
menggunakan net cages atau di keramba jarring 
apung (KJA) 

6. Pakan abalon pada fase larva adalah diatom bentik, 
setelah juvenil dan dewasa dapat diberi pakan 
rumput laut 
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BAB 9 
TEKNOLOGI BUDIDAYA 

KAKAP PUTIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 

Mahasiswa mampu 
menerapkan teknologi 
budidaya kakap putih 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan biologi kakap 

putih 
 

Mahasiswa dapat 
menerapkan teknologi 
budidaya kakap putih 

 
 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menerapkan teknologi budidaya kakap 
putih 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan biologi kakap 
putih 

 Mahasiswa dapat menerapkan teknologi 
budidaya kakap putih 
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A. Pendahuluan 

Ikan kakap putih (Lates calcarifer, Bloch) atau lebih dikenal 
dengan nama seabass/Baramundi merupakan jenis ikan yang 
mempunyai nilai ekonomis, baik untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Pada bulan April 1987 
kakap putih telah berhasil dipijahkan dengan rangsangan 
hormon, namun demikian belum diikuti dengan keberhasilan 
dalam pemeliharaan larva. Baru pada awal 1989 kakap putih 
dengan sukses telah dapat dipelihara larvanya secara massal di 
hatchery Balai Budidaya Lampung.  

B. Biologi Kakap Putih 

Klasifikasi kakap putih adalah sebagai berikut: 

Phylum : Chordata  
Sub Phylum : Vertebrata 
Class  : Pisces 
Sub class : Teleostomi  
Order  : Percomorphi  
Family  : Centropomidae  
Genus   : Lates  
Species  : Lates calcarifer (Bloch) 
Nama local : sea bass, baramundi, kakap putih  

Ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi 
yang cukup besar terhadap kadar garam (euryhaline). Ikan ini 
dapat  hidup di air tawar, payau dan laut.  

Deskripsi Singkat Bab 9 : 
Bab ini menjelaskan tentang teknologi budidaya kakap 
putih  

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan biologi kakap putih 
dan dapat menerapkan budidaya kakap putih 
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Gambar  9.1. Morfologi Kakap putih 

Ikan kakap putih merupakan ikan yang mempunyai 
toleransi tinggi terhadap salinitas. Selama 2-3 tahun periode 
hidupnya, kakap putih hidup di air tawar (sungai, danau yang 
terhubung dengan laut.  Pertumbuhan kakap putih tergolong 
cepat, selama 2-3 tahun dapat mencapai berat 3-5 kg. Kakap 
dewasa (3-4 tahun) akan bermigrasi ke laut (salinitas 30-32 ppt) 
untuk pematangan gonad dan pemijahan. Kakap memijah 
sesuai siklus bulan (biasanya bulan baru/ bulan purnama), 
biasanya sesuai dengan datangnya pasang. Telur yang dihasil-
kan karena pemijahan akan menuju ke estuarine saat air laut 
pasang. Larva kakap putih akan bermigrasi ke daerah hulu 
untuk tumbuh.  

 
Gambar 9.2. Pola migrasi pada kakap putih 
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a. Kebiasaan Makan 

 Saat juvenil kakap putih merupakan omnivora, namun 
setelah dewasa menjadi karnivora. Hal tersebut diperkuat oleh 
penelitian Kungvankij (1971) yang melakukan analisa terhadap 
perut kakap putih yang diperoleh dari alam dengan ukuran 1-
10 cm. Hasil analisa menunjukkan bahwa sampel perut kakap 
berisi plankton, utamanya diatom dan alga. Selain plankton, 
analisa perut kakap ditemukan udang kecil, serta ikan. Sedang-
kan pada ikan kakap yang berukuran besar, 70% terdiri dari 
crustacea seperti udang dan kepiting, 30% terdiri dari ikan 
kecil. 

b. Perbedaan Jantan dan Betina 

Untuk membedakan jantan dan betina pada kakap putih 
sulit kecuali selama musim pemijahan. Kakap jantan memiliki 
moncong yang lebih melengkung dibanding kakap betina, 
sedangkan kakap betina memiliki moncong yang lebih lurus 
dibanding jantan. Kakap jantan memiliki tubuh yang lebih 
ramping dibanding kakap betina. Kakap betina dengan ukuran 
yang sama memiliki berat lebih besar dibanding jantan. Selama 
musim pemijahan, perut kakap betina relatif lebih menggem-
bung dibanding kakap jantan. 

 
Gambar 9.3. Kakap putih jantan dan betina 
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c. Kematangan Seksual 

 Pada awal daur hidupnya (berat 1,5-2,5 kg), mayoritas 
kakap putih berupa jantan. Setelah berukuran 4-6 kg, kakap 
putih akan berubah menjadi betina. Kakap putih memiliki 
fekunditas yang besar, satu induk betina (panjang total 120 cm) 
dapat menghasilkan 30-40 juta telur. Karena sifat kakap putih 
yang euryhaline, ikan tersebut dapat dibudidaya dengan kisaran 
salinitas yang luas, dari air tawar sampai air laut. Setelah 
berumur 6-8 tahun (85-100 cm TL), kakap putih akan berubah 
dari jantan menjadi betina dan akan menjadi betina selama 
akhir hidupnya. 

d. Perkembangan Embrio 

Pembelahan telur terjadi 35 menit setelah fertilisasi. 
Pembelahan sel  berlangsung setiap 15-25 menit dan telur akan 
berkembang menjadi banyak sel dalam waktu 3 jam. 
Perkembangan embrio melalui fase blastula, gastrula, neurola 
dan fase embrionik. Embrio mulai berfungsi setelah 15 jam dan 
akan menetas 18 jam setelah fertilisasi pada temperatur 28-300C 
dan salinitas 30-32 ppt. 

Tiga hari setelah menetas, sebagian besar kuning telur 
diserap dan oil globule berkurang. Pada tahap ini, mulut larva 
kakap putih terbuka dan rahang mulai bergerak sebagai tanda 
larva mulai makan. Larva akan menuju ke muara di mana 
mereka akan tetap berada di tempat tersebut selama beberapa 
bulan sebelum mereka pindah ke air tawar (di sungai dan 
muara sungai). Juvenil kakap putih akan tetap berada di habitat 
air tawar sampai mereka berumur tiga-empat tahun (60-70 cm 
TL). Ketika mencapai kematangan seksual sebagai jantan, 
kakap putih akan bergerak ke hilir selama musim kawin untuk 
melakukan pemijahan. 
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Gambar 9.4. Perkembangan embrio kakap putih 

e. Pigmentasi Larva Kakap Putih 

Setidaknya ada dua tahap pigmentasi larva kakap putih. 
Pada 10-12 hari setelah menetas, pigmentasi larva muncul abu-
abu gelap atau hitam. Tahap kedua terjadi antara 25-30 hari di 
mana larva berkembang menjadi benih. Pada tahap ini, 
pigmentasi berubah menjadi berwarna perak. Telah diamati 
bahwa hanya benih yang sehat pada tahap ini (20-30 hari) akan 
berenang aktif. Benih kakap putih yang sehat akan berwarna 
cerah, sedangkan benih yang tidak sehat akan berwarna 
gelap/hitam warna tubuhnya. 

f. Pertumbuhan Kakap Putih 

 Laju pertumbuhan kakap putih secara normal 
mengikuti kurva sigmoid. Pertumbuhan akan berjalan lambat 
pada tahap awal, kemudian menjadi lebih cepat saat ikan 
mecapai 20-30 gram. Laju pertumbuhan akan berjalan lambat 
kembali ketika ikan mencapai berat 4 kg. 

C. Teknik Budidaya Kakap Putih 

a. Pemijahan 

1. Pemijahan alami (Natural spawning) 

Natural spawning atau pemijahan alami dalam bak/tangki 
pemeliharaan biasanya berlangsung sama seperti pada 
pemijahan yang terjadi di perairan terbuka.  Pemijahan di 
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perairan terbuka berlangsung dari bulan April sampai akhir 
bulan September. Waktu pemijahan dalam bak berlangsung 
antara jam 20.00-24.00 pada bulan pur-nama.  

Pemijahan alami di penangkaran berlangsung pada 
waktu yang sama dengan pemijahan alami di perairan terbuka 
(Maneewongsa, 1986). Pada musim semi, kegiatan pemijahan 
terjadi 2-3 hari sebelum bulan baru atau penuh, dan sampai 5-6 
hari setelah bulan baru (Chen TA dkk, 1977;. Ruangpanit, 1986). 
Induk kerapu akan bertelur terus 3-5 hari/bulan dan bertelur 
setiap bulan selama musim hujan atau sepanjang tahun. 

2. Fertilisasi buatan (Stripping) 

Stripping atau pemijahan dengan cara pemijatan 
merupakan cara yang baik untuk memperoleh produksi benih 
secara besar-besaran. Induk jantan yang digunakan berukuran 
2-5 kg dan betina 3 -7 kg. Untuk melakukan pemijatan 
diperlukan 2 orang, satu orang memegang induk kakap di atas 
sebuah wadah dan seorang lagi mengeluarkan telur dengan 
jalan pemijatan perut ikan perlahan-lahan dari depan 
kebelakang dengan ibu jari dan telunjuk. Pemijatan induk 
jantan juga sama dengan induk betina, sperma disimpan dalam 
ice box (dapat disimpan selama 5 hari).  

Tanda-tanda sperma yang baik tidak menggumpal dan 
tidak melekat pada plasma, apabila dipijat spermanya akan 
keluar dengan mudah dan bila dilihat di bawah mikroskop 
mereka bergerak secara aktif dan cepat. Setelah sperma dan 
telur dikeluarkan dari induknya segera dicampur dalam 
sebuah wadah, lalu diaduk dengan bulu ayam. Kemudian telur 
yang sudah dibuahi dicuci dengan air laut bersih berulang-
ulang. Cara pembuahan demikian sering disebut dengan "dry 
method of eggs fertilization".  

3. Pemijahan dengan induksi (Induce Spawning) 

Induce spawning atau pemijahan dengan suntikan 
menggunakan hormon HCG (Human Chorionic Gonadotropin), 
Pubero-gen dan LHRHa (Luteinizing Hormone Releasing Hormone 
Analoque). Hormon tersebut disuntikan secara intramuscular 
lebih kurang 3-4 cm di bawah sirip dorsal.  
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 Induk kakap putih akan siap untuk memulai pemijahan 
pada akhir tahun ketiga ketika mencapai ukuran 3,5 kg 
(Maneewongsa, 1986). Induk ikan harus dipindahkan ke tangki 
pemijahan sekitar 1 bulan sebelum musim pemijahan. Tangki 
pemijahan berukuran sekitar 80-100 ton dengan kedalaman 2 m 
Tangki pemijahan dapat berbentuk persegi panjang atau bulat. 
Sekitar 24 ekor indukdapat dipijahkan pada tangki pemijahan 
dengan rasio jantan dan betina 1:3. 

Teknik pemijahan sebagian besar mengggunakan metode 
induksi.  Dua metode yang biasanya digunakan untuk memacu 
kakap putih  bertelur di penangkaran adalah dengan injeksi 
hormonal dan manipulasi lingkungan. Kedua metode  tersebut 
mendorong ikan untuk memijah secara alami di dalam tangki. 
Teknik yang populer untuk induksi pemijahan adalah 
manipulasi lingkungan. Metode tersebut adalah metode terbaik 
untuk skala komersial pemijahan kakap putih karena lebih 
banyak benih ikan dapat diproduksi (Ruangpanit, 1986). Pada 
metode manipulasi lingkungan, pakan diberikan 1-2% dari 
total berat badan induk. Pemberian pakan dilakukan sekali 
sehari pada sore hari. Penggantian air pada tangki dilakukan 
30-50% setiap hari. 

b. Koleksi Telur dan Inkubasi 

Telur di bak pemijahan dapat dikumpulkan dan 
dipindahkan ke tangki inkubasi dengan prosedur sebagai 
berikut (Maneewongsa, 1986; Ruangpanit, 1988): 

1. Tangki pemijahan disuplai dengan aliran air laut yang 
kontinyu setelah pemijahan 

2. Luapan air akan membawa telur ke dalam tangki kecil 
yang berisi plankton net (mesh size 200 mikron) 

3. Telur dikumpulkan dan dipindahkan ke tangki inkubasi 
keesokan harinya, telur dikumpulkan dari bak pemijahan 
menggunakan plankton net  (200 mikron) pagi hari setelah 
pemijahan. 

c. Pemeliharaan Larva  

Volume tangki untuk pemeliharaan larva berkisar dari 5 
sampai 25 ton. Proses pemeliharaan larva dibagi menjadi dua 
langkah (Maneewongsa, 1986; Ruangpanit, 1988). Langkah 
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pertama adalah pemeliharaan larva dari menetas sampai 
ukuran larva 4-6 mm (panjang total) atau 10-15 hari setelah 
menetas; Langkah kedua adalah membesarkan larva sampai 
mencapai ukuran 6-15 mm atau umur 16-35 hari setelah 
menetas. 

 Pada pemeliharaan larva, kepadatan tebar larva yang 
baru menetas dalam tangki pembesaran adalah 50-100 larva / I. 
Bagian bawah tangki pemeliharaan larva harus dibersihkan 
setiap hari. Air laut harus diganti setiap hari sebesar 30-50 
persen pada pagi hari. Air laut dengan salinitas 30-31 ppt 
(Maneewongsa, 1986; Ruangpanit, 1988), diperlukan untuk 
pemeliharaan larva. Jika memungkinkan, sistem air mengalir 
harus digunakan dalam tangki pemeliharaan selama 2 hari 
sebelum pemberian pakan dilakukan. 

Tabel 9.1. Padat tebar larva 

 
Tabel 9.2. Umur pemberian pakan alga dan rotifer 
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Gambar 9.5. Jadwal pemberian pakan dan pergantian air 

Pemberian rotifer (Brachionus plicatilis) dimulai pada hari 
kedua setelah menetas, sesuai dengan bukaan mulut yang telah 
diamati pada sore hari kedua. Kepadatan rotifer yang 
diperlukan adalah 10-20 individu/mL. Rotifera harus diberikan 
dalam jumlah yang cukup sampai usia 15 hari. Ganggang hijau 
(Tetraselmis atau Chlorella sp.) harus ditambahkan setiap hari 
dengan kepadatan 8-10 x 103 atau 3-4 x 104 sel / ml. Ganggang 
berperan ganda sebagai makanan langsung ke rotifer dan juga 
mengatur kondisi air dalam tangki pemeliharaan. Naupli 
Artemia sp. diberikan ke larva bersama dengan rotifer sejak 
larva berumur 8 hari. Tingkat kelangsungan hidup pada 
pemeliharaan adalah 60-85% dengan kepadatan larva 50-140 
ekor/l. sedangkan tingkat pertumbuhan adalah 4,19-5,16 mm 
(panjang total). 

Ketika larva ikan mencapai umur 15 hari, maka larva 
dipindahkan ke tangki lain. Naupli udang laut dapat diberikan 
sebagai pakan. Padat tebar larva akan berkurang menjadi 10-30 
ekor/l. Penambahan daging ikan bersamaan dengan nauplii 
artemia dapat diberikan ketika benih mencapai ukuran 11-15 
mm, atau sekitar 25-30 hari. Penggantian air lau dilakukan 
sebanyak 50% pada tangki pemeliharaan. Tingkat 
kelangsungan hidup larva adalah 77,7%; 87,7% dan 90% 
dengan padat tebar 10, 20 dan 30 larva/l. 

d. Grading 

Perilaku kanibalisme dari benih kakap putih dapat 
diamati setelah kakap putih selesai metamorfosis, ketika 
berusia sekitar 15 hari (15 mm panjang total). Untuk menjaga 
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ukuran seragam dan meminimalkan kematian benih, grading 
untuk mengelompokkan benih berdasar ukuran yang sama 
harus dilakukan. Setelah benih berumur 12-15 hari, grading 
harus dilakuan setiap 3-5 hari (Maneswongsa, 1986; 
Ruangpanit, 1988). Bahan yang biasanya digunakan untuk 
grading terdiri dari wadah plastik dengan lubang di bagian 
bawah berukuran 2, 3,5, 5, 6 dan 7 mm. Ikan ditempatkan 
dalam wadah plastik yang mengambang di tangki 
pemeliharaan.  Ikan kecil dapat melewati lubang ke tangki 
baru. Ikan yang tersisa di wadah plastik dipindahkan ke tangki 
lain.  

Penggolongan ukuran (grading) dimaksudkan untuk 
mencegah saling memakan sesama larva (kanibalisme), oleh 
karena ikan kakap putih mempunyai sifat karnivor (ikan 
pemangsa). Sifat kanibal pada larva kakap putih akan semakin 
kelihatan saat mulai makan artemia (± 10 hari). Penggolongan 
ukuran dilakukan dua kali yaitu penggolongan pertama pada 
hari ke 10-14 dan penggolongan kedua pada hari ke 20 - 25.  

e. Pembesaran dan Penyakit 

Pembesaran kakap putih dapat dilakukan di keramba 
jaring apung di laut maupun di tambak. Sedangkan penyakit 
yang menyerang kakap putih adalah penyakit yang disebabkan 
oleh Cryptocaryon sp., Vibrio sp. dan Flexibaxter columnaris juga 
ditemukan di benih kakap putih. Penyakit white spot juga sering 
ditemukan pada hatchery kakap putih. Tindakan pencegahan 
penyakit yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah agen 
patogen, kontrol kualitas air, tangki pemeliharaan yang bersih, 
pakan berkualitas tinggi dalam jumlah yang tepat, dan padat 
penebaran benih yang tepat. 
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Tugas individu: 
Buatlah diagram alur budidaya kakap putih dari mulai 
pemijahan sampai pembesaran 
Evaluasi:  

1. Apa perbedaan ikan kakap  putih jantan dan 
betina 

2. Jelaskan pakan dan pergantian air pada proses  
pemeliharaan larva kakap putih 

Rangkuman 
1. Ikan kakap putih merupakan ikan yang mempunyai 

toleransi tinggi terhadap salinitas. Sehingga dapat 
dibudidaya di air tawar, payau, dan laut. 

2. Saat juvenil kakap putih merupakan omnivora, 
namun setelah dewasa menjadi karnivora 

3. Pada awal daur hidupnya (berat 1,5-2,5 kg), mayoritas 
kakap putih berupa jantan. Setelah berukuran 4-6 kg, 
kakap putih akan berubah menjadi betina.  

4. Pemijahan kakap putih dapat dilakukan secara alami 
maupun buatan 

 



Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

Parasit dan Penyakit Ikan 87 
 

Sarwono, H. A. 2004. Effect of Salinity on Osmoregulatory 
Capacity, Feed Consumption, Feed Efficiency and 
Growth of Juvenile Sea Bass (Lates calcarifer Bloch). 
Thesis. Graduate School of Katestart University. 

Mayunar. 1991. Pemijahan dan Pemeliharaan Larva Ikan Kakp 
Putih (Lates calcarifer). Oseana Vol XVI No. 4: 21-29. 



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

88 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 



Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

Parasit dan Penyakit Ikan 89 
 

 

BAB 10 
TEKNOLOGI BUDIDAYA 

TERIPANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 
 

 

 

Mahasiswa mampu 
menerapkan teknologi 

budidaya teripang 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
biologi teripang 

 

Mahasiswa dapat menerapkan 
teknologi budidaya teripang 

 
 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menerapkan teknologi budidaya 
teripang 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan biologi teripang 

 Mahasiswa dapat menerapkan teknologi 
budidaya teripang 

Deskripsi Singkat Bab 10 : 
Bab ini menjelaskan tentang teknologi budidaya teripang  
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A. Pendahuluan 

Di perairan Indonesia terdapat banyak jenis teripang. 
Namun demikian, yang memiliki nilai ekonomi tinggi hanyalah 
beberapa jenis saja. yaitu teripang pasir (Holothuria scabra), 
teripang perut hitam (H. atra), teripang susuan (H. nobilis), 
teripang perut merah (H. edulis), dan teripang nanas (Thelenota 
ananas). Teripang pasir merupakan salah satu komoditas laut 
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Komoditas tersebut 
merupakan komoditas ekspor yang dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pangan, obat, dan kosmetik.  

Budidaya teripang pasir perlu dilakukan karena produksi 
global teripang pasir menurun, biota tersebut terancam punah 
karena populasi di alam menurun akibat tangkap berlebih. 
Fungsi ekologis dengan adanya budidaya teripang pasir yaitu 
dapat menggemburkan sedimen.  

B. Biologi Teripang Pasir 

Klasifikasi teripang pasir adalah sebagai berikut : 

Phylum : Echinodermata  
Class  : Holothuroidea  
Order  : Aspidochirotida  
Family  : Holothuriidae  
Genus   : Holothuria  
Spesies  : Holothuria  scabra  

 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan biologi teripang dan 
dapat menerapkan budidaya teripang 
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Gambar 10.1. Teripang Pasir 

Habitat teripang pasir adalah di perairan dangkal, 
substrat pasir berlumpur, dan padang lamun. Teripang pasir 
berasosiasi dengan lamun jenis Thalassia hemprichii, Enhalus 
acoroides.  Teripang merupakan biota yang pergerakannya 
lambat, sehingga sangat tergantung suplai pakan dari substrat. 
Kebanyakan suplai pakan adalah bentik dan di bawah tubuh 
teripang daripada di kolom air. Hal tersebut terlihat dengan 
letak mulut teripang yang berada di bagian ventral. 

Berdasarkan aktivitas makan hariannya, maka genus 
Holothuria dibedakan menjadi tiga yaitu aktif makan sepanjang 
hari, makan malam hari dan menggali lubang sedimen dan 
menyembunyikan diri di bawah tumbuhan laut atau batu, 
mengaduk pasir atau lumpur jika tidak makan.  Teripang yang 
termasuk golongan Aspidochirotida merupakan deposit feeder. 
Mereka memanfaatkan material organik dan detritus di 
substrat.  

Sifat teripang menurut Rustam (2006) adalah sebagai 
berikut: 

1. Hidup bergerombol sehingga dalam budidaya dapat 
dilakukan dengan padat tebar yang tinggi 

2. Pembudidayaannya dapat dilakukan dengan cara 
sederhana, atau tidak memerlukan teknologi tinggi 

3. Pakannya berupa plankton/detritus yang banyak tersedia di 
perairan 

4. Hidup pada dasar perairan berpasir/hancuran batu karang 
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Daur hidup teripang dimulai dengan telur yang dibuahi 
dan akan menetas dalam kurun waktu dua hari. Tetasan yang 
dihasilkan berupa larva yang disebut Auricularia. Pada fase ini 
larva masih transparan dengan bentuk mulut yang menyerupai 
corong dan bersifat planktonis. Larva ini berukuran antara 0,56-
1,1 mm. Dalam kurun waktu antara 9-12 hari Auricularia akan 
berubah menjadi larva Doliolaria yang memiliki bentuk 
menyerupai gentong dengan ukuran mencapai 0,46-0,62 mm. 
larva ini pada hari ke 16-17 terhitung sejak lahirnya Auricularia 
akan berubah menjadi larva Pentactula yang besarnya sekitar 
0,60-0,70 mm dan berbentuk menyerupai tabung. Pada stadia 
larva tersebut teripang masih bersifat planktonis. Pada akhir 
stadia Pentactula teripang akan mulai bersifat benthik (Cholik 
et al,. 2005). 

Perubahan selanjutnya terjadi setelah 13 hari penetasan 
memasuki stadia Pentactula. Stadia ini dapat dikenal dari 
tubuhnya yang berbentuk tubular dengan lima tentakel di 
bagian anterior, kloaka terbuka dengan warna tubuh coklat 
kehijauan. Setelah 18 hari penetasan kaki tabung dan tentakel 
semakin jelas dan penyusunan kulit terlihat jelas. Di bagian 
posterior terdapat dua kaki tabung (James et al, 1988 dalam 
Hamidah, 1999). Pada stadia pentactula ini larva mempunyai 
kebiasaan menempel di dinding dan dasar bak atau dasar 
perairan, tetapi kadangkala masih muncul ke permukaan air 
(Notowinarto & Putro, 1992 dalam Hamidah, 1999). 

 
Gambar 10.2.   Perkembangan teripang pasir (Sumber : 

Darsono, 1994), 
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Keterangan: 1) Telur yang dibuahi, 2) Pembelahan multisel, 3) 
Gastrula awal, 4) Larva auricularia awal, 5) Larva auricularia 
sedang, 6) Larva auricularia akhir, 7) Larva doliolaria, 8) Larva 
pentactula, 9) Burayak teripang 

 
Gambar 10.3. Perkembangan larva teripang pasir (Sumber: 

Susanto, 2013), 

Keterangan gambar: 1) Larva Auricularia awal, umur 3 hari, 3) 
Larva Auricularia, umur 7 hari , 4) Larva Auricularia, umur 9 
hari, 5) Larva Auricularia akhir, umur 11 hari, 6) Larva 
Doliolaria (barrel-shaped larva), umur 14 hari  

C. Teknik Budidaya Teripang 

 Teripang dapat dibudidayakan di pantai dengan 
penculture maupun di tambak. Untuk pemilihan lokasi 
budidaya teripang adalah sebagai berikut: 

a. Lokasi yang terlindung,  lokasi untuk budidaya teripang 
dipilih yang terlindung dari angin, gelombang, dan arus 
yang besar. Budidaya dapat dilakukan di teluk. 

b. Kedalaman air,  kedalaman air tidak melebih 2 m saat 
pasang dan tidak kering dari air saat surut 

c. Dasar perairan,  dasar perairan tidak keras dan ditumbuhi 
lamun 

d. Kualitas air, kualitas air untuk budidaya teripang yaitu 
perairan tidak terlalu keruh (kecerahan antara 50  -  150 cm),  
suhu  air  24-30  °C,  kadar  garam  28-32  ppt,  pH  6,5  -  8,5,  
oksigen  terlarut  4-8 ppm, dan mempunyai gerakan air yang 
cukup baik. 
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 Budidaya teripang pasir dimulai dari pemijahan, 
pemeliharaan larva sampai  pembesaran. 

a. Pemijahan 

Induk teripang yang baik untuk dipijahkan adalah tubuh 
tidak cacat, ukuran 400 g dan panjang minimal 20 cm, serta 
berkulit tebal. Induk dapat dipelihara di bak beton berbentuk 
empat persegi panjang. Teripang merupakan  hewan dioecious 
yaitu hewan yang memiliki dua jenis kelamin yang berbeda, 
yaitu jantan dan betina yang terpisah pada individu yang 
berbeda. Secara visual tidak dapat dibedakan antara jantan dan 
betina kecuali pada jenis teripang tertentu. Pemijahan teripang 
dilakukan secara kelompok. Pemijahan dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, yaitu secara alami, pemijahan dengan 
pembedahan, perangsangan dengan temperatur, dan 
perangsangan dengan penyemprotan air.  

1. Pemijahan alami 

Setelah matang gonad, induk teripang akan memijah 
secara alami tanpa adanya rangsangan buatan. Pemijahan akan 
terjadi pada malam hari antara pukul 22.00-23.00. Induk jantan 
akan mengeluarkan sperma terlebih dahulu yang akan 
merangsang induk betina untuk mengeluarkan telur. 
Pemijahan berlangsung antara 20-60 menit. Setelah induk 
betina selesai bertelur, induk segera dipindahkan ke tempat 
lain.  

2. Pemijahan dengan Pembedahan 

 Pemijahan dengan pembedahan dapat dilakukan 
dengan cara menggunting bagian bawah teripang mulai dari 
anus hingga ke depan. Sperma dituangkan ke dalam wadah 
yang berisi telur sambil diaduk secara perlahan, lalu didiamkan 
sehingga terjadi pembuahan. Telur yang terbuahi akan 
mengendap di dasar bak, selanjutnya telur dipanen dengan 
saringan dan dipindahkan ke tempat pemeliharaan larva.  

3. Pemijahan dengan Kejut Suhu 

Induk ditaruh dalam wadah plastik berukuran 90 cm x 50 
cm x 60 cm dan ditempatkan di ruangan ber-AC dengan 23-
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240C dan dibiarkan selama 10 jam. Selanjutnya induk teripang 
dicuci dengan air laut atau air tawar kemudidan dirangsang 
dengan kejut suhu, yaitu dengan perlakuan air panas dicampur 
dengan air lau sehingga mencapai suhu 330C, kemudian 
indukan dimasukkan ke dalam akuarium yang sudah diairasi 
dan diiisi air laut serta air panas sebanyak 60 ekor 
(menyesuaikan). Selanjutnya induk dibiarkan dalam situasi 
gelap. Pemijahan ditandai dengan keluarnya sperma yang 
menyerupai benang berwarna putih dan telur ditandai dengan 
adanya sel-sel telur yang berbentuk bulat berukuran kecil yang 
disemprotka membentuk awan/asap. Kemudian air diaduk 
secara perlahan agar telur dan sperma tercampur secara 
merata. 

4. Perangsangan dengan Penyemprotan Air 

Induk teripang yang akan dipijahkan dikeluarkan dari 
bak dan diletakkan di tempat yang kering selama 0,5 – 1 jam. 
Perlakuan dilaksanakan pada sore hari. Air laut bertekanan 
tinggi disemprotkan selama 5-10 menit, selanjutnya induk 
dimasukkan kembali ke dalam bak pemijahan. sekitar 1,5- 2 jam 
kemudian induk akan mulai menggerakkan badannya ke 
dinding. Biasanya induk jantan akan memijah disusul induk 
betina 30 menit kemudian. Persentase keberhasilan pada 
metode ini 95-100%.  

b. Pemeliharaan Larva 

 Telur yang sudah dibuahi ditempatkan di bak fiber 
bervolume 500 liter. Setelah 5 hari pemeliharaan, larva sudah 
memasuki stadia Auricularia awal. Pemberian pakan dilakukan 
1 atau 2 hari sekali dan pergantian air dilakukan 2 hari sekali. 

Pemberian pakan dilakukan setelah larva berumur 5 hari. 
Pakan yang diberikan dapat berupa Nannochloropsis sp., 
Dunaliela sp., Chaetoceros sp., Phaedactylum sp., Isochrysis sp., 
Spirulina sp. dan Skeletonema sp. Pakan diberikan sebanyak 1 
liter dengan menggunakan saringan berukuran 20 mikron ke 
dalam bak larva.  

Setelah hari ke-11, larva akan mengalami pengkerutan 
dan tumbuh menjadi Doliolaria sekitar hari ke-13-15. Saat 
tersebut merupakan fase kritis bagi larva. Pada fase Doliolaria, 
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larva memerlukan substrat (substrat collector) untuk tempat 
menempel. Lamun dapat digunakan sebagai substrat untuk 
menempel. Selanjutnya larva Doliolaria akan berkembang 
menjadi larva Pentactula sebelum bermetamorfosis menjadi 
anakan (juvenil) teripang. Pada fase Auricularia hingga 
Doliolaria larva hidup sebagai plankton, kemudian pada fase 
Pentactula hidup sebagai bentik sampai menjadi teripang 
dewasa.  

c. Pemeliharaan Juvenil 

Juvenil teripang adalah anakan teripang pasca larva, 
dengan berat basah rata-rata kurang dari 0,1 g, berumur 45-60 
hari. Juvenil teripang bersifat menempel/melekat pada 
substrat. Dalam pemeliharaan perlu dilakukan pemindahan 
untuk grading maupun penjarangan kepadatan. Sumber 
makanan teripang ada 3 macam, yaitu kandungan organik 
dalam lumpur, detritus dan plankton. Juvenil teripang dapat 
diberi pakan lamun yang sudah diblender.  

d. Pembesaran Teripang 

Pembesaran teripang dapat dilakukan dengan pen culture 
dengan desain sebagai berikut. 

  

 
Gambar 10.4.  Desain pen culture  
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Yayasan Mattirotasi 

Tugas individu: 
Buatlah diagram alur budidaya teripang  dari mulai 
pemijahan sampai pembesaran 
Evaluasi:  

1. Jelaskan lokasi yang baik budidaya teripang  
2. Jelaskan pemijahan teripang 

Rangkuman 
1. Teripang  yang memiliki nilai ekonomi tinggi 

hanyalah beberapa jenis saja. yaitu teripang pasir 
(Holothuria scabra), teripang perut hitam (H. atra), 
teripang susuan (H. nobilis), teripang perut merah (H. 
edulis), dan teripang nanas (Thelenota ananas).  

2. Habitat teripang pasir adalah di perairan dangkal, 
substrat pasir berlumpur, dan padang lamun 

3. Teripang merupakan biota yang pergerakannya 
lambat, sehingga sangat tergantung suplai pakan dari 
substrat 

4. Pemijahan dapat dilakukan secara alami, 
pembedahan, kejut suhu, perangsangan dengan 
penyemprotan air 
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A. Pendahuluan 

Kuda laut merupakan hewan air yang memiliki nilai 
ekonomis tinggi. Harga kuda laut kering untuk tahun 2017 
mencapai Rp. 7.000.000-Rp. 8.000.000,- satu kg. Untuk kuda laut 
kering yang dijual satuan, harga mencapai Rp. 50.000,- per 
ekor. Oleh karena itu, kuda laut merupakana komoditas yang 
mempunyai prosepek tinnggi untuk dibudidayakan. Menurut 
Syafiudin (2009), kuda laut digunakan sebaia ikan hias, bahan 
obat tradisional, serta souvenir. Distribusi geografis kuda luat 
tersebar di berbagai benud. Di Indonesia, kuda laut 
terdistribusi di semua pulau. 

 
Gambar 11.1. Distribusi kuda laut di dunia 

 

Deskripsi Singkat Bab 11 : 
Bab ini menjelaskan tentang teknologi budidaya 
kuda laut 

 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan biologi kuda laut 
dan dapat menerapkan budidaya kuda laut 
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B. Biologi Kuda Laut 

a. Klasifikasi 

Kuda laut merupakan ikan karena mempunyai insang. 
Kuda laut termasuk ke dalam vertebrata, karena kuda laut 
memiliki tulang belakang. Klasifikasi kuda laut adalah sebagai 
berikut: 

Class  : Pisces 
Sub Class : Teleostomi 
Order  : Gasterosteiformes 
Family  : Syngnathidae 
Genus  : Hippocampus 
Species : Hippocampus kuda , H. reidi, H. erectus, H. 

barbouri, H. abdominalis, H. breviceps, H. comes, H. 
ingens 

Kuda laut memiliki berbagai macam variasi warna. 
Warna pada kuda laut juga dapat berubah untuk kamuflase 
terhadap kondisi lingkungan. Spesies kuda laut di dunai 
mencapai 35 spesies. Kuda laut dapat hidup hingga 3-7 tahun.  

b. Habitat 

Kuda laut hidup di lamun, mangrove, atau di koral. Kuda 
laut menggunakan ekornya untuk dikaitkan ke rumput laut 
maupun koral. Mata kuda laut seperti cicak, dimana mata yang 
satu akan melihat ke kiri, sedangkan mata yang lain akan 
melihat ke kanan. 

 
Gambar 11.2.  Kuda laut mengaitkan ekornya di tanaman air 

  



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

102 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

Kuda laut akan memakan makanan yang dekat 
dengannya. Cara memakan kuda laut adalah dengan 
menggunakan mulutnya untuk menyedot pakan yang berada 
di sekitarnya. Satu ekor kuda laut dapat mengkonsumsi lebih 
dari 3.000 ekor artemia/udang renik per hari. Kuda laut tidak 
mempunyai gigi dan menelan pakan yang dimakannya.   

c. Anatomi 

Anatomi kuda laut dijelaskan di gambar. Kuda laut 
memiliki coronet di bagian kepala yang berperan sebagai ‘sidik 
jari’ seperti pada manusia. Sirip dorsal berperan sebagai 
penggerak. Sirip pectoral berperan sebagai kemudi. Insang 
kuda laut berada di bawah kepala. Kud alaut juga memiliki 
gelembung renang. Kuda laut jantan memiliki kantong 
pengeraman karena anakan dierami di kuda laut jantan. 
Sedangkan kuda laut betina tidak memiliki kantung 
pengeraman. 

Siklus hidup kuda laut termasuk cepat, karena dari mulai 
dikeluarkan dari kantong pengeraman sampai siap memijah 
membutuhkan waktu 6 bulan. Pada umur 8 bulan 
pertumbuhan kuda laut akan berhenti dan mencapai 
pertumbuhan yang maksimum.  Anakan kuda laut sudah 
memakan udang kecil. Pertumbuhan anakan sangat cepat, 
Kematian anakan kuda laut di habitatnya disebabkan oleh 
adanya pemangsa serta hanyut oleh arus laut yang keras. 

 
Gambar 11.3.  Anatomi kuda laut 
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Gambar 11.4.  Perbedaan kuda laut jantan dan betina 

 

 
Gambar 11.5.  Siklus hidup kuda laut 
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  Kuda laut yang masih muda (juvenil) juga mengalami 
pertumbuhan yang cepat, dan mengalami perkembangan 
kantong pengeraman. Kematian kuda laut pada fase ini 
disebabkan oleh perkembangan tulang luar. Pada kuda laut 
yang mendekati dewasa, pertumbuhan akan melambat. 
Perkembangan kantong pengeraman pada kuda laut jantan 
sudah sempurna, sehingga kuda laut mulai siap untuk 
memijah. Kematian disebabkan karena keletihan dan stress. 
Fase dewasa merupakan fase reproduksi pada kuda laut. 
Pertumbuhan pada fase ini akan terhenti, kuda laut mencapai 
ukuran maksiumum dan mencapai kematangan organ 
reproduksi. 

C. Budidaya Kuda Laut 

a. Pemijahan Kuda Laut 

 Dalam perkawinan kuda laut, betina memilih pasangan 
dan pasangan bisa berganti-ganti (Sukmono, 2004), walaupun 
ada referensi bahwa kuda laut merupakan hewan monogami. 

Tabel 11.1. Pola perkawinan kuda laut 

 

 
Gambar 11.6.  Kuda laut jantan mengerami dan mengeluarkan anakan 
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 Pada saat pemijahan, kuda laut jantan akan menarik 
kuda laut betina dengan menari, mengubah warna dan 
mengeluarkan suara. Kuda laut betina akan mentransfer telur 
ke kantong pengeraman kuda laut jantan. Kuda laut jantan 
akan mengerami telur yang sudha dibuahi selama 20-30 hari. 
Ketika anakan kuda laut siap untuk dikeluarkan, kuda laut 
jantan akan berkontraksi untuk mengeluarkan anakan dari 
kantong. Biasanya kuda laut jantan melahirkan pada malam 
hari dan siap untuk mengerami telur kemabli pada pagi 
harinya. Kuda laut tidak peduli terhadap anakan yang sudah 
dilahirkan. Perkawinan kuda laut bisa terjadi lebih  dari 10 kali 
per tahun. Dalam sekali pengeluaran anakan, bisa 
mengeluarkan 200-1000 anakan.  

Tabel 11.2. Parameter pemijahan kuda laut 

  

Penelitian Syafiudin (2009) menunjukkan bahwa 
pemijahan hingga mencapai 6 kali tidak mempengaruhi tingkat 
pembuahan dan penetasan anakan kuda laut. Jumlah telur 
yang terbuahi tergantung dari jumlah telur yang berhasil 
masuk ke kantong pengeraman. Telur yang berhasil masuk ke 
kantong pengeraman semuanya akan tebruahi karena volume 
kantong yang sangat terbatas dan tidak terpengaruh kepada 
media lain. Betina akn mentransfer telur melalui ovipositor, 
kemudian jantan akan membuahi telur tersebut di dalam 
kantong.  

b. Pemeliharaan Anakan Kuda Laut 

Satu hari setelah anakan dikeluarkan dari kantong 
pengeraman, anakan kuda laut dipelihara di dalam tangki 
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pemeliharaan dengan dilengkapi biofilter, sterilisasi dengan 
UV dan ozonisasi. Setelah pemeliharaan selama 40 hari, anakan 
dapat dipelihara di keramba jaring apung atau di tangki 
pemeliharaan.  

c. Pakan Kuda Laut 

 Pada fase larva, kuda laut memakan plankton, setelah 
juvenil dan dewasa kuda laut memakan crustacea kecil hingga 
ikan-ikan kecil. Kuda laut menyukai pakan yang masih hidup. 
Untuk budidaya secara komersial, pembudidaya menggunakan 
pakan beku untuk memberi pakan kuda laut. Selain itu, 
pembudidaya juga menggunakan artemia untuk pakan kuda 
laut. Selain pemberian pakan, kuda laut juga dapat diberi 
suplemen. 

 
Gambar 11.7.  Skema budidaya kuda laut 
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Gambar 11.8.  Budidaya kuda laut di bak indoor di vietnam 

d. Kualitas Air untuk Pemeliharaan Kuda Laut 

 Kuda laut membutuhkan salinitas 15-30 ppt untuk 
hidupnya. Kandungan amonia dan nitrit 0 ppm untuk hidup 
kuda laut. Selain itu, kandungan nitrat < 20 ppm. DO untuk 
kehidupan kuda laut 6-8 ppm. Suhu untuk budidaya 20-28oC. 
pH untuk budidaya kuda laut adalah basa dari 8-8,3. Serta 
kuda laut membutuhkan tangki yang tinggi untuk 
budidayanya, khusunya untuk pemijahan. Keuntungan 
membudidaya kuda laut adalah permintaan pasar yang tinggi 
serta biaya produksi yang rendah. Keberhasilan pemijahan 
kuda laut juga tinggi karena telur yang telah dibuahi disimpan 
dalam kantong pengeraman kuda laut jantan. Kuda laut juga 
cepat pertumbuhannya, membutuhkan waktu hanya 3-6 bulan 
sampai mencapai ukuran pasar. Fekunditas kuda laut juga 
tinggi, mencapai 70-1000 anakan sekali kelahiran. Pemijahan 
bisa mencapaai 6-10 kali selama setahun. Kelemahaan dari 
budidaya kuda laut adalah adanya penyakit, resiko yang tinggi, 
mudah stress. Selaain itu, daya cerna kuda laut yang rendah 
terhadap pakan sehingga membutuhkan pakan dalam jumlah 
besar. Pemeliharaan indoor harus memperhatikan kondisi 
kualitas air untuk budidaya kuda laut. 
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D. Bahan Bacaan 

Dwiputra, M. A. 2013. Pemeliharaan Juwana Kuda Laut 
(Hippocampus barbouri, Jordan & Richardson, 
1908) dengan Sistem Resirkulasi. Skripsi. Fakultas 
Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 
Hasanudin. 

Kyi, T. S. 2011. Seahorse Aquaculture in Viet Nam. 
Samin, A. 2013. Perkembangan Morfologi Juwana Kuda Laut 

(Hippocampus barbouri, Jordan & Richardson, 
1908) dalam Wadah Terkontrol. Skripsi. Jurusan 
Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 
Hasanudin. 

Syafiuddin. 2009. Tingkat Pembuahan dan Penetasan Telur 
Kuda Laut (Hippocampus barbouri). Fakultas Ilmu 
Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudin. 

Sukmono, T. 2004. Studi Perilaku Kawin Kuda Laut 
(Hippocampus kuda) di Balai Budidaya Laut 
Lampung. Jurnal Iktiologi Indonesia Vol. 4 No. 2: 
67-70 

Tugas individu: 
Buatlah rancangan budidaya kuda laut  
Evaluasi:  

1. Jelaskan nilai ekonomis kuda laut 
2. Jelaskan cara pemijahan kuda laut 

Rangkuman 
1. Kuda laut merupakan komoditas yang 

mempunyai niai ekonomis tinggi (harga per kg 
Rp 7.000.000,-) 

2. Kuda laut merupakan ikan  
3. Satu siklus hidup kuda laut membutuhkan waktu 

8  bulan, sedangkan untuk mencapai ukuran 
pasar, butuh budidaya selama 3-6  bulan. 

4. Kuda laut jantan mengerami anakan yang sudah 
dibuahi di kantong pengeraman 
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BAB 12 
TEKNOLOGI BUDIDAYA 

BAWAL BINTANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 

Mahasiswa mampu menerapkan 
teknologi budidaya bawal 

bintang 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
biologi bawal bintang 

Mahasiswa dapat menerapkan 
teknologi budidaya bawal 

bintang 
 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menerapkan teknologi budidaya 
bawal bintang 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan biologi bawal 
bintang 

 Mahasiswa dapat menerapkan teknologi 
budidaya bawal bintang 
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A. Pendahuluan 

Bawal bintang merupakan spesies budidaya perikanan 
laut yang terbilang masih baru di Indonesia. Meskipun 
demikian, permintaan terhadap ikan ini terus meningkat 
terutama dari pasar internasional. Selama ini budidaya ikan 
bawal bintang di Indonesia, terutama tahap pembesarannya 
masih dilakukan di laut yaitu dengan sistem keramba jaring 
apung (KJA). Selain itu terdapat potensi untuk 
membudidayakan beberapa spesies bawal bintang ditambak 
bersalinitas rendah. Salah satu spesies bawal bintang yang 
memiliki kemampuan untuk mentolelir salinitas adalah 
Trachnotus carolinus, selain itu spesies ini tahan terhadap 
perubahan mendadak dari media air bersalinitas 32 %o ke 
19%o. 

B. Biologi Bawal Bintang 

Bawal bintang merupakan ikan pelagis yang aktif. Ikan 
ini hidup di terumbu karang dengan kedalaman < 7 m. Bawal 
bintang merupakan spesies introduksi dari Taiwan. Untuk 
mempersiapkan induk membutuhkan waktu 3 tahun sampai 
induk siap memijah. Harga kuda laut di pasaran berkisar Rp. 
60.000/kg.  

Klasifikasi bawal bintang adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 
Phylum  : Chordata 
Subphylum : Vertebrata 

Deskripsi Singkat Bab 12 : 
Bab ini menjelaskan tentang teknologi budidaya 
bawal bintang 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah ahasiswa dapat menjelaskan biologi bawal bintang 
dan dapat menerapkan budidaya bawal bintang 
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Infraphylum : Gnathostomata 
Superclass : Osteichthyes 
Class  : Actinopterygii 
Order  : Perciformes 
Suborder : Percoidei 
Family  : Carangidae 
Genus  : Trachinotus (Lacepede, 1801) 
Species  : Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) 
Inggris  : Silver pompano, Snubnose dart 
Nama dagang : Silver pompano 
Indonesia : bawal bintang 

C. Budidaya Bawal Bintang 

a. Pemeliharaan Induk 

Induk bawal bintang memiliki berat 1 kg. Calon induk 
yang baik memiliki tubuh normal dan proporsional. Pakan 
induk berupa ikan rucah, pelet dan ditambahkan vitamin. 
Pakan diberikan 3-5% per hari. Dalam pemeliharaan induk, 
pergantian air sebanyak 400% dalam 24 jam.  

Kualitas air yang cocok untuk pemeliharaan induk bawal 
bintang adalah pH 7,4 -7,8; DO 4-6 ppm. Selain itu kualitas air 
untuk budidaya induk bawal bintang adalah suhu 29-310C; 
serta salinitas 30-32 ppt.  

Tabel 12.1.  Pakan induk bawal bintang 

 

b. Teknik Pemijahan 

Tangki pemijahan berukuran 10 m3  (10 induk, 
perbandingan 1:1, jantan lebih kecil dari betina). Pemijahan 
dilakukan secara hormonal (secara alami belum bisa 
dilakukan). Pemijahan hormonal membutuhkan HCG 250 
IU/kg dan fibrogen 50 IU/kg (injeksi 2 kali sehari selama 2 



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

112 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

hari). Pada hari ke-3 telur akan dikeluarkan dengan fekunditas 
60-70% 

c. Pemeliharaan Larva 

Pemeliharaan larva dilakukan dengan menggunakan 
tangki berukuran 6 m3. Kepadatan telur yang ditebar untuk 
pemeliharaan larva adalah 20 telur/L. Hatching Rate (HR) 
adalah sebesar 65-75%. Pakan pada waktu pemeliharaan larva 
adalah nannochloropsis (14 hari pertama), rotifer (hari ke 3-14), 
serta artemia hari ke 14-22. Untuk menjaga kualitas air 
dilakukan sifon pada hari ke-10. Kelangsungan hidup (SR) 
pada waktu panen berkisar 20-25%. 

 
Gambar 12.2. Data pertumbuhan panjang larva bawal bintang 

d. Pendederan 

Pendederan dilakukan dengan kepadatan 20 individu/L. 
Pergantian air sebanyak 200%. Sifon dilakukan 2 x sehari. 
Sedangkan grading  dilakukan 3-4 hari sekali. Pada hari ke-34 
panjang benih bawal bintang mencapai 3,5 cm dan dapat 
dipelihara di KJA. Bawal bintang  tumbuh cepat, toleran 
terhadap kualitas air, mudah beradaptasi terhadap pellet. Pada 
akhir periode pendederan kepadatan benih 0,5 ind/L, dan SR 
21% 

Persyaratan benih yang sehat berdasarkan SNI adalah 
warna putih keperakan dan cerah. Bentuk tubuh normal 
dengan sirip lengkap. Sedangkan untuk persyarakat kesehatan 
yaitu anggota organ tubuh lengkap, tidak cacat, sehat dan 
bebas virus (iridovirus dan VNN), bakteri, jamur, dan parasie. 
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Gerakan benih aktif/lincah, berenang normal dan cenderung 
bergerombol. Respon benih terhadap pakan yang diberikan dan 
sangat responsif. 

Tabel 12.2.  Pertumbuhan benih bawal bintang 

 

e. Pembesaran 

Menurut SNI 7773:2013, standar pembesaran ikan bawal 
bintang (Trachinatus blochii, Lacepede) di karamba jaring apung 
adalah: 

1. Praproduksi, diantaranya: a) lokasi pantai yang terlindung 
untuk menghindari adanya gelombang dan angin kencang 
dengan kedalaman perairan minimal 7 m, b) Wadah berupa 
karamba ajring apung, c) benih berasal dari hasil 
pembenihan, ukuran tebar minimal 2,5 cm atau 3 g, benih 
seragam, sehat dan tidak cacat. 

2. Proses produksi, diantaranya: a) kualitas air diupayakan 
suhu 26-320C; salinitas 10-32 g/l; pH 7,5-8,5; kecepatan arus 
20-25 cm/detik, b) grading dilakukan setiap 2 minggu- 3 
minggu sekali pada ukuran di bawah 50 g, 1 bulan sekali 
untuk ukuran ikan 50 g-200 g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman 
1. Ikan bawal bintang merupakan ikan pelagis,  hidup di 

terumbu karang dengan kedalaman < 7 m 
2. Pemijahan dilakukan secara hormonal (secara alami 

belum bisa dilakukan).  
3. Pakan pada waktu pemeliharaan larva adalah 

nannochloropsis (14 hari pertama), rotifer (hari ke 3-14), 
serta artemia hari ke 14-22 

4. Persyaratan benih yang sehat berdasarkan SNI adalah 
warna putih keperakan dan cerah, bentuk tubuh normal 
dengan sirip lengkap, anggota organ tubuh lengkap, 
tidak cacat, sehat. 
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D. Bahan Bacaan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 
2014. Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan 2014. 
Sekretariat Balitbang KP, Jakarta. 

Fatmawati, Y. 2014. 20 Jenis Budidaya Laut. Mitra Edikuasi 
Indonesia. 66 hal. 

Tugas individu: 
Ringkaslah jurnal internasional tentang budidaya bawal 
bintang 
Evaluasi:  

1. Jelaskan metode pemijahan bawal bintang 
2. Sebutkan ciri-ciri benih bawal bintang yang sehat 

berdasar SNI 
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BAB 13 
TEKNOLOGI BUDIDAYA TUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 
 

 

 

 

Mahasiswa mampu 
menerapkan teknologi 

budidaya tuna 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
biologi tuna 

Mahasiswa dapat menerapkan 
teknologi budidaya tuna 

 

Kompetensi Dasar :  
Mahasiswa mampu menerapkan teknologi budidaya tuna 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan biologi tuna 

 Mahasiswa dapat menerapkan teknologi 
budidaya tuna 

Deskripsi Singkat Bab 13 : 
Bab ini menjelaskan tentang teknologi budidaya tuna 



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

116 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Salah satu cara yang populer yang dapat digunakan 
untuk menyelamatkan spesies-species ikan langka, dalam hal 
ini ikan tuna sirip biru, adalah dengan cara budidaya. Budidaya 
ikan karnivora, seperti ikan salmon dan ikan tuna, kurang 
begitu ekonomis dibandingkan dengan budidaya ikan-ikan 
jenis omnivora, seperti ikan nila. Akan tetapi dengan 
meningkatnya permintaan akan jenis ikan karnivora populer 
ini, menjadikan budidaya ikan jenis ini dapat memberikan 
keuntungan, meskipun pada prakteknya budidaya ini sering 
menemui kendala dalam hal pemenuhan pakan hidup (pakan 
segar). Satu ekor ikan tuna sirip biru, yang di alam sudah 
semakin jarang ditemukan, dijual untuk kebutuhan sushi di 
pasaran Jepang dengan harga ribuan dolar. 

B. Biologi Tuna 

 Tuna sirip biru merupakan bahan baku yang banyak 
digunakan untuk pembuatan sushi di Asia. Satu ekor ikan tuna 
pernah tercatat terjual hingga lebih dari 1,8 juta dollar Amerika. 
Pasar terbesar untuk penjualan tuna sirip biru adalah di Jepang. 
Tuna termsuk ke dalam genus Thunnus. Sedangkan spesies 
tuna antara lain maccoyii (Southern bluefin tuna), orientalis 
(Pacific bluefin tuna), thynnus (Atlantic bluefin tuna)  

C. Budidaya Tuna 

a. Reproduksi 

Pemijahan terjadi pada bulan April hingga Juni di Teluk 
Meksiko dan dari Mei/Juni hingga Agustus di Mediterania. 
Kematangan seksual tuna sirip biru dari Atlantik dicapai 
setelah umur 5-8 tahun, sedangkan pada tuna Atlantik Timur, 
kematangan seksual terjado setelah umur 4-5 tahun. Tuna sirip 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan biologi tuna dan 
dapat menerapkan budidaya tuna 
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biru dapat mengeluarkan telur 5.000.000-30.000.000. Pemijahan 
terjadi pada perairan terbuka yang dekat dengan permukaan 
dimana daerah tersebut memiliki keamanan yang tinggi untuk 
kelangsungan hidup larva tuna.  

b. Siklus Hidup dan Perkembangan Larva 

Peneliti di Jepang telah menyelesaikan penelitian 1 siklus 
hidup tuna pada kondisi terkontrol setelah 32 tahun. Larva 
tuna berukuran ~3mm ketika menetas dan pertumbuhannya 
rata-rata sekitar 1 mm per hari setelah menetas. Tuna sirip biru 
yang betina akan mencapai kematangan seksual setelah 
berumur 5 tahun.  

c.  Produksi 

Induk tuna sirip biru diperoleh dari penangkaran di 
alam. Alat tangkap yang digunakan adala purse seine. Fish finder 
dan sonar digunakan untuk mendeteksi keberadaan tuna. Tuna 
yang berhasil ditangkap tetap dipertahankan dalam keadaan 
hidup. Tuna yang berhasi ditangkap diletakkan dalam 
kurungan berjading. Kapal penyeret akan membawa tuna di 
kurungan berjaring dengan kecepatan rendah.  

Di Mediterania, perusahaan mulai mengambil stok tuna 
di alam pada  bulan Mei/Juni. Di Mediterania, budidaya tuna 
menggunakan keramba jaring apung berbentuk bulat. Ukuran 
keramba bervariasi, dari diameter 30-90 m dengan kedalaman 
15-30 m. 

 
Gambar 13.1. Perkembangan larva tuna 
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d. Pakan 

 Tuna sirip biru diberi pakan dengan pakan yang terdiri 
dari berbagai macam ikan pelagis. Proporsi dan volume pakan 
bervariasi diantara budidaya tuna di berbagai negara. Di 
Mediterania, pakan tuna diperoleh dari ikan-ikan lokal di 
daerah tersebut. Pemberian pakan dilakukan 1-3 kali sehari 
dengan menggunakan ikan yang sudah dibekukan. Pemberian 
pakan sebanyak 2-10% dari perkiraan berat total tuna. Feed 
Conversion Ratio (FCR) mencapai 15-20:1 untuk tuna yang 
berukuran besar, dan mencapai 10-15:1 untuk tuna yang 
berukuran kecil.  

 Untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat dan 
pergeakan yang konstan dari tuna menyebabkan tuna 
membutuhkan energi yang besar, yang menghasilkan 5% dari 
pakan yang masuk untuk pertumbuhannya. Pemijahan tuna 
terjadi pada suhu 25-300C  

 Keuntungan budidaya tuna adalah permintaan yang 
tinggi dengan harga yang tinggi, sudah dapat dibudidayakan. 
Sedangkan kelemahan budidaya tuna adalah butuh waktu 
yang lama sampai ukuran panen, kurang praktis untuk 
dipraktekkan karena butuh investasi dan teknologi yang tinggi 
serta pemberian pakan yang efektif belum berhasil ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman 
1. Tuna sirip biru merupakan bahan baku yang banyak 

digunakan untuk pembuatan sushi di Asia dengan 
pasar terbesar di jepang. 

2. Induk tuna sirip biru diperoleh dari penangkaran di 
alam 

3. Tuna sirip biru diberi pakan dengan pakan yang terdiri 
dari berbagai macam ikan pelagis 
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D. Bahan Bacaan 

FAO. 2009. Fisheries management and Conservation Service: 
Activities on Tuna. Knott, B. 2015. Tuna. 
http://www.noaa.gov. 

Tugas individu: 
Carilah video tentang budidaya tuna dan deskripsikan 
informasi dari video tersebut 
Evaluasi:  

1. Jelaskan metode penangkaran induk tuna dari 
alam 

2. Jelaskan keuntungan dan kelemahan budidaya 
tuna 



Teknologi Budidaya Perairan Laut 
 

120 Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 



Muhamad Junaidi dan Dewi Nuraeni Setyowati 
 

Parasit dan Penyakit Ikan 121 
 

 

BAB 14 
TEKNOLOGI BUDIDAYA 

TURBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Indikator dengan Kompetensi Dasar 

 
 

Mahasiswa mampu menerapkan 
teknologi budidaya turbo 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
biologi turbo 

Mahasiswa dapat menerapkan 
teknologi budidaya turbo 

 

Kompetensi Dasar : 
Mahasiswa mampu menerapkan teknologi budidaya turbo 

Indikator  : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan biologi turbo 

 Mahasiswa dapat menerapkan teknologi 
budidaya turbo 
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A. Pendahuluan 

Salah satu jenis biota laut yang menempati areal pasang 
surut adalah siput mata bulan (Turbo chrysostomus, L.). Biota ini 
termasuk dalam filum moluska yang hidup bergerombol dan 
terkonsentrasi pada perairan pantai berbatu dan rataan 
terumbu karang yang ditumbuhi lumut sebagai bahan 
makanannya. Eksploitasi siput mata bulan yang dijadikan 
bahan makanan bergizi tinggi oleh masyarakat yang mendiami 
wilayah pesisir pantai semakin meningkat, sehingga biota ini 
dapat mengalami kepunahan di alam.  

B. Biologi Turbo 

Turbo merupakan mollusca yang semua bagian tubuhnya 
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Daging turbo 
dapat digunakan sebagai makanan, Sedangkan cangkang turbo 
dapat digunakan sebagai aksesoris/hiasan. Klasifikasi turbo 
adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia 
Phylum : Mollusca  
Class  : Gastropoda  
Superfamily : Trochoidae  
Family  : Turbinidae 
 Genus  : Turbo 
Species  : Turbo chrysostomus 
Nama lokal : Siput Mata Bulan/Sisok 

Deskripsi Singkat Bab 14 : 
Bab ini menjelaskan tentang teknologi budidaya turbo 

Manfaat : 
Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari bab ini 
adalah mahasiswa dapat menjelaskan biologi turbo dan 
dapat menerapkan budidaya turbo 
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Gambar 14.1. Turbo (Turbo chrysostomus) 

Habitat turbo adalah di subtrat berbatu serta rataan 
terumbu karang. Turbo ditemukan berlindung di celah 
bebatuan. Turbo merupakan hewan yang aktif pada malam 
hari. Penyebaran/ distribusi geografis turbo berada di Kawasan 
Indo-Pacific (Perairan Pantai Samudera India, Asia Tenggara 
dan Kepulauan Fiji di Pasifik Selatan)  

 
Gambar 14.2. Distribusi geografis turbo (Sumber: LIPI 

Pemenang) 

C. Teknik Budidaya Turbo 

Pemijahan turbo dilakukan dengan perangsangan buatan 
(pemijahan dengan cara induksi). Penelitian Dwiono (2001) 
melakukan pemijahan Turbo marmoratus secara induksi. 
Pemijahan dilakukan ada bulan baru. Induk yang akan 
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dipijahkan dibersihkan dari epiflora, epifauna serta kotoran 
yang menempel pada pagi hari sebelum pemijahan dilakukan. 
Setelah itu, induk dibersihkan dan ditempatkan dalam bak 
plastik bervolume 40 L yang berisi air yang sudah difiltrasi. 
Aerasi yang kuat diberikan di bak pemijahan selama kurang 
lebih 8 jam. Pada jam 18.00, induk ditranfer ke dalam bak 
fiberglass berukuran 2,25 ton yang sudah berisi air yang telah 
ditreatmen dengan UV dan filter. Pemijahan biasanya terjadi 
pada malam hari.   

 
Gambar 14.3. Proses pemijahan turbo (Sumber: LIPI Pemenang) 

Setelah pemijahan, telur dikumpulkan dan diamati di 
bawah mikroskop untuk memastikan keberhasilan fertilisasi. 
Pembelahan sel pertama terjadi normalnya 5 menit setelah 
fertilisasi. Telur yang telah terbuahi dibersihkan dan disaring 
dengan menggunakan jaring berukuran 60 µm dengan cara 
dialiri air laut yang sudah difilter. Setelah itu telur ditransfer ke 
dalam bak pemeliharaan larva (Dwiono, 2001). Namun, cara 
yang dilakukan oleh LIPI Pemenang adalah dengan melakukan 
penyaringan bertingkat untuk penanganan telur turbo. Ukuran 
saringan bertingkat adalah 45,60,100,150 dan 270 µm.  
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Gambar 14.4. Proses penyaringan bertingkat (Sumber: LIPI 

Pemenang) 

 
Gambar 14.5. Bak pemeliharaan larva turbo (Sumber: LIPI 

Pemenang) 

Larva turbo akan memakan plankton. Plankton yang 
dapat diberikan sebagai pakan turbo adalah diatom. Pada fase 
juvenil awal, juvenil dipelihara di dalam bak selama 4 bulan. 
Setelah itu dilakukan grading berdasarkan ukuran.  Setelah fase 
larva, turbo akan berkembang menjadi anakan. Anakan turbo 
dapat dipelihara di bak outdoor yang diberi naungan.  
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Gambar 14.6. Pemeliharaan anakan turbo 

 Penelitian Foster dan Hodgson (1998) dalam 
Ridwanudin (2016) menunjukkan bahwa turbo dapat 
mengkonsumsi Gracilaria sp., Rhodophyta, Chlorophyta, atau 
Phaeophyta. Hasil penelitian Ridwanuddin (2016) yang 
membandingkan pakan Gracilaria sp., Ulva spp., dan 
Kappaphycus alvarezii menunjukkan bahwa pertumbuhan 
terbaik Turbo dengan diberi pakan Gracilaria sp. Gracilaria sp. 
menjadi pakan yang paling cocok untuk Turbo dibandingkan 
Ulva spp. dan Kappaphycus alvarezii diduga karena nutrisi yang 
terkandung di Gracilaria sp. Gracilaria sp. memiliki kandungan 
protein sebesar 11,27-21,54% dari berat keringnya. Kandungan 
protein yang lebih rendah pada Ulva sp. dan K. Alvarezii (2,99 
dan 5,35% berat kering) menyebabkan pertumbuhan yang lebih 
rendah dari Turbo chrysostomus. 

Penelitian Foster et al. (1999)  dalam Ridwanudin (2016) 
juga menunjukkan bahwa aktivitas enzim pada polisakarida 
dari karaginan rendah di kelenjar pencernaan T. sarmaticus 
yang diberi pakan alga merah, biru, dan coklat. Hal tersbut 
menunjukkan pertumbuhan yang rendah dari T. chrysostomus 
yang diberi pakan K. alvarezii berkaitan dengan kandungan 
karaginan dan aktivitas enzim yang rendah.  
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Tabel 14.1. Pertumbuhan Turbo chrysostomus yang Diberi Pakan 
Berbeda selama 6 Minggu 

 

Grading pada saat pemeliharaan anakan dilakukan setiap 
3 bulan sekali. Pertumbuhan turbo dapat dilihat pada gambar 
di bawah. 

 
Gambar 14.7. Pertumbuhan turbo (Sumber: LIPI Pemenang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman 
1. Turbo merupakan mollusca yang semua bagian 

tubuhnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 
manusia 

2. Habitat turbo adalah di subtrat berbatu serta rataan 
terumbu karang 

3. Pemijahan turbo dilakukan dengan perangsangan 
buatan (pemijahan dengan cara induksi).  

4. Larva turbo akan memakan plankton 
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Tugas individu: 
Carilah video tentang budidaya turbo dan deskripsikan 
informasi dari video tersebut 
Evaluasi:  

1. Jelaskan metode pemijahan Turbo 
2. Mengapa pakan Gracilaria sp. lebih bagus bagi 

anakan Turbo dibanding Ulva spp. dan K. alvarezii 


