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KATA PENGANTAR 

Pulau Lombok bukan hanya menjadi surga bagi 
wisatawan lokal maupun mancanegara, karena pesona dan 
keindahan pantai dan bawah laut sehingga wisatawan datang 
menikmati pesona dan keindahan alam tersebut. Pulau 
Lombok terutama di perairan laut bagian selatan, ternyata 
merupakan habitat yang nyaman bagi hewan laut yang 
namanya lobster.  Pulau Lombok merupakan salah satu daerah 
penghasil lobster di Indonesia, baik benih lobster maupun 
lobster ukuran konsumsi.  Lobster  sebagai komoditas yang 
bernilai ekonomi penting, menyebabkan Pulau Lombok  
menjadi surga bagi pebisnis dan penelitian untuk berbisnis dan 
meneliti lobster.  

Untuk mensosialisikan teknik-teknik budidaya lobster 
kepada masyarakat luas, maka penulis menyusun buku ini. 
Buku disusun berdasarkan pengalaman penulis sebagai insan 
Tridarma Perguruan Tinggi. Penulis mulai tertarik pada lobster  
sejak tahun 2007.  Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh kini Kemen-
risteik-Dikti dan Universitas Mataram. Harapan penulis, buku 
ini dapat menambah bahan pustaka di bidang budidaya 
perikanan, sehingga menjadi bacaan bagi praktisi (pebisnis, 
nelayan, pembudidaya, penyuluh dan konsultan perikanan) 
dan kalangan akademisi (mahasiswa, dosen dan peneliti). 

Dengan selesainya buku ini, penulis  bersyukur kehadirat 
Allah SWT, karena limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya 
yang tidak ternilai dan terhitung. Penulis mengucapkan terima 
kasih keluarga  di rumah, istri, Ayumin, dan kedua anand, dr. 
Yuyun Puspitarini dan Anggun Dwi Rizkika, serta kolega di 
Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram, yang 
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tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Atas dorongan dan 
motivasi kalianlah, buku in dapat terwujud, walaupun itu jauh 
dari kesempurnaan.  

 

      
Mataram,     Oktober 2018 
Penulis, 
 

ttd 
   

Muhammad Junaidi 
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Bab I 
PENDAHULUAN 

Lobster merupakan salah menu makanan laut (sea food) 
yang eksotis setelah Perang Dunia II.  Di Amerika Serikat, 
hidangan lobster roll merupakan identitas Kota Maine, sama 
seperti Palempang dan pempek, Madiun dan pecel, atau 
Yogyakarta dan gudeg. Di Indonesia, terutama di kota-kota 
besar, bermunculan restoran yang menyajikan lobster dengan 
harga yang terjangkau. Di Loobie Lobster,  Jakarta, misalkan, 
hidangan Lobster Maine Red ukuran 500 g dibanderol Rp 175 
ribu. Paling murah adalah lobster dengan berat 250 hingga 300 
g, yang dihargai Rp 98 ribu. Di bilangan Pejaten, ada restoran 
bakmi yang menyajikan bakmi lobster dengan harga di kisaran 
Rp 30 ribuan. 

Sejak lobster jadi tren bagi pehobi kuliner sea food, 
permintaan terus meningkat. Menurut Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO), pada 2015 produksi lobster sebanyak 160.000 
ton yang ditangkap dan dipanen di seluruh dunia. Negara  
penghasil lobster terbesar adalah Kanada,  Amerika Serikat, 
dan Australia. Mengacu pada data FAO, Indonesia menduduki 
urutan ke-5 negara penghasil terbesar di dunia  dengan 
kontribusi  4 %.  Nilai ekspor lobster Indonesia cenderung 
meningkat selama 2010 – 2013, dengan rata-rata sebesar 90% 
(KKP,  2015). Namun, nilai dan kontribusi ekspor lobster 
terhadap total nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan 
pada tahun 2014, jika dibandingkan 2013, dari 1,67% menjadi 
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0,92%. Penyebab rendahnya nilai ekspor karena lobster yang 
diekspor  berupa bibit yang dijual kepada negara yang 
membesarkan lobster seperti Vietnam (KKP, 2015). 

Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara merupakan salah 
satu daerah penghasil lobster di Indonesia. Wilayah perairan 
laut Pulau Lombok terutama di perairan bagian selatan yang 
memiliki banyak teluk  sangat potensial untuk pengembangan 
budidaya pembesaran lobster.  Usaha budidaya pembesaran 
lobster dalam keramba jaring apung (KJA) dimulai sejak tahun 
2000. Pada waktu itu banyak ditemukan benih lobster yang 
menempel pada pelampung dan material lain yang berkaitan 
dengan budidaya rumput laut dan kerapu,  kemudian benih-
benih tersebut diambil dan dipelihara dalam KJA. Namun, 
usaha budidaya pembesaran lobster di Pulau Lombok masih 
tertinggal jika dibandingkan  dengan usaha budidaya lobster di 
Vietnam.  Produktivitas usaha pembesaran lobster dalam KJA 
yang rata-rata berukuran 3 m3  di Pulau Lombok diperkirakan 
adalah sebesar 50 kg per karamba (Priyambodo dan Sarifin, 
2009) lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas usaha 
pembesaran lobster di Vietnam yang mencapai 57,7 kg per 
karamba (Hung dan Tuan, 2009).  Padahal benih lobster untuk 
usaha budidaya di  Vietnam berasal dari Indonesia. 

Rendahnya produktivitas usaha budidaya pembesaran 
lobster dengan berbagai kendala yang dihadapi, mendorong 
masyarakat untuk terus menjual hasil tangkapan benih 
dibandingkan melakukan budidaya pembesaran sampai 
ukuran konsumsi. Permintaan benih lobster di pasar 
internasional, terutama Vietnam yang tinggi dan harga yang 
relatif mahal, yaitu pada awalnya  berkisar  Rp 1.500 -  Rp 
2.500/ekor untuk ukuran benih sekitar 2-3 cm (Suastika et al., 
2008),  kemudian terus meningkat hingga saat at ini mencapai 
Rp 25.000 – Rp 30.000/ekor (Junaidi dan Heriati, 2017), 
sehingga dianggap sudah cukup menguntungkan bagi 
masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap dan 
pengumpul benih. KJA yang awalnya digunakan untuk 
budidaya kerapu atau lobster, beralih fungsi sebagai media 
untuk memasang kolektor benih lobster.  
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Penangkapan benih lobster yang berlangsung secara 
terus-menerus akan berakibat penurunan stok benih di alam. 
Tingginya permintaan dan mahalnya harga lobster, secara 
ekonomis memang menguntungkan. Namun penangkapan 
benih lobster secara berlebih tanpa memperhatikan aspek 
biologi dan habitatnya dikhawatirkan sumberdaya ini akan 
mengalami  kepunahan di masa mendatang.  Oleh karena itu, 
dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi 
sumberdaya lobster, maka pemerintah menerbitkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
56/Permen-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau 
pengeluaran lobster dalam kondisi bertelur dan panjang 
karapas < 8 cm atau berat <  200 gram. Permen No. 56 tersebut 
justru dinilai kontra produktif dengan upaya pengembangan 
budidaya pembesaran lobster (Susanti et al., 2017). Ketersediaan 
bibit untuk usaha budidaya secara legal menjadi sulit untuk 
didapatkan.  Sampai saat ini belum ada usaha usaha 
pembenihan lobster yang berhasil menghasilkan benih untuk 
memenuhi usaha budidaya di Indonesia (Setyono, 2016; Junaidi 
et al., 2010). Walupun di beberapa tempat di Pulau Lombok , 
seperti Teluk Ekas dan Telong Elong usaha budidaya 
pembesaran lobster masih tetap diusahakan  oleh masyarakat 
dengan mengandalkan benih alam, namun proses budidaya 
yang di lakukan umumnya masih secara konvensional 
sehingga tingkat keberhasilannya relatif masih rendah. 

Belajar dari pengalaman di Vietnam, walaupun  benih 
lobster berasal dari alam  Indonesia, perkembangan usaha 
budidaya lobster juga mengalami pasang-surut, akibat dari 
serangan penyakit susu (milky haemolymph disease) (Mustafa, 
2013), dengan penelitian perguruan tinggi dan perhatian 
pemerintah perlahan-lahan serangan penyakit susu yang 
menyebabkan penuruan produksi pada pemeliharaan lobster 
dapat diatasi.  Pemicu timbulnya serangan penyakit susu pada 
lobster karena penggunaan pakan berupa ikan rucah yang 
mencapai 70% dengan rasio koversi pakan mencapai 30:1 yang 
merupakan penyebab penuruan kualitas perairan.  Upaya 
pencegahan penyakit susu tersebut, yaitu dengan penggunaan 
pakan buatan moist pellet, seperti dikembangkan oleh Nha 
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Trang University (Mustafa, 2013). Selain itu, karena 
perkembangan budidaya  budidaya lobster yang begitu cepat, 
sehingga  memicu terjadinya penurunan daya dukung 
perairan. Oleh karena itu, penelitian untuk menentukan daya 
dukung  dan kesesuaian perairan  menjadi penting dilakukan 
untuk menentukan lokasi dan jumlah keramba jaring apung 
yang dapat dioperasikan.  

Peluang menjadi produsen lobster terbesar di dunia 
sangat terbuka, walaupun banyak kendala yang dihadapi.  
Untuk mencapai hal tersebut, terutama  memberikan nilai 
tambah yang  lebih besar bagi perekonomian masyarakat 
pesisir di Pulau Lombok,  dibandingkan hanya dengan 
penjualan benih hasil tangkapan, maka semua pemangku 
kepentingan (stakeholder) harus mendukung secara maksimal.  
Sejauh ini belum ada kebijakan pemerintah  terkait 
pengembangan teknologi pembenihan lobster. Ketersediaan 
benih lobster secara buatan di hatchery diharapkan dapat 
mengurangi ketergantungan benih dari alam, dan juga 
bertujuan untuk pengkayaan stok alam sendiri.  
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Bab II  
MENGENAL LOBSTER 

Pengetahuan tentang biologi jenis lobster yang 
dibudidakan sangat penting. Mengenal lobster  baik berupa 
habitat  maupun aspek biologinya akan sangat membantu 
untuk memenuhi lobster dalam pemeliharaan Beberapa aspek 
biologi lobster yang perlu diketahui antara lain morfologi, 
taksonomi, habitat, penyebaran, daur hidup, perkembang-
biakan, reproduksi, makanan dan kebiasaan makan, molting 
dan pertumbuhan.  

A. Morfologi dan Taksonomi 

Lobster dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Spiny 
Lobsters, karena hidup di perairan berkarang atau berbatu, 
sehingga di Indonesia dikenal nama udang karang atau udang 
barong. Berdasarkan FAO Species Catalogue,  lobster 
mempunyai 10 famili yaitu Thaumastochelidae,  Nephropidae,  
Polychelidae, Glypheidae, Palinuridae, Synaxidae, Scyllaridae, 
Thalassinidae, Upogebiidae, dan Callianassidae (Holthuis, 
1991), namun yang  banyak terdapat di perairan laut Indonesia 
adalah famili Palinuridae dan Scyllaridae (Romimohtarto dan 
Juwana, 2007).  

Secara morfologi, tubuh lobster terdiri dari atas dua 
bagian, yaitu bagian depan yang disebut cephalotorax (kepala 
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menyatu dengan dada) dan bagian belakang yang disebut 
abdomen (badan).  Seluruh tubuh lobster terbagi atas ruas-ruas 
(segments) yang tertutup oleh kerangka luar yang keras 
(carapace).  Bagian kepala terdiri atas tiga belas ruas dan dan 
bagian badan terdiri atas enam ruas.  Cephalotorax tertutup oleh 
cangkang yang keras dengan bentuk memanjang ke raha 
depan. Pada bagian ujung cangkang tersebut terdapat bagian 
runcing disebut cucuk kepala (ronstrum). Mulut terletak pada 
bagian kepala bawah, diantara rahang-rahang (mandibula). Sisi 
kanan dan kiri kepala ditutupi oleh kelopak kepala dan di 
bagian dalamnya terdapat insang.  Mata terletak di bawah 
rostrum, berupa mata majemuk bertangkai yang dapat 
digerakan.  

Pada bagian kepala juga terdapat beberapa anggota 
tubuh yang berpasang-pasangan, antara lain antenulla, sirip 
kepala (scophent), sungut besar (antena), rahang (mandibula), dua 
pasang alat pembantu rahang (maxilla), tiga pasang maxilliped, 
dan lima pasang kaki jalan (pereiopoda). Dari kelima pasang kaki 
jalan tersebut, tiga pasang diantaranya dilengkapi dengan 
jepitan yang disebut chela. Pada bagian badan terdapat lima 
pasang kaki renang (pleopoda) yang terletak pada masing-
masing ruas. Pada ruas keenam terdapat kaki renang yang 
telah berubah menjadi ekor kipas atau sirip ekor (uropoda) dan 
bagian ujungnya membentuk ekor yang disebut telson. 

 

Gambar  2.1. Morfologi lobster Genus Panulirus 
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Berdasarkan morfologi tersebut, maka lobster Genus 
Panulirus tergolong ke dalam Kelas Crustacea, Ordo Decapoda, 
Subordo Macrura Reptantia,  Superfamili Palinuroidea, Famili 
Palinuridae, dan Genus Panulirus (Holthuis, 1991). Di dunia 
terdapat sembilan belas jenis Genus Panulirus, namun di 
Indonesia, hanya ditemukan banya  enam jenis   yang  
menyebar    di perairan Indonesia   Barat   hingga   Indonesia    
Timur   dan mempunyai   habitat  yang berbeda.  Keenam jenis 
tersebut  adalah  Panulirus  homarus,  Panulirus  ornatus, 
Panulirus  versicolor, Panulirus  penicillatus, Panulirus  longiceps,  
Panulirus polyphagus  dan  (Romimohtarto dan Juwana, 2007; 
Pratiwi, 2013).  Di perairan Pulau Lombok terdapat lima jenis 
yaitu udang pasir (Panulirus homarus), udang bambu biru 
(Panulirus versicolor), udang mutiara (Panulirus ornatus), udang 
bambu macan (Panulirus penicillatus), dan  udang bambu merah 
(Panulirus longipes) (Junaidi et al., 2010). 

1. Panulirus Homarus Linnaeus (1758) 

Lobster ini dalam bahasa Inggris dikenal nama  scalloped 
spiny lobster atau lobster hijau  pasir (Indonesia) atau udang 
pasir (Lombok).  Ciri-ciri morfologi yang mudah diamati 
adalah bagian punggung berwarna kebiruan atau coklat 
kemerah-merahan dan terdapat bintik besar dan kecil berwarna 
kuning serta garis kuning melintang pada bagian sisi segmen. 
Bagian perut berwarna coklat kemerahan dan terdapat bintik-
bintik putih besar dan kecil. Pada bagian sisinya terdapat 
bintik-bintik putih. Pada bagian segmen tubuh terakhir 
terdapat uropod yang berbentuk kipas dan berwarna coklat 
kemerahan (Gambar 2.2). Ukuran panjang tubuh maksimum 
adalah 31 cm, panjang karapas 12 cm dan rata-rata njang tubuh 
antara 20 - 25 cm.    

http://ip30.eti.uva.nl/bis/lobsters.php?selected=beschrijving&menuentry=soorten&id=154
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Sumber : Sukmaring Kalih (2016) 

Gambar 2.2.  Panulirus homarus Linnaeus (1758) 

2. Panulirus Versicolor Latreille (1804) 

Lobster ini dalam bahasa Inggris dikenal nama  painted 
spiny lobster atau lobster bambu  (Indonesia) atau udang bambu 
biru (Lombok).   Mempunyai karapas berwarna hijau terang 
dengan kombinasi warna biru gelap serta memiliki bercak 
hitam dan putih, ditaburi duri-duri tajam dan memiliki 
sepasang frontal horn. Sepasang antenna berwarna coklat 
mudah agak kekuningan, bagian kepala kehitaman dengan 
bercak putih. Bagian punggunnya berwarna hijau terang 
dengan sedikit sapuan warna merah. Abdomen berarna hijau 
tua dimana bagian ujung segemennya terdapat guratan seperti 
pita hitam dengan garis putih di bagian tengahnya.  Panjang 
tubuh maksimum dapat mencapai 40 cm dan rata-rata panjang 
tubuh adalah kurang dari 30 cm (Gambar 2.3). 

 

Sumber : Sukmaring Kalih (2016) 
Gambar 2.3.  Panulirus versicolor Latreille (1804) 

http://ip30.eti.uva.nl/bis/lobsters.php?selected=beschrijving&menuentry=soorten&id=154
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3. Panulirus ornatus Fabricius (1798) 

Lobster ini dalam bahasa Inggris dikenal nama  ornate 
spiny lobster atau lobster mutiara  (Indonesia) atau udang 
mutiara (Lombok).   Ciri-ciri morfologi yang mudah diamati 
pada udang ini yaitu memiliki warna kecoklatan pada bagian 
duri-duri kerapasnya.  Badan (abdomen) berwarna hijau 
dengan belang-belang warna kuning dan titik-titik kuning di 
bagian pinggirnya. Setiap segmen pada bagian abdomen 
berwarna coklat tua dan coklat muda serta terdapat bintik 
putih pada sisi abdomennya. Salah satu ciri yang mudah 
dikenali adalah bagian kaki renang dan kaki jalan berwarna 
loreng hijau dan kuning. Bagian ekor menyerupai kipas dan 
berwarna coklat kemerahan. Memiliki ukuran panjang 
maksimum hingga 50 cm, tetapi biasanya ukurannya jauh lebih 
kecil, yaitu antara 30 - 35 cm (Gambar 2.4). 

 

Sumber : Sukmaring Kalih (2016) 
Gambar 2.4. Panulirus ornatus Fabricius (1798) 

4. Panulirus penicillatus (Olivier, 1791) 

Lobster ini dalam bahasa Inggris dikenal nama  pronghorn 
spiny lobster atau lobster batu (Indonesia) atau udang bambu 
macam (Lombok).   Bagian badan losbster ini berwarna hijau 
tua dan hijau kehitam-hitaman, dengan sapuan warna cokelat 
melintang. Jantan biasanya lebih gelap. Pada bagian abdomen 
terdapat bintik-bintik yang tidak terlalu jelas. Kaki jalan 
bergaris-garis putih, memamjang pada setiap ruas kaki. Bintik-
bintik yang tampak lebih jelas terdapat pada bagian pleura. 
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Panjang tubuh maksimum dapat mencapai 40 cm dan rata-rata 
panjang tubuh adalah kurang dari 30 cm (Gambar 2.5). 

 

Sumber : Sukmaring Kalih (2016) 
Gambar 2.5. Panulirus penicillatus (Olivier, 1791) 

5. Palinurus longipes (A. Milne Edwards, 1868) 

Lobster ini dalam bahasa Inggris dikenal nama  longlegged   
spiny lobster atau lobster bunga (Indonesia) atau udang merah 
(Lombok). Lobster ini memiliki warna dasar kecokelat-
cokelatan dengan warna kebiru-biruan pada antenna. Namun, 
ada juga yang berawarna merah cokelat cerah sampai gelap 
atau hitam kemerah-merahan dengan bintik-bintik putih 
tersebar di seluruh tubuhnya. Bagian kaki juga berbintik-bintik 
putih dan setiap ruang kaki bergaris-garis cokelat atau 
kekuning-kuningan memanjang. Ukuran panjang tubuh 
maksimum adalah 30 cm dengan rata-rata panjang tubuh 
antara  20 - 25 cm, dan maksimum panjang karapas 12 cm 
dengan rata-rata panjang karapas antara 8 - 10 cm (Gambar 2.6). 

 

Sumber : Sukmaring Kalih (2016) 
Gambar 2.6. Palinurus longipes (A. Milne Edwards, 1868) 
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B. Habitat dan Penyebaran  

Lobster biasanya menyenangi  daerah-daerah  karang, 
bersembunyi  di dalam  lubang atau  dibalik   batu-batu    
karang   yang   airnya dangkal  ataupun  laut yang dalam  
melebihi 400 meter di daera tropis dan  sub-tropis 
(Romimohtarto  dan Juwana,  2007). Udang ini terdapat 
perairan hangat dengan kisaran temperatur 20 – 30 oc yang 
terletak di antara 30o lintang selatan – 30o lintang utara  (Philips 
et al., 1980). Genus-genus dari Panulirudae dalam 
pengelompokan taksonominya menggunakan ciri morfologi 
dan berhubungan erat dengan letak geografis atau garis lintang 
dan juga kedalaman air. Keanekaragaman Genus Panulirus di 
perairan daerah tropis lebih besar dari pada di daerah sub-
tropis, tetapi kelimpahannya relatif rendah.  

Meskipun memiliki morfologi yang sama, tetapi 
habitatnya berbeda-beda  tergantung dari jenisnya. Pemilihan 
habitat sebagai kecenderungan suatu species untuk dapat 
beradaptasi terhadap lingungan tertentu. Panulirus homarus  
yang merupakan species lobster yang banyak dibudidayakan di 
perairan Lombok memiliki penyebaran secara geografis di 
Indo-Pasifik bagian barat, Afrika  bagian timur, Jepang, 
Indonesia, Australia dan Kaledonia Baru (Holthuis, 1991). 
Daerah penyebaran lobster ini di perairan Indonesia cukup luas 
meliputi  di Samudera Indonesia, Selat Malaka, Laut Cina 
Selatan, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Seram, Teluk Tomini, 
Laut Arafura,  Laut Sulawesi serta Laut Pasifik.  

 

Sumber : Holthuis (1991) 
Gambar 2.7. Penyebaran Panulirus homarus Linnaeus (1758) di dunia 

http://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografis
http://ip30.eti.uva.nl/bis/lobsters.php?selected=beschrijving&menuentry=soorten&id=154


Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 
 

12 Muhammad Junaidi 
 

C. Daur Hidup, Perkembangbiakan  dan Reproduksi 

Lobster mempunyai daur hidup yang sangat kompleks 
dan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu telur, larva 
phyllosoma, larva puerulus,    lobster muda  (juvenile)  dan  
lobster dewasa (Gambar 2.8).   Telur yang dibuahi menetas 
menjadi larva dengan berbagai tingkatan yang berbeda-beda 
pada setiap jenis,  fase larva dan waktu. Lamanya waktu yang 
dijalani oleh tiap jenis dalam daur bidupnya berbeda-beda.  
Jenis-jenis yang hidup di perairan tropis umumnya mempunyai 
daur hidup dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan 
dengan  jenis-jenis yang hidup di perairan sub-tropis 
(Romimobtarto dan Juwana, 2007). Di perairan sub-tropis, 
lobster Panulirus  cygnus diperkirakan  memiliki waktu daur 
hidup sekitar 9-11 bulan, sedangkan di perairan tropis 
Panulirus ornatus  fase larvanya sekitar  4-7 bulan (Dennis el al., 
2001). Panulirus longipes sekitar 5 bulan dengan ukuran 
phyllosoma dan puerulus rata-rata 5-7 cm (Dennis el al., 2001; 
Romimohtarto dan Juwana, 2007). 

 

Gambar 2.8. Siklus hidup lobster 

Saat perkelaminan (breeding), lobster jantan meletakkan 
massa spermatoforik di bagian alat kelamin betina (sternum), 
yaitu mulai dan bagian belakang celah genital hingga ujung 
bagian belakang sternum. Perletakan ini berlangsung beberapa 
waktu sebelum telur dikeluarkan. Massa spermatoforik yang 
baru dikeluarkan atau dilepaskan sangat lunak. kemudian 
menjadi mengeras dan berubah warna yang tadinya berwarna 
jernih menjadi kehitaman.  Pembuahan terjadi pada saat telur 
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yang dikeluarkan dan celah genital ditarik ke arah abdomen 
oleh pasangan kaki ke-lima betina. Pasangan kaki betina 
mempunyai bentuk yang berbeda dengan pasangan kaki ke-
lima jantan. Capit pada pasangan kaki betina menyobek selaput 
yang mengbungkus massa spermatoforik pada waktu ia 
menarik telur kearah abdomen.  Jadi pada waktu telur tertarik 
kearah abdomen, sperma keluar dan massa spermatoforik yang 
tersobek dan terjadilah pembuahan (Romímohtarto dan  
Juwana, 2017; Junaidi et al., 2011). 

Pembuahan pada lobster Genus Panulirus terjadi di 
dalam (internal), dimana Panulirus meletakan telur-telur yang 
sudah dibuahi di bagian bawah perut. Telur-telur tersebut 
melekat pada bulu-bulu halus yang terdapat pada umbai (setae)  
kaki renang. Lobster betina yang membawa telur  di bawah 
perutnya disebut berry. Masa inkubasi telur sekitar 3-4 minggu 
(Romímohtarto dan  Juwana, 2017). Induk betina  matang telur 
mempunyai kecenderungan bergerak ke perairan yang lebih 
dalam, apabila telur-telur telah mendekati waktu untuk 
menetas.  Pengamatan di dalam akuarium menunjukkan, 
pergerakan pleopod cenderung meningkat dengan semakin 
meningkatnya perkembangan embrio sampai menetas. Induk 
betina selalu menggerakkan pleopod diduga berfungsi sebagai 
penyuplai oksigen, untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada 
embrio  dan menjaga supaya kotoran tidak melengket pada 
telur.   Selain itu, badan induk betina selalu ditekuk dan telson 
menutupi telur, namun ketika telur mulai menetas abdomen 
mulai diluruskan dan kaki renang selalu dikibaskan (Gambar 
2.9).  

 

Sumber : Junaidi et al. (2011) 
Gambar 2.9. Tingkah laku induk lobster selama pengeraman telur 

a: badan ditekuk, b: kaki renang dikibaskan 
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Selama pengeraman yang diperkirakan antara 3-4 
minggu (Romimohtarto dan Juwana, 2007), telur-telur yang 
berada di bagian bawah perut lobster betina akan mengalami 
beberapa kali pembelahan dan perkembangan telur terlihat 
dengan adanya perubahan warna dari merah jingga sampai 
merah tua atau hitam (Gambar 2.10).  Telur menetas menjadi 
menjadi nauplisoma, dimana dalam beberapa jam kemudian 
berganti kulit menjadi larva phyllosoma. Larva phyllosoma 
biasanya terdiri atas 11 tingkatan (Marx and Herrnkind, 1986; 
Romimohtarto dan Juwana, 2007). Perkembangan dari tingkat  
yang satu ke tingkatan berikutnya terjadi secara bertahap, 
ditandai dengan terjadinya penambahan umbai-umbai dan 
bulu-bulu (setae) serta perubahan bentuk selubung kepala 
(cephalic shield) (Abrunhosa et al., 2008).   

 

Sumber : Junaidi et al. (2011) 
Gambar 2.10. Perkembangan telur lobster 

a :  berwarna jingga, b : berbintik hitam 

Setelah menjalani tingkat phyllosoma akhir,  terjadi 
pergantian kulit dengan bentuk baru dan  berbeda dengan 
larva phyllosoma yang dinamakan puerulus. Bentuk puerulus 
sudah menyerupai bentuk lobster dewasa, namun belum 
mempunyai kerangka luar yang keras.  Puerulus mengalami 
pergantian kulit menjadi lobster muda (juvenile) dengan 
kerangka luar yang telah mengandung zat kapur (chitin). 
Waktu yang ditempuh sebagai fase larva phyllosoma berbeda 
untuk setiap species, dan biasanya lobster yang hidup di 
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daerah tropik lebih singkat dibanding dengan di daerah sub-
tropik. Pada lobster di daerah tropik diperkirakan antara 3 - 7 
bulan (Romimohtarto dan Juwana, 2007), sedangkan di daerah 
subtropik berlangsung antara 6 -12 bulan (Marx and Herrnkind, 
1986; Minami et al,  2001).  Pada lobster Panulirus  homarus 
belum diketahui dengan pasti. Lamanya waktu atau 
perkembangan fase larva menjadi lobster muda  menyebabkan 
sampai saat ini belum ada usaha pembenihan lobster yang 
berhasil menghasilkan benih untuk memenuhi kebutuhan 
usaha budidaya (Setyono, 2006). 

 

Gambar 2.11. Perkembangan larva phyllosoma 

D. Makanan dan Kebiasaan Makan 

Lobster  memilii sifat nocturnal, yaitu melakukan aktivitas 
pada malam terutama dalam  mencari makan di sekitar karang 
yang lebih dangkal, sedangkan pada siang hari lobster 
beristrirahat dan tinggal di tepi laut berkarang. Sifat nocturnal 
ini dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya dengan melalukan 
pemberian pakan pada malam hari dengan dosis yang lebih  
besar dibandingkan pada siang hari.   Moluska,  krustasea, 
detritus dan makrofita merupakan makanan utama dari 
beberapa jenis lobster.  Penelitian kebiasaan makan beberapa 
jenis Lobster di teluk Gerupuk dan Teluk Bumbang, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat diperoleh kebiasaan makan lobster terdiri 
dari dua kelompok (Purnamaningtyas dan Nurfiani, 2017), 
yaitu  omnivora dan carnivora. Kelompok  omnivora  terdiri 
dari Panulirus longipes, Panulirus versicolor, Panulirus ornatus 
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dan Panulirus penicillatus femotrigista yang  banyak  
memanfaatkan detritus,  makrofita  dan  moluska  sebagai 
makanan  utama.  Kelompok  carnivora  terdiri dari Panulirus 
penicillatus dan Panulirus homarus dengan memangsa krustasea 
dan moluska sebagai makanan utamanya. Komposisi jenis 
makanan beberapa jenis lobster dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kebiasaan makan beberapa jenis lobster 

Jenis Lobster 

Jenis Makanan (%) 

Makrof
ita 

Molusc
a 

Anneli
da 

Ikan Crustac
ea 

Detritu
s 

Karan
g 

P. longipes 18.48 37.27 4.76 0 10.33 25 4.16 

P. penicillatus 14.35 33.15 0 0 52.5 0 0 

P. ornatus 0 16.67 0 16.67 0 66.66 0 

P. versicolor 0 43.93 0 1.81 25.81 25.23 3.23 

P. homarus 0 49.80 0 1.81 44.50 3.66 0.23 

P. penicillatus 
femotrigista 

13.33 48.33 0 0 38.34 0 0 

Sumber : Purnamaningtyas dan Nurfiani, 2017 

E. Molting dan Pertumbuhan 

Sebagaimana pada kelompok Crustacea lainnya, lobster 
tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar  harus melewati 
proses molting (pergantian kulit).  Hal ini terjadi karena 
tubuhnya dibungkus oleh cangkang yang keras yang disusun 
oleh kitin (nitrogenous polysaccharide chitin) dan menjadi keras 
akibat deposisi kalsium. Pelepasan cangkang ini dilakukan 
secara berkala agar binatang tersebut tumbuh, dimana 
pelepasan cangkang dikenal sebagai ecdysis. Istilah molting 
digunakan untuk merujuk pada seluruh proses siklus untuk 
mempersiapkan, menjalani, dan memulihkan dari ecdysis.  
Molting pada lobster sebenarnya peristiwa penggantian 

cephalotoraks dan abdomen yang lama dengan yang baru. Dengan 
demikian pertumbuan lobster didahului dengan peristiwa 
molting,  sehingga molting dapat dijadikan sebagai indikator 
pertumbuhan. Semakin baik pertumbuhan hewan pada 
kelompok Crustacea semakin sering berganti kulit.   
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Dalam kondisi molting, lobster sangat rentan terhadap 
serangan lobster-lobster lainnya, karena disamping kondisinya 
masih sangat lemah, kulit luarnya belum mengeras, lobster 

pada saat molting mengeluarkan cairan molting yang 

mengandung asam amino, enzim dan senyawa organik 

hasil dekomposisi parsial eksoskeleton yang baunya 

sangat merangsang nafsu makan lobster. Hal tersebut bisa 
membangkitkan sifat kanibalisme lobster yang sehat. Ekdisis 
(proses molting) merupakan suatu rangkaian proses yang 
sangat kompleks yang dimulai beberapa hari atau bahkan 
beberapa minggu sebelumnya. Wickins dan Lee (2002), secara 
sederhana menjelaskan karakteristik ganti kulit pada udang 
mengikuti alur proses sebagai berikut : 

1. Mobilisasi dan akumulasi cadangan material metabolik, 
seperti Ca, P dan bahan organik  ke  dalam  hepatopankreas  
selama  akhir  periode  antar  ganti  kulit (intermolt akhir) 

2. Pembentukan kulit baru diiringi dengan resorpsi material 
organik dan anorganik dari kulit lama selama periode 
persiapan (awal) ganti kulit (premolt) 

3. Pelepasan kulit lama pada saat ganti kulit dan diikuti 
dengan absorpsi air dari media eksternal dalam jumlah 
besar (molt). 

4. Pembentukan dan pengerasan kulit baru dari cadangan 
material organik dan anorganik yang berasal dari 
hemolimfe (darah) dan hepatopankreas (sebagian kecil 
berasal dari media eksternal), yang terjadi pada periode 
setelah ganti kulit (postmolt). 

5. Pertumbuhan jaringan somatik selama periode setelah ganti 
kulit dan awal antar ganti  kulit,  fase  dimana  udang  akan  
mengalami  homeostasis  kalsium  yakni proses yang 
bertujuan untuk menyeimbangkan kandungan ion kalsium 
tubuh dengan ion kalsium diperairan (intermolt awal). 

Prinsip dan metode mempercepat pertumbuhan lobster 
sebenarnya mengambil manfaat dan fenomena ganti kulit 
tersebut, yaitu aktivitas makan setelah ganti kulit. Pada proses 
ganti kulit, aktivitas makan udang menurun dan setelah selesai 
ganti kulit, aktivitas makannya tinggi sekali sebagai akibat 
tahap starvasi (pemuasan) selama masa ganti kulit. Nafu 

http://mitranasa.com/memahami-proses-molting-pada-udang
http://mitranasa.com/memahami-proses-molting-pada-udang
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makan lobster setelah ganti kulit dapat dimanfaatkan untuk 
memacu pertumbuhan udang dengan cara pemberian pakan 
optimal dan bergizi sesuai dengan masa pemeliharaan lobster. 
Dengan demikian, prinsip metode mempercepat pertumbuhan 
lobster adalah menimbulkan proses ganti kulit sesuai dengan 
daur siklus biologis udang dengan memasukkan input factor 
makanan yang dapat memacu pertumbuhan lobster.  

 

Sumber : Wickins dan Lee (2002), 
Gambar 2.12. Proses molting pada lobster 
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Bab III  
PENANGKAPAN BENIH  

LOBSTER DI ALAM 

Benih merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 
penting dalam kegiatan  lobster, khususnya budidaya 
pembesaran. Ketersediaan benih dalam jumlah yang 
mencukupi, berkualitas, tepat waktu, terus menerus (kontinyu), 
dan harga yang tepat dapat menjamin produksi komoditas 
sesuai kebutuhan pasar.  Budidaya pembesaran lobster masih 
bergantung pada benih alam dari hasil tangkapan, karena  
sampai  saat  ini  belum   ada  usaha pembenihan lobster   yang  
berhasil menghasilkan benih untuk memenuhi kebutuhan 
usaha budidaya (Setyono, 2006). 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 pembenihan 
di hatchery.  

A. Potensi dan Daerah Penangkapan Benih  

Potensi benih lobster di alam cukup besar di Perairan 
Lombok.  Daerah penangkapan (fishing ground) benih lobster 
berada di perairan selatan Pulau Lombok yaitu Teluk Selong 
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Belanak (Kabupaten Lombok Barat), Teluk Gerupuk, Teluk 
Bumbang, dan Teluk Awang (Kabupaten Lombok Tengah), 
Teluk Ekas dan Teluk Telong Elong  (Kabupaten Lombok 
Timur) (Gambar 3.1). Kajian awal kelimpahan benih lobster 
telah dilakukan di salah satu lokasi penghasil benih, yaitu di 
perairan Teluk Gerupuk, Lombok Tengah, dimana 
teridentifikasi titik-titik sebaran benih dan musim puncak 
kelimpahan benih (sekitar bulan Juni – September) di perairan 
Teluk Gerupuk dan Teluk Bumbang dengan kelimpahan 
berkisar antara 8.000-185.500 ekor/bulan (Erlania et al., 2014),  

 

Gambar 3.1. Daerah penangkapan benih lobster di Pulau Lombok 

Pada awalnya, aktivitas penangkapan benih dan 
pembesaran lobster di daerah ini merupakan aktivitas 
sampingan dari budidaya rumput laut dan ikan kerapu yang 
telah berlangsung sejak tahun 1990-an, namun selanjutnya 
berkembang sebagai aktivitas utama mata pencaharian para 
pembudidaya seiring dengan meningkatnya harga benih 
lobster, dan terjadinya penurunan produktivitas budidaya 
rumput laut di lokasi tersebut. Intensitas usaha penangkapan 
benih lobster oleh masyarakat di sekitar perairan  saat ini 
semakin meningkat. Keramba jaring apung (KJA)  sebagai 
media penangkapan benih lobster yang dipasang di perairan 
tersebut jumlahnya juga semakin banyak, yang merupakan 
bentuk konversi mata pencaharian masyarakat dari 
pembudidaya rumput laut menjadi penangkap benih lobster.  
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Pada sekitar tahun 2011, ekspor benih lobster mulai marak 
dilakukan dari daerah NTB, dan puncaknya yaitu sekitar tahun 
2013; dimana hasil tangkapan tinggi dan permintaan benih dari 
negara-negara importir juga meningkat. Tren hasil tangkapan 
benih lobster pada salah satu kabupaten di Pulau Lombok 
disajikan pada Gambar 3.2. Rata-rata hasil tangkapan benih di 
Kabupaten Lombok Tengah, yang m erupakan salah satu 
kawasan sentra benih lobster di Pulau Lombok, adalah sekitar 
330.000 – 400.000 ekor/bulan (DKP- NTB, 2015). 

 

Sumber : Erlania et al. (2016) 
Gambar 3.2. Produksi tangkapan benih lobster di Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat 

Saat ini, kegiatan penangkapan benih lobster tetap saja 
dilakukan  nelayan, walaupun ada larangan menangkapan 
benih lobster (KKP, 2016).  Pelarangan penangkapan benih 
lobster oleh Pemerintah merupakan solusi untuk menjaga 
keseimbangan ekosistem dan melestarian sumberdaya lobster 
di alam. Namun, solusi larangan penangkapan benih lobster 
tersebut  tentu kurang bijaksana, mengingat bahwa  sampai 
saat ini belum ada usaha pembenihan lobster yang berhasil 
untuk menghasilkan benih dalam memenuhi kebutuhan usaha 
budidaya lobster.  Oleh karena itu, perlu dikembangkan 
teknologi budidaya lobster, baik pembenihan maupun 
pembesaran, sebagai langkah strategis dalam pengelolaan 
benih lobster alam, sehingga memberikan nilai ekonomis yang 
lebih tinggi bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan lobster. 
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B. Metode Penangkapan Benih 

Penggunaan nama pocong sebagai suatu metode atau alat 
untuk menangkap benih lobster di kawasan pesisir bagian 
selatan 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 
lembar potongan, setiap lembar potongan dilipat–lipat seperti 
membuat kipas selanjutnya diikat bagian tengah dari kertas 
tersebut. Diantara lipatan kertas inilah yang nantinya 
merupakan tempat menempel benih lobster. Setelah kertas 
yang berbentuk kipas ini selesai dibuat, selanjutnya 
mempersiapkan waring dengan ukuran 3 x 1,5 m sebagai 
tempat menempelkan  kertas kipas tersebut. Cara pemasangan 
pada waring, kertas kantong yang sudah dilipat seperti  kipas 
itu ditempelkan dan diikat pada lembaran  waring (Gambar 
3.3), dimana disetiap hamparan waring berisi 10  - 12 kertas 
kipas, kemudian dipasang pada keramba jaring apung 
(Gambar 3.4).  

Cara pemasangan alat penangkapan benih lobster pada 
keramba jaring apung (KJA), pertama alat ditumpuk atau 
diletakkan di KJA lalu ujung bagian bawah waring diberi 
pemberat 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  10 x 10 m   dapat 
digantungi alat sebanyak  12  - 25 set alat penangkapan benih 
lobster. Pada malam hari masing-masing keramba menyalakan 
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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 begitulah seterusnya.  

 

Gambar 3.3. Lembaran waring yang berisi kertas kipas 

 
Gambar 3.4. Pemasangan  dan penagkatan pocong 

a : pemasangan, b : pengangkatan 

C. Penanganan Benih Hasil Tangkapan 

Benih lobster yang tertangkap terdiri dari 2 tipe yaitu 
larva puerulus dan lobster muda  (juvenile). Larva puerulus 
berukuran 1,5-2,0 cm dengan badan masih transparan, dan 
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lobster muda  berukuran 2-3 cm dengan badan sudah memiliki 
pigmen (Gambar 3.5). Mengingat benih lobster yang ditangkap 
selanjutnya akan dipelihara, maka penanganan benih-benih 
tersebut harus benar-benar diperhatikan, sehingga harus selalu 
dalam kondisi sehat dan prima. Penyimpanan sementara sebaik 
dilakukan di darat sebelum pengiriman. Bak penampungan 
yang baik dibuat secara permanen atau menggunakan fiberglas 
yang didesain khusus, dilengkapi sistem resirkulasi air agar 
benih lobster tetap sehat (seperti pada Gambar 3.6), diletakan 
dalam rungan (tidak terpapasr langsung sinar matarahari),  dan 
berdasarkan pengalaman nelayan di Pulau Lombok sebaiknya 
dalam bak diberikan wadah lagi berupa baskom (Gambar 3.7).  

Sebelum dipelihara di tempat penampungan, sebaiknya 
benih lobster direndam terlebih dahuhu dalam air yang 
mengandung antiseptik/antibiotik. Caranya, benih direndam 
dalam prevuran, tetraskilin atau kloramphenikol dengan dosis 15 – 
50 ppm selama minimal 1 jam (Kordi, 2004).  Perendamam ini 
bertujuan untuk mencegah infeksi bakteri akibat goresan-
goresan pada tubuh benih yang terjadi pada waktu 
penangkapan dan pemindahan.  Benih lobster dapat 
dipeliharan dalam bak penampungan selama 2-3 hari dengan 
kepadatan 50 ekor  per wadah, selanjutnya benih lobster siap 
untuk memasuki pemeliharaan fase pendederan. 

 

Gambar 3.5. Larva puerulus dan  lobster muda 
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Gambar 3.6. Desain bak penampungan benih lobster 

 

Gambar 3.7. Wadah penampungan benih losbter 
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Bab IV  
PEMILIHAN LOKASI  

BUDIDAYA LOBSTER 

Usaha  budidaya  lobster merupakan   salah  satu 
kegiatan   bisnis    yang   memerlukan modal usaha dan 
kesiapan sumberdaya manusia yang terampil, tekun  dan   
kemampuan  memprediksi  perkembangan   pasar.  Manakala 
permodalan dan sumberdaya manusia sudah memenuhi 
kriteria syarat dan siap untuk berusaha, maka langka 
selanjutnya adalah penentuan lokasi budidaya. Lokasi yang 
dipilih sebaiknya mudah dijangkau (accessible) dalam 
pengadaan sarana dan prasarana, ketersediaan  tenaga kerja, 
kemudahan dalam pemantauan dan pengawasan dalam proses 
produksi, hasil panen, dan pemasaran serta lokasi aman yang 
upaya pencurian. Selain itu, pemilihan lokasi budidaya tidak 
terlepas dari kondisi lingkungan perairan sebagai media 
tempat hidup lobster yang dipelihara. Kondisi lingkungan 
perairan yang dimaksudkan adalah kondisi oseanografi dan 
kualitas perairan yang akan sangat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster yang dipelihara. 
Khusus untuk onland farming atau budidaya sistem kolan dan 
bak yang dibangunan  di darat, maka sumber air (kuantitas dan 
kualitas) harus mendapat perhatian utama (Setyono, 2006).  
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Usaha budidaya lobster di perairan Lombok dilakukan 
dengan metode keramba jaring apung (KJA), dimana menurut 
Kordi (2009) metode KJA merupakan teknik budidaya yang 
paling produktif. Keuntungan yang diperoleh dengan metode 
KJA, antara lain padat penebaran tinggi, kuantitas dan kualitas 
perairan selalu memadai, tidak diperlukan pengolahan tanah, 
mudah dalam pengendalian gangguan predator, dan mudah 
dalam pemanenan. Dengan demikian, supaya usaha budidaya 
lobster dalam KJA berhasil dengan baik, maka pemilihan lokasi 
KJA tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya 
berdasarkan feeling atau trial error. Oleh karena itu, harus 
dipilih lokasi yang memenuhi syarat berdasarkan faktor 
oseanografi, kualitas perairan dan sosial ekonomi dan 
kelembagaan. 

A. Faktor  Oseanografi 

Faktor oseanografi merupakan faktor eksternal pada 
sistem budidaya  lobster  dalam keramba jaring apung (KJA), 
langsung berdampak kepada  biota kultur tanpa bisa dicegah, 
karena tidak ada batas penghalang sedikitpun antara sistem 
budidaya dengan ekosistem sekitarnya (open access). Aliran 
masa air di laut tidak akan pernah berhenti akibat adanya gaya 
Coriolis, yakni perputaran bumi pada porosnya, yang menjadi 
faktor penggerak (Effendi et al., 2016).  Faktor osenografi fisik 
ini berkaitan dengan erat  dengan keterlindungan lokasi, desain 
tata letak dan kontruksi bangunan KJA. Terkait dengan 
keterlindungan lokasi budidaya laut pada umumnya sebaiknya 
dilakukan pada perairan yang terlindung berupa teluk, selat, 
dan perairan terumbu karang atau gosong  (Effendi, 2010; 
Effendi et al., 2016).  

Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan 
dan relatif terlindung oleh daratan pada ketiga sisinya, 
memiliki pergantian masa air yang relatif lama dibandingkan 
dengan gosong atau selat. Selat adalah perairan berupa lorong 
sempit yang menghubungkan dua badan air yang lebih besar, 
umumnya memiliki arus air yang relatif lebih kuat akibat 
penyempitan masa air sering terjadi pengadukan (turnover) 
yang menyebabkan jarang terjadi adanya stratifikasi suhu dan 
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keragaman biota relatif rendah.  Perairan yang mengalami 
turnover, pada tingkat tertentu mengindikasikan adanya 
sirkulasi air yang baik untuk penyediaan oksigen terlarut dan 
penyebaran makanan alami melalui upwelling. Perairan 
terumbu karang relatif  terlindung karena keberadaan karang 
yang berfungsi sebagai  barrier reefs sehingga bisa meredam 
energi gelombang turbulensi dan mengubahnya menjadi arus 
laminar, sirkulasi air relatif bagus, habitat penting kebanyakan 
biota laut sehingga keragaman biota relatif tinggi (Sutton, 1985 
dalam Effendi et al., 2016).    

Beberapa parameter oseanografi yang dapat 
dipertimbangkan dalam penentuan lokasi budidaya lobster 
dalam KJA, antara lain :  

Gelombang. Keterlindungan suatu perairan laut bagi 
lokasi budidaya bisa diindikasikan dengan karakter gelombang 
perairan tersebut.  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 kenyamanan bekerja di 
atas KJA.  Gelombang yang besar tersebut juga bisa 
menyebabkan ikan kultur mengalami stres, karena kegaduhan 
dan kekurang-nyamanan yang ditimbulkannya. Ikan yang 
mengalami stres bisa menurunkan, bahkan menghilangkan, 
nafsu makan, sehingga menghambat pertumbuhan.  

Arus Laut.  Arus   mempunyai   pengaruh   positif   dan   
negatif   bagi   kehidupan   biota budidaya.  Arus dapat 
menyebabkan ausnya jaringan mahluk 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, penyebaran plankton dan penghilangan 
CO2  maupun sisa pakan dan feses biota budidaya. Arus juga 
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sangat penting dalam sirkulasi air, pembawa bahan terlarut 
dan padatan tersuspensi serta dapat berdampak pada 
keberadaan organisme  penempel (biofouling). Namun, arus 
yang berlebihan, selain  dapat merusak posisi KJA juga dapat 
menyebabkan stres pada lobster,  karena energinya banyak 
terbuang dan selera makan berkurang. Kecepatan arus yang 
ideal untuk penempatan KJA adalah 20 – 50 cm/detik. 

Kedalaman Perairan. Kedalaman perairan berpengaruh 
terhadap jumlah dan jenis organisme yang mendiaminya, 
penetrasi cahaya, dan penyebaran  plankton.  Dalam kegiatan 
budidaya variabel ini berperanan dalam penentuan  instalasi 
budidaya yang akan dikembangkan dan akibat-akibat yang 
ditimbulkan oleh kegiatan tersebut.   Kedalaman perairan 
merupakan faktor yang diperlukan dalam kegiatan baik 
terhadap organisme yang membutuhkan kedalaman rendah 
sampai cukup dalam.  Pada budidaya lobster dalam KJA, 
kedalaman perairan minimal 1 m jarak dari keramba dengan 
dasar perairan  pada saat kondisi air surut.  Pada budidaya 
lobster tinggi minimal keramba adalah 3 m, dengan demikian 
kedalaman perairan yang ideal adalah minimal 4 m.  

Dasar Perairan. Dasar perairan penting dipertimbangkan, 
baik untuk penempatan sarana produksi maupun untuk biota 
budidaya. Dasar perairan secara fisik maupun kimia 
berpengaruh besar terhadap susunan dan kelimpahan biota di 
dalam air. Adanya perubahan susunan tanah dasar (sedimen) 
akibat banjir yang menyebabkan dasar perairan terttup lumpur 
dapat menimbulkan kematian pada biota budidaya. Untuk 
budidaya lobster dalam KJA, maka penempatan KJA sebaiknya 
dasar perairan berupa pasir, pasir berlumpur, atau pasir 
berbatu sehingga memudahkan pemasangan jangkar bagi rakit.  

Kecerahan.  Kecerahan air bisa digunakan sebagai 
indikator daya tembus penetrasi cahaya ke dalam air laut. 
Karena semakin keruh suatu perairan maka sumber cahaya  
semakin sedikit, maka tingkat kecerahan juga rendah. Kondisi 
dasar perairan sangat mempengaruhi kualitas air diatasnya, 
apabila  badan  perairan mengalami pelumpuran dan terjadi 
gerakan air baik oleh arus maupun gelombang maka akan 
mengaduk partikel dasar,  termasuk feses biota yang dipelihara 
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dalam KJA dapat  mengendap dan terbawa ke permukaan yang 
akan menimbulkan keruhnya air sehingga penetrasi sinar 
matahari menjadi kurang dan dalam kondisi partikel lumpur 
yang pekat dapat berpotensi menghalangi pandangan atau 
bahkan dapat menutupi insang.  Kekeruhan dan kecerahan 
perairan dapat diukur dengan tingkat kecerahan perairan. 
Tingkat kecerahan yang tinggi akan sangat menentukan 
keberhasilan usaha budidaya lobster sistem KJA.    Untuk 
budidaya lobster yang terbiasa hidup bersembungi di balik 
batu karang, dimana cahaya dapat menembus hingga dasar 
keramba, maka supaya lobster tidak stres karena cahaya 
matahari, maka sebaiknya dilengkapi pelindung (shelter) di 
dalam keramba, dapat berupa pipa paralon atau genteng-
genteng bekas. 

B. Faktor Kualitas Air 

Suatu lokasi yang dipilih untuk kegiatan budidaya lobster 
dalam KJA, kualitas atau mutu airnya harus optimum. 
Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas 
air di suatu lokasi, antara lain : 

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, perlunya 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 
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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. 

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 utama yaitu natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca), 
magnesium (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. 

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, aktifitas  fotosintesa,  respirasi  dan 
limbah  yang masuk ke badan air. Kebutuhan oksigen pada 
ikan mempunyai dua kepentingan,  yaitu  kebutuhan  
lingkungan  bagi spesies  tertentu  dan kebutuhan konsumtif 
yang tergantung pada metabolisme ikan. Penurunan  kadar  
oksigen  terlarut  dalam  air  dapat  menghambat  aktivitas ikan.  
Oksigen  diperlukan    untuk  pembakaran  dalam  tubuh.    
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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 keseluruhan oksigen dalam sel 
darah.  Variasi oksigen terlarut dalam air biasanya sangat kecil 
sehingga tidak menggangu kehidupan 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. 

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. Perairan 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   keseimbangan   karbon   dioksida,   
asam karbonat, karbonat dan bikarbonat yang disebut buffer.  
Nilai  pH,  biasanya  dipengaruhi  oleh  laju  fotosintesa, 
buangan industri serta limbah rumah tangga. Kisaran  pH  
dalam  perairan  alami,  sangat  dipengaruhi  oleh  konsentrasi 
karbon  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.     

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 limbah organik. Kedua jenis bahan 
pencemar tersebut umumnya disebabkan oleh kegiatan 
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manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.  Jika 
lokasi budidaya mengandung bahan pencemar maka akan 
berpengaruh terhadap kehidupan ikan yang dipelihara 
didalam wadah budidaya ikan tersebut. Beberapa kriteria yang 
dapatd dijadikan pedoman dalam menentukan bahwa suatu 
perairan bebas dari pencemaran (Fardiaz, 2002) adalah : 

a. Biological Oxygen Demand (BOD), yaitu oksigen yang 
diperluakan bagi metablosime mikroorganisme aerobik 
yang terdapat dalam perairab yanng tercemar bahan 
organik. Kadar BOD maksimal 5 mg/l (setara dengan 5 
ppm) dalam 5 hari. 

b. Kadar amonia sebesar 100 0,1 ppm, merupakan batas 
maksimal yang diperbolehkan. 

c. Total bakteri, tidak boleh melampaui 3.000 sel/m3. 

Senyawa Nitrogen.  Nitrogen didalam perairan dapat 
berupa nitrogen organik dan nitrogen anorganik. Nitrogen 
anorganik dapat berupa ammonia (NH3), ammonium (NH4), 
Nitrit (NO2), Nitrat (NO3) dan molekul nitrogen (N2) dalam 
bentuk gas. Sedangkan nitrogen organik adalah nitrogen yang 
berasal bahan berupa protein, asam amino dan urea. Supaya 
fitoplankton dapat tumbuh dan berkembang biak dengan subur 
dalam suatu perairan, paling sedikit dalam air itu harus 
tersedia 4 mg/l nitrogen (yang diperhitungkan dari kadar N 
dalam bentuk nitrat), bersama dengan 1 mg/l P dan 1 mg/l K. 
Bila kadar NH3 hasil pembongkaran bahan organik di dalam air 
terdapat dalam jumlah besar, yang disebabkan proses 
pembongkaran protein terhenti sehingga tidak terbentuk nitrat 
sebagai hasil akhir, maka air tersebut disebut sedang 
mengalami pencemaran (pollution). Kadar N dalam bentuk NH3 
dipakai juga sebagai indikator untuk menyatakan derajat 
polusi. Kadar 0,5 mg/l merupakan batas maksimum yang 
lazim dianggap sebagai batas untuk menyatakan bahan air itu 
unpolluted. Ikan masih dapat hidup pada air yang mengandung 
N 2 mg/l. Batas letal akan tercapai pada kadar 5 mg/l. Di 
perairan kolam nitrogen dalam bentuk amonia sangat beracun 
bagi ikan budidaya, tetapi jika dalam bentuk amonium tidak 
begitu berbahaya pada media akuakultur.  Kadar amonia yang 
dapat mematikan ikan budidaya jika dalam wadah budidaya 
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mengandung 0,1 – 0,3 ppm. Oleh karena itu sebaiknya kadar 
amonia didalam wadah budidaya ikan tidak lebih dari 0,2 mg/l 
(ppm). Kadar amonia yang tinggi ini diakibatkan adanya 
pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, 
industri dan limpasan pupuk pertanian. 

Senyawa Fosfor.  Dalam air, fosfor merupakan suatu 
komponen yang sangat penting dan sering menimbulkan 
permasalahan lingkungan. Fosfor termasuk salah satu dari 
beberapa unsur yang essensial untuk pertumbuhan ganggang 
dalam air. Pertumbuhan ganggang yang berlebihan disamping 
hasil hancuran biomas dapat menyebabkan pencemaran 
kualitas air. Sumber fosfor adalah limbah industri, hanyutan 
dari pupuk, limbah domestik, hancuran bahan organik, dan 
mineral fosfat. Fosfor dalam air terdapat baik sebagai bahan 
padat maupun bentuk terlarut. Fosfor dalam bentuk padat 
dapat terjadi sebagai suspensi garam-garam yang tidak larut, 
dalam bahan biologis, atau terabsorbsi dalam bahan padat. 
Fraksi yang paling balk dari senyawa fosfat yang terlarut 
paling mungkin terdapat dalam bentuk senyawa organik, 
sedangkan fosfor anorganik yang terlarut terjadi terutama 
sebagai bentuk ion ortofosfat (PO43-).    Kenaikan konsentrasi 
fosfat merupakan adanya zat pencemar dalam perairan. 
Senyawa-senyawa fosfat tersebut dalam bentuk organofosfat 
atau polifosfat. Sejumlah industri dapat rnembuang polifosfat 
berupa bahan pencuci yang mengapung di atas permukaan air. 
Senyawa fosfor organik terdapat antara lain dalam bentuk 
asam-asam nukleat, fosfolipid, gulafosfat. Senyawa ini masuk 
ke dalam perairan bersama-sama dengan limbah industri dan 
rumah tangga. Keberadaan fossfat secara berlebihan yang 
disertai dengan keberadaan nitrogen dapat menstimulir 
ledakkan pertumbuhan algae di perairan (algae bloom).   Algae 
yang berlimpah ini dapat membentuk lapisan pada permukaan 
air, yang selanjutnya dapat menghambat penetrasi oksigen dan 
cahaya  matahari sehingga kurang menguntungkan bagi 
ekosistem perairan. Pada saat perairan cukup mengandung 
phosfat, algae mengakumulasi fosfor di dalam sel melebihi 
kebutuhannya. Fenomena yang demikian dikenal dengan 
istilah konsumsi lebih (luxury consumption) (Effendi, 2003).  
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Kelestarian Lingkungan. Kegiatan budidaya lobster 
dalam KJA harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem 
perairan, terutama ekositem terumbu karang.  Oleh karena itu, 
penempatan KJA pada jarak tertentu dari terumbu karang 
untuk menghindari dampak limbah kegiatan budidaya. Pada 
budidaya lobster  membutuhkan suplai pakan, baik berupa 
pakan alami seperti ikan rucah, maupun pakan buatan yang 
berbentuk pelet atau pasta.  Limbah yang ditimbulkan berasal 
dari sisa metabolisme berupa kotoran (faeces) dan  dari pakan 
yang tidak termakan (uneaten feeds).  Pada budidaya lobster di 
Perairan Teluk Pulau Lombok, dengan pemberian pakan ikan 
rucah,  sekitar 24% diantaranya tidak termakan dan 36% pakan 
yang dimakan merupakan faeces (Junaidi dan Mustikasari, 
2017).  Limbah kegiatan budidaya lobster tersebut akan 
menyebar ke perairan sekitar dengan sekitar 50 m (Junaidi dan 
Hamzah, 2015), sehingga untuk menghindari dampak kegiatan 
budidaya lobster terhadap ekosistem terumbu karang, maka 
sebaiknya penempatan KJA minimal 50 m dari pinggir terumbu 
karang (Gambar 4.1). 

 

 

Gambar 4.1. Penempatan KJA disekitar terumbu karang 

C. Faktor Sosial Ekonomi  

Faktor sosial ekonomi juga merupakan bagian penting 
dalam pemilihan lokasi budidaya lobster,  walaupun secara 
tidak berpengaruh secara lagsung terhadap untung ruginya 
usaha dalam budidaya lobster.  Faltor-faktor tersebut di 
antaranya jauh dekatnya dengan lokasi pemasaran, sarana 
trasportasi, mudah tidaknya mendapatkan tenaga kerja, 
keamanan dan kemudahan memperoleh sarana produk serta 
konflik kepentingan.  
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Dekat dengan lokasi pemasaran. Jauh dekatnya lokasi 
budidaya dengan tempat pemasaran ini penting di perhatikan 
karena erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk 
pengangkutan, yang akan berakibat pula pada harga jual 
lobster yang diproduksi dan pada akhirnya berakibat pula 
pada kemampuan bersaingan di pasaran.  

Dekat dengan sarana trasportasi. Agar lobsetr  yang 
dibudidayakan mudah cepat dipasarkan, harus di perhatian 
juga sarana trasportasi baik jalan maupun alat angkutnya, hal 
ini pula berkaian dengan prinsip ekonomi seperti halnya jauh 
dekatnya lokasi pemasaran dengan lokasi budidaya lobster 
ditambah dengan sistem pengepakan dan sistem pengangkutan 
yang arus di gunakan.  

Mudah mendapatkan tenaga kerja. Kemudahan dalam 
mendapatkan tenaga kerja pun harus di perhatikan, terutama 
dalam mendapatkan tenaga kerja yang professional dalam 
menangani lobster serta upah tenaga kerja yang murah, agar 
biaya produksi yang dikeluarkan dapat di tekan seminimal 
mungkin.  

Keamanan terjamin.  Keamanan terjamin yang dimaksud 
di sini adalah keamanan yang dapat menggaggu kelancaran 
teknis budidaya seperi gangguan hama, gangguan dari orang 
atau kemungkinan terjadi bencana alam 

Mudah memperoleh sarana produksi. Agar kegiatan 
produksi dapat di tekan seminimal mungkin, maka memilih 
lokasi usaha harus mempertimbangkan dalam kemudahan 
memperoleh sarana produksi baik bibit atau benih, pakan, 
obat-obatan, peralatan dan lain-lain.  

Konflik kepentingan. Pemilihan lokasi sebaiknya tidak 
menimbulkan konflik dengan kepentingan lain. Beberapa 
kegiatan perikanan (penangkapan ikan, pemasangan bubu, dan 
bagan) serta kegiatan bukan perikanan (pariwisata, 
perhubungan laut, industri dan taman laut) dapat dipengaruhi 
negatif terhadapaktifitas budidaya lobster dalam KJA. 
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D. Metode Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi yang ideal untuk budidaya laut tidak 
mudah, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, 
baik teknis maupun sosial-ekonomi. Dengan melihat areal yang 
begitu luas dengan kondisi daerah yang beragam, terkadang 
menimbulkan keraguan/kebingungan dalam menentukan 
lokasi usaha budidaya ikan atau rumput laut.  Oleh karena itu, 
diperlukan cara tertentu yang dapat diterapkan dangan 
mudah.  Penentuan lokasi untuk budidaya laut menuntut 
penerapan 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 sering digunakan didalam proses perencanaan yang 
umumnya selalu berhadapan dengan variable/parameter yang 
berdimensi kualitatif.  

Tahapan penentuan lokasi budidaya lobster dalam KJA 
meliputi 3 tahapan yaitu : a) pengumpulan data, b) penyusunan  
matriks kesesuaian dan  pembobotan dan (c) penentuan kelas 
kesesuaian.  

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penentuan 
lokasi budidaya lobster dalam KJA meliputi data oseanografi, 
kualitas perairan dan sosial ekonomi. Data yang dikumpulkan 
terdiri data primer dan dan sekunder. Data primer merupakan 
data parameter-parameter oseanografi dan kualitas perairan 
yang diperoleh dari pengukuran secara dilapangan (in situ) 
(Gambar 4.2) maupun hasil analisis di laboratorium.  
Pengamatan oseanografi dan  kualitas air dilakukan dengan 
tujuan untuk menentukan present status kondisi perairan yang 
terkait dengan kelayakan habitat bagi kehidupan lobster. 
Pengambilan contoh air untuk menganalisis kualitas air 
dilakukan pada beberapa  titik sampling di lokasi penelitian 
dengan memakai prinsip keterwakilan dengan alat bantu GPS 
(Global Positiniong System),  
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Gambar 4.2. Pengukuran kualitas perairan di lapangan 
a : pengukuran kecerahan, b : pengukuran pH 

2. Penyusunan Matriks Kesesuaian dan Pembobotan 

Penyusunan matriks kesesuaian dilakukan dengan 
menggunakan kriteria-kriteria kesesuaian lokasi budidaya 
lobster yang terdiri dari 3 kategori (Tabel 4.1),  yaitu kategori 1 
yang terkait dengan  desain tata letak dan konstruksi KJA,  
kategori 2 yang terkait dengan proses biologi komoditas 
budidaya, dan ketegori 3 terkait dengan aspek sosial ekonomi 
dan kelembagaan.   Pada kategori 1, karena terkait desain tata 
letak dan kontruksi KJA, maka parameter  oseanografi yang 
berperan antara lain kedalaman perairan, arus, gelombang dan 
kecerahan. Pada kategori 2,  karena ter kait dengan proses 
biologi komoditas budidaya,  maka  kualitas perairan yang 
berperan antara lain amonia, nitrat, nitrit, fosfat, oksigen 
terlarut, salinitas, pH dan suhu perairan.  Pada kategoru 3, 
karena terkait dengan aspek sosial ekonomi dan kelembagaan, 
maka paremeter yang berperan antara lain legalitas lokasi, 
kemudahan akses, keamanan dan kedekatan dengan pasar. 

Sistem pembobotan terhadap kriteria dan parameter 
dilakukan dengan metode perbandingan berpasangan, atau 
disebut juga Analytic Hierarchy Process (AHP) seperti yang 
dikembangkan Saaty (1980).  Metode AHP berdasarkan  
pendapat para responden (pakar) yang dianggap sebagai 
consistency rasio keyperson dengan menilai tingkat kepentingan 
dengan skala 1-9. Setelah perbandingan dibuat, kemudian 
ditentukan nilai eigen (eigen vector) dari matriks perbandingan 
berpasangan untuk menghasilkan bobot dari setiap kriteria  
dan parameter. Salah satu keuntungan AHP adalah 



Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 
 

40 Muhammad Junaidi 
 

kemampuan melacak konsistensi jawaban yang diberikan 
responden.  Konsistensi jawaban diukur dengan logika transitif 
dimana jika faktor A  dinilai lebih penting dari B,  dan B lebih 
penting dari C, maka A harus lebih penting dari C 

Prosedur AHP pertama dilakukan untuk memperoleh 
matriks berpasangan dari ketiga kategori yaitu osenografi, 
kualitas  air dan sosial ekonomi. Prosesur yang sama dilakukan 
pada semua parameter pada masing-masing kategori.  
Penyusunan klasifikasi kesesuaian berdasarkan pada matriks 
kesesuaian lokasi budidaya lobster dalam KJA modifikasi dari 
berbagai pustaka (Junaidi et al., 2018) (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1.  Matriks kesesuaian lokasi budidaya lobster dalam KJA 

Kategori / 
Parameter 

Bobot 

Tingkat  Kesesuaian 

Sangat 
sesuai (3) 

Sesuai (2) 
Tidak 

sesuai (1) 

Oseanografi  .......    

Kedalaman (m) ..... 10-20 5-<10 /  20-25 <4/ >25 

Arus  (m/s) ..... 20-40 5-<20 /  40-<50 <5 / >35 

Tinggi gelombang 
(m) 

..... <1,0 1-1,2 >1,2 

Kecerahan (m) ..... >3 1-<3 < 1 

Kualitas Air  ........    

Amonia (mg/l) ..... 0–0.5 0.6-,0 >1,0 

Nitrat  (mg/l) ..... 0-0,008 0,009-0,016 > 0,017 

Nitrit (mg/l) ..... 0-0,06 0,07-0,012 >0,013 

Fosfat (mg/l) ..... 0-0,015 0,016-0,030 >0,030 

Oksigen terlarut  
(ppm) 

..... 6-10 3- <6 < 3 

Salinitas (ppt) ..... 30-35 20- <30 <20 / >35 

Ph ..... 7,0–8,5 6,5-6,9 <6,5 />8,5 

Suhu (oC) ..... 27-32 24- <27 
<24 /    
>32 

Sosial Ekonomi  ....... 
   

Aspek legal ..... 
Sesuai 
RTRW 

Kurang sesui 
Tidak 
sesuai 

Kemudahan akses ..... Mudah Sedang Sulit 

Keamanan ..... Aman Kurang Tidak 

Kedekatan dengan 
pasar 

..... Dekat Sedang Jauh 

Sumber : Junaidi et al. (2018) 
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1. Penentuan Kelas Kesesuaian 

Setiap parameter memiliki skor yang terbagi kedalam tiga 
tingkatan yaitu nilai 3 (sangat sesuai,  dimana nilai parameter 
berada pada rentang yang optimal), 2 (sesuai,  dimana nilai 
parameter berada pada rentang yang direkomendasikan) dan 1 
(tidak sesuai,  dimana nilai parameter berada diluar yang 
direkomendasikan). Untuk memperoleh nilai setiap parameter 
maka persentase bobot dikalikan dengan nilai skor untuk 
masing-masing parameter yang diperoleh dari pengukuran dan 
pengamatan lapangan.  Hasil perkalian tersebut merupakan 
suatu skor dalam untuk peruntungan  lokasi budidaya lobster. 
Interval kelas kesesuaian perairan diperoleh berdasarkan 
metode equal interval, yaitu selang tiap-tiap kelas diperoleh dari 
jumlah perkalian nilai maksimum tiap bobot dan skor 
dikurangi jumlah perkalian nilai minimumnya yang kemudian 
dibagi dengan jumlah kelas (Prahasta, 2009). Kelas kesesuaian 
dibagi menjadi tiga kelas, yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2) 
dan tidak sesuai (N) (Perez et al., 2003). 

 

Penentuan skor masing-masing kelas kesesuaian sebagai 
berikut : 

Kelas sangat sesuai (S1) = > (∑maks – x) 

Kelas sesuai (S2)  = ( maks – 2x) – (∑maks – x) 
Kelas tidak sesuai (S3) = < (∑maks – 2x) 
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Bab V    

KONSTRUKSI  DAN TATA LETAK  

KERAMBA JARING APUNG 

Keramba jaring apung (cage culture/floating net cage) 
adalah salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal, 
yang ditempat di badan air dalam seperti waduk/bendungan, 
danau dan laut. Keramba jaring apung (KJA) merupakan 
bentuk wadah untuk penerapan budidaya perairan sistem 
intensif dan pada prinsipnya semua biota laut dapat dipelihara 
dalam KJA.  Pada budidaya lobster di perairan Pulau Lombok, 
ukuran KJA yang digunakan terdiri 2 ukuran, yaitu berukuran 
7 x 7 m dengan 4 keramba dan ukuran 11 x 11 m dengan 9 
keramba. KJA yang berukuran 7 x 7 m menggunakan bambu 
biasa sebagai bahan rakit, sedangkan berukuran 10 x 10 m 
menggunakan bambu petung.  

A. Konstruksi KJA 

Sebuah KJA terdiri atas bagian-bagian berupa rakit, 
pelampung, pemberat, jangkar, keramba/kantong jaring dan 
rumah jaga (gudang).  Bagian-bagian ini membentuk satu unit 
KJA yang saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya.  

Kerangka Rakit.  Rakit  adalah kerangka yang 
mengapung di permukaan laut dan berfungsi sebagai 
tempat menggantungkan keramba, dudukan gudang dan 
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jalan.  Dalam konstruksi  KJA, bagian pertama yang 
harus dibuat adalalah kerangka rakit. Pembuatan rakit 
dilakukan di tepian atau perairan dangkal untuk 
memudahkan pembuatan dan pemindahan ke lokasi 
penempatan. Kerangka rakit terbuat dari bambu petung,  
bahan ini dipilih karena banyak tersedia di Pulau 
Lombok.  Untuk pembuatan 1 unit rakit dengan 9 
keramba  dibutuhkan 32 batang bambu tua dengan 
panjang 22 m. Sebelum digunakan, bambu terlebih 
dahulu direndam di laut  sampai beberapa hari , 
selanjutnya dijemur hingga kering. Pengikatan bambu di 
setiap sudut dilakukan dengan cara ujung bambu 
dilubangi, kemudian dimasukkan kayu pada lubang 
tersebut, Sedangkan pengikatan bambu dengan 
pelampung digunakan tali polietilen (PE) (Gambar 5.1). 

 

Gambar 5.1. Cara pengikatan bambu rakit 
a : pengikatan pada sudut rakit, b : pengikatan pada pelampung 

 

Gambar 5.2. Kontruksi kerangka rakit terbuat dari bambu petung 
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Pelampung.  Pelampung berfungsi untuk mengapungkan 
rakit, keramba jaring dan rumah jaga.  Bahan yang digunakan 
sebagai pelampung adalah busa plastik (styrofoam) yang 
dibungkus plastik berdiameter 80 cm dengan panjang 100 cm. 
Untuk pembuatan 1 unit rakit dengan 9 keramba  dibutuhkan 
20 buah pelampung.  

Jangkar dan Pemberat.  Jangkar berfungsi menahan KJA 
dari  pengaruh arus, angin, ombak dan pasang-surut, sehingga 
KJA tidak bergeser dari tempat semula. Pada umumnya 
jangkar yang digunakan mempunyai berat 30 – 40 kg dan 
ditambahkan dengan karung berisi pasir. Tali jangkar yang 
digunakan berdiameter 3- 5 cm, dengan panjang 3 kali 
kedalaman perairan.  Bila kedalaman perairan 10 m, maka 
panjang jangkar adalah 30 m. Pada tiap unit KJA, dipasang 4 
buah jangkar pada masing-masing sudutnya.  Bahan 
pembuatan jangkar dapat berupa besi baja, semen beton atau 
batu serta pasir yang diisikan ke dalam karung.  Sedangkan 
pemberat berfungsi merenggangkan keramba/kantong jaring 
sehingga berbentuk sempurna. Pemberat dapat berupa batu 
yang dibungkus, atau campuran semen dan pasir dengan berat 
3 – 4 kg, dengan tali pemberat berdiameter 1 cm. 

Keramba. Keramba atau kantong jaring berfungsi sebagai 
wadah untuk pemeliharaan biota agar tidak lepas ke alam atau 
melindungi biota dari serangan predator serta gangguan 
lainnya. Bahan keramba harus bersifat tahan dalam air dan 
menahan beban, terutama pada saat jaring diangkat untuk 
diganti atau saat panen. Bahan yang umum digunakan pada 
pembuatan jaring kantong adalah  waring  dengan ukuran 
mata jaring (mess size) 1 mm dan 5 mm. Bahan ini digunakan 
pada keramba untuk pemeliharaan tahap pendederan, 
sedangkan untuk keramba pembesaran lobster digunakan dari 
jaring trawl dengan mess size 1 inchi. Pada pembuatan keramba, 
selain diperlukan bahan jaring, juga dibutuhkan tali plastik PE 
ukuran 7 mm  sebagai tali ris. Pemasangan keramba pada 
kerangka rakit dilakukan dengan cara mengikat ujung tali ris 
atas pada sudut rakit. Agar keramba  membentuk kubus/kotak 
digunakan pemberat yang diikatkan pada keempat sudut tali 
ris bawah. Selanjutnya pemberat diikatkan ke kerangka untuk 
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mempermudah pekerjaan pengangkatan/penggantian keramba  
untuk mencegah kemungkinan lolosnya ikan atau mencegah 
serangan hewan pemangsa, pada bagian atas kurungan 
sebaiknya diberi tutup dari bahan jaring 

 

Gambar 5.3. Keramba / kantong jaring 
a: waring, b : jaring pukat (trawl) 

Rumah Jaga.  Untuk kenyamanan pekerja dalam 
pengelolaan kegiatan budidaya lobster, maka sebaiknya setiap 
unit KJA dilengkapi dengan rumah jaga. Selain berfungsi 
sebagai rumah jaga, juga dapat digunakan sebagai gudang 
untuk penyimpanan stok pakan dan peralatan budidaya 
lainnya. Bangunan rumah jaga berukuran 3 x 3 m sudah cukup 
lumayan untuk ukuran KJA 11 x 11 m dengan 9 keramba. Pada 
bagian rakit yang digunakan  bagi penempatan rumah jaga 
sebaiknya tidak dipasangi keramba atau kantong jaring, karena 
akan mengganggu biota yang dipelihara dibawahnya.  
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Gambar 5.4. Rumah jaga 

Pemasangan KJA.  Bila kerangka rakit KJA sudah 

dipasangi pelampung, berarti rakit sudah siap diceburkan 
ke peraitan untuk diletakkan pada posisi yang telah ditentukan. 
Untuk membawa rakit ini ke lokasi, dilakukan menggunakan 
perahu motor untuk menariknya. Sesampai di lokasi, keempat 
sudut rakit diikat dengan tambang yang dihubungkan dengan 
jangkar.  Bila pemasangan jangkar telah selesai dan rakit telah 
berada pada posisinya maka selanjutnya dilakukan 
pemasangan keramba/kantong jaring. Caranya dengan 
mengkaitkan tali ris setiap sudut atas kantog jaring dengan 
bagian sudut rakit. Untuk memperkuat kedudukan kantong 
jaring tersebut, maka dibuat beberapa ikatan lagi di antara tail 
ris bagian atas dengan sisi rakit.  

Agar kantong jaring membentuk kotak, maka harus 
dipasangi pemberat pada setiap sudut kantong, dengan cara 
mengikatkan pemberat pada tali pemberat, sedang ujung yang 
lain diikatkan pada bingkai di sudut-sudut kantong.  Ujung tali 
yang terletak di dekat pemberat, dibelitkan pada tali sudut 
bawah kantong dan diturunkan ke air hingga keramba menjadi 
tegang. Kemudian tarik tali pemberat kira-kira 10 cm dan 
ikatkan kembali pada bingkai rakit di sudut kantong. Dengan 
demikian, terjadi penegangan pada tali pemberat, sehingga 
kantong membentuk kotak (Gambar 5.5).  
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Gambar 5.5. Kontruksi KJA dilihat dari samping 

 
Gambar 5.6. Sebuah KJA 

a : tampak dari samping, b : tampak dari atas 

B. Tata Letak KJA 

Tata letak KJA merupakan hal yang perlu diperhatikan, 
karena  keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan budidaya 
lobster dalam  KJA sangat dipengaruhi oleh penempatannya 
(tata letak), yang secara atami dapat mengatur aliran air dan 
pasokan oksigen. Oleh karena itu, dalam penempatan unit KJA, 
perlu dipertimbangkan kondisi perairan, terutama arus air.   
Hal ini berkaitan erat dengan sirkulasi air dalam keramba, yang 
antara lain ditentukan oleh tata letak KJA, ukuran keramba 
(luas dan  kedalaman), ukuran mata jaring, jumlah keramba 
yang searah dengan arus, jarak antar keramba, dan lama 
pemeliharaan.   

Pada umumnya, penempatan unit keramba dilakukan 
harus tegak lurus  dengan arah arus, sehingga diharapkan 
semua unit keramba memiliki peluang pergantian air yang 
sama.  Dalam lingkungan perairan teluk, biasanya arus yang 
terjadi adalah arus pasang surut yang memiliki  pola relatif 
tetap, yaitu mengikuti gerakan pasang surut.  Makin banyak 
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unit keramba yang tersusun sejajar dengan arah arus, semakin 
lemah arus  yang terjadi dalam unit setiap keramba.  Dengan 
demikian, untuk mengurangi sirkulasi air yang tidak lancar 
sehingga menyebabkan kondisi oksigen terlarut rendah, maka 
sebaiknya penempatan unit KJA  serah dengan arus arah dan 
tidak lebih dari 3 buah.  Sedangkan untuk menghindarì 
penumpukan limbah sisa pakan dan feses antar unit KJA, maka 
sebaiknya jarak minimal antar unit rakit berdasarkan jarak  
dispersi limbah organik di dasar perairan. Hasil penelitian 
Junaidi dan Hamzah (2015), mendapatkan bahwa dispersi 
limbah budidaya lobster di Teluk Ekas dapat menyebar antara 
40-50 m, sehingga disarankan supaya penenpatan antar unit 
KJA minimal berjarak 100 m (Gambar 5.7). 

 
Gambar 5.7. Jarak antar unit KJA 
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Bab VI    
PENGADAAN PAKAN  

Pada kegiatan budidaya lobster dalam KJA, pakan 
merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasiln 
budidaya.  Pakan  untuk budidaya lobster dapat berupa pakan 
alami dana pakan buatan. Pakan alami dapat berupa pakan 
yang langsung ditangkap atau dikumpulkan dari alam dan 
pakan yang dibudidayakan di alam wadah terkontrol, 
sedangkan pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan 
bahan dan formulasi tertentu. Pada budidaya lobster di Pulau 
Lombok pakan yang diberikan hanya pakan alami, seperti ikan 
rucah,  kerang hijau dan keong sawah, sedangkan pakan 
buatan untuk budidaya lobster masih dalam uji coba (BBLL, 
2012). 

A. Pakan Alami 

Pakan alami yang dimaksukan adalah pakan yang 
ditangkap atau dikumpulkan di alam dan diberikan kepada 
lobster-lobster peliharaan di dalam KJA.  Lobster tergolong 
hewan  karnivora, maka diberikan pakan alami berupa ikan-
ikan rucah (minced fish) atau ikan yang tidak ekonomi.  Ikan 
rucah merupakan ikan-ikan kecil dengan ukuran kecil  yang 
ikut tertangkap saat penangkapan ikan, dan harganya murah 
misalnya  ikan peperek, teri, selar, kurisi, tembang dan lain-
lain.  Meskipun ketersediaan dan kelimpahan ikan rucah cukup 
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memadai di  perairan Pulau Lombok, namun ada beberapa  
permasalahan utama yang berkaitan dengan penggunaan ikan  
rucah dalam budidaya ikan.  

 
Gambar 6.1. Jenis-jenis Ikan rucah 
a : ikan peperek, b : ikan tembang 

Ikan  rucah memiliki masa simpan yang cukup pendek,  
tanpa pendinginan, ikan  rucah akan cepat  membusuk, 
khususnya di  daerah tropis.  Bahkan dengan  pendinginan  
sekalipun, nilai  nutrisi ikan  rucah akan menurun dalam 
beberapa  minggu.  Jelas   pembudidaya  ikan memerlukan   
freezer   untuk   penyimpanan ikan  rucah agar tidak mudah 
membusuk. Jika tidak, harus ada rantai pengadaan ikan  rucah 
yang berkesinambungan.   Ketersediaan suplai ikan  rucah 
seringkali sangat bervariasi dan musiman. Selama musim 
peceklik suplai ikan  rucah sering terbatas, dan karena itu 
harganya meningkat. Banyak pembudidaya  lobster  mencoba 
mengatasinya dengan menyimpan ikan  rucah hasil   
tangkapan,    tetapi  ikan    rucah yang disimpan tersebut 
cenderung cepat membusuk. 

 Potongan-potongan kecil ikan  rucah yang terbuang 
selama proses pemberian pakan menjadi  busuk di dasar 
karamba, atau pada substrat di bawah jaring karamba. 
Pembusukan ikan  di dasar karamba dapat menimbulkan 
pencemaran dan penurunan kualitas air.  Pemberian pakan 
ikan  rucah dapat membantu penyebaran parasit dan penyakit. 
Pembekuan memang dapat membunuh beberapa parasit, tetapi 
banyak pula bakteri dan virus penyebab penyakit pada ikan  
akan terawetkan   dalam ikan  rucah beku dan berpotensi 
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menginfeksi ikan  peliharaan.  Untuk menanggulangi 
keterbatasan dan permasalahan yang berhubungan dengan 
penggunaan ikan  rucah untuk budidaya lobster, maka perlu 
alternatif terbaik sebagai pengganti ikan rucah yaitu pengadaan 
pakan buatan. Balai Budidaya Laut  (BBL) Lombok kerjasama 
dengan ACIAR sedang dalam pengembangan dan uji coba 
pakan  buatan bagi budidaya lobster.  

B. Pengadaan Pakan Alami 

Alat tangkap untuk penangkapan ikan rucah sebenarnya 
banyak jenisnya, misalnya jaring (gill net), pukat pantai dan 
bagan, namun yang banyak digunakan di Pulau Lombok 
adalah bagan, terutama bagan apung. Bagan apung  
merupakan bagunan yang terbuat dari  bambu berbentuk 
persegi empat yang diikat pada pelampung yang  terbuat dari 
drum plastik yang dibungkus dengan terpal sehingga 
bangunan bagan ini tetap mengapung dan berdiri kokoh di atas 
perairan, di mana pada bagian tengah dari bangunan tersebut 
dipasang jaring (waring) (Gambar 6.2). Berdasarkan kegiatan 
Ipteks bagi Masyarakat (IbM), penggunaan  bagan apung untuk 
penangkapan ikan rucah untuk memenuhi kebutuhan pakan 
budidaya pembesaran lobster dalam KJA  memberikan nilai 
positif bagi KUB Cinta Bahari, Desa Batu Nampar Kabupaten 
Lombok Timur (Junaidi et al., 2012).  

 
Gambar 6.2. Kontruksi bagan apung 

 Sebaiknya penempatan bagan apung  bersebelah 
dengan KJA untuk memudahkan dalam operasional bagan 
tersebut (Gambar 6.3).  Pengoperasian bagan dilakukan oleh 
satu orang atau lebih pada malam hari, dengan menggunakan 
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2-3 lampu petromaks (di beberapa daerah disebut lampu gas 
atau strongken) atau lampu neon yang menggunakan sumber 
listrik dari Accu. Petromaks atau neon tersebut berfungsi 
sebagai sumber cahaya yang dipasang dengan cara digantung 
diatas mulut bagan. Setelah lampu digantung, jaring 
ditenggelamkan sampai ke dasar perairan atau sampai pada 
kedalaman tertentu. Ikan-ikan kecil dan hewan air lainnya akan 
mengumpul disekitar sinar atau cahaya lampu, karena tertarik 
dengan cahaya lampu tersebut.  Adanya ikan – ikan kecil 
menyebabkan para predator (pemangsa), ikut tertarik menuju 
ke arah cahaya atau bagan. Setelah ikan dibawah permukaan 
perairan terlihat banyak, maka jaring diangkat dengan segera, 
sehingga ikan-ikan terperangkap dalam jaring tersebut. 

 
Gambar 6.3. Penempatan bagan bersebelahan dengan KJA 
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Bab VII  
TEKNIK BUDIDAYA LOBSTER 

Masalah yang sering dihadapi oleh pembudidaya dalam 
budidaya pembesaran  lobster  adalah rendahnya  
kelangsungan  hidup  lobster  yang dibudidayakan.  Ukuran 
benih yang tidak seragam dan adaptif merupakan salah satu 
menyebabkan kelangsungan hidup lobster yang  
dibudidayakan masih rendah.  Salah satu solusi untuk 
mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kegiatan 
pendederan lobster. Ada dua teknik budidaya pembesaran 
lobster yang telah dipraktekkan dan berhasil, yaitu sistem 
pemeliharaan di dalam KJA,  dan sistem pemeliharaan di 
dalam bak/kolam terkontrol di darat, baik di dalam ruangan 
maupun di luar ruangan. .  

A. Teknik Pendederan  

Kegiatan pendederan lobster terdiri dari 2 fase, fase larva 
puerulus sampai lobster muda (juvenile) berukuran 2 cm, dan 
fase lobster muda sampai berukuran berat 25 g. Kegiatan 
pendidikan  dapat dilakukan dilakukan diruang tertutup atau 
secara indoor dan di  KJA atau secara outdoor.  Kedua metode 
pendederan lobster tersebut  memiliki kelebihan dan 
kekurangan.  
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Pendederan secara indoor.  Kegiatan pendederan lobster secara 
indoor memiliki kelebihan dibanding outdoor, diantaranya lebih 
rendahnya biaya operasional pemberian pakan,  infrastuktur 
dan dapat dirancang dengan sistem resirkulasi. Sistem 
resirkulasi pada pendederan  lobster dapat digunakan untuk 
menjaga kualitas air dan  meminimumkan resiko terjadinya 
serangan penyakit. Desain bak pendederan secara indoor sama 
seperti bak penampungan benih yang baru ditangkap (Gambar 
3.6). Sistem resirkulasi juga lebih ramah lingkungan yaitu 
dengan pemanfaatan kembali air yang digunakan, sehingga 
tidak ada penggantian air selama kegiatan budidaya. 

 Pendederan lobster secara indoor menggunakan sistem 
resirkulasi, juga dimaksudkan untuk aklimatisasi benih.  Proses 
pendederan lobster ini bertujuan untuk memberi kesempatan 
bagi benih lobster untuk beradaptasi dengan lingkungan yang 
baru, sehingga benih yang dihasilkan bersifat lebih adaptif 
terhadap perubahan kondisi lingkungan, dan dapat 
mengurangi  tingkat  kematian benih. Lobster memiliki tingkat 
kanibalisme yang tinggi apabila terdapat lobster lain dalam 
kondisi moulting. Kondisi lobster yang moulting akan memicu 
lobster lain untuk memangsanya. Hal ini menyebabkan lobster 
memerlukan tempat bersembunyi ketika moulting.  Pelindung 
(shelter) dapat digunakan sebagai tempat persembunyian 
udang yang sedang mengalami  moulting.  Penggunaan  shelter 
diadaptasi dari tingkah laku lobster di alam yang cenderung  
sering  bersembunyi  di  batu,  liang-liang, dan karang.  Dengan 
demikian, penggunaan selter dapat menekan tingkat stres  
lobster  yang  terjadi  selama  kegiatan budidaya.  

Pendederan pada fase larva puerulus sampai lobster 
muda (juvenile), selain menggunakan shelter  pipa PVC, bak 
pendederan sebaiknya juga dilengkapi wadah pemeliharaan  
benih berupa baskom (Gambar 3.7).  Setelah larva puerulus 
mencapai fase lobster mudah dengan ukuran 2 cm, maka 
wadah baskom dilepas ke bak pendederan yang telah 
dilengkapi dengan shelter.  

Pendederan secara outdoor.  Kegiatan pendederan secara 
outdoor  dilakukan di KJA dengan jaring supernet mesh size 4 
mm dengan kantong 1,2 x 1,2 x 1,5 m. Kantong jaring tersebut 
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ditempatkan kerangka rakit,  seperti yang dilakukan di BBL 
Lombok. Jaring dilengkapi shelter berupa karung  beras, terpal, 
kayu  dengan lubang-lubang atau dapat  juga digunakan 
rumput laut Gracillaria sp. Kepadatan pendederan di KJA ini 
30 ekor/m dan diberikan pakan ikan rucah, kerang atau udang 
yang sudah dihaluskan.  Dosisi pemberian pakan 10% dari total 
biomassa dan frekuensi 2 kali sehari.  Pendederan 
membutuhkan waktu 1 – 2 bulan sebelum benih lobster 
dipelihara pada bak atau KJA pembesaran.  

B. Teknik Pembesaran  

Teknik budidaya pembesaran lobster yang telah 
dilaksanakan  dan berhasil, yaitu sistem pemeliharaan di dalam 
KJA,  dan sistem pemeliharaan di dalam bak/kolam terkontrol 
di darat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.  
Penentuan teknik budidaya pembesaran lobster sangat 
tergantung pada kondisi ekonomi (permodalan), ekologi 
(lingkungan), geografi, dan bahkan kondisi politik (keamanan) 
di wilayah tersebut (Setyono, 2006). 

Pembesaran lobster dalam bak/kolam.  Bak/kolam 
pembesaran lobster sebaiknya terbuat dari semen, karena tidak 
menyerap air, lebih dibersihkan. Ukuran yang biasa digunakan 
adalah 3 x 4 x 1 m sampai 5 x 5 x 1 m dengaan kapasitas 10-25 
ton (Kanna, 2010).  Bak pembesaran sebaiknya ditanam  50% 
dari ukuran tinggi bak sehingga terlihat lebih pendek, 
tujuannya untuk mempermudah pengelolaan, terutama 
pengaturan aerasi, pemberian pakan, dan sebagainya. Dasar 
bak dibuat miring ke arah pembuangan untuk memudahkan 
pengeringan. 
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Sumber : http://lobster10.blogspot.co.id 

Gambar 7.1. Budidaya lobster dalam bak/kolam 

Pembesaran lobster dalam KJA. Budidaya pembesaran 
lobster  di  dalam  KJA mempunyai beberapa keuntungan, 
antara lain; biaya investasi dan operasional relatif rendah, 
dapat memilih lingkungan yang sesuai, hewan terlindungi dari  
predator; makanan  dapat dikontrol secara optimal, dapat 
dilakukan polikultur, dan dapat dipelihara 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, kemungkinan 
serangan predator (ikan-ikan besar),  sehingga perlu penjagaan 
(keamanan) secara  intensif,  dan beberapa problem yang 
berkaitan dengan biota pengotor (fauling organisms) (Setyono, 
2006).  

1) Persiapan Wadah  

 Bak atau keramba pembesaran sebelum digunakan 
dibersihkan terlebih dahulu, tujuannya untuk mematikan 
semua mikroorganisme yang hidup pada wadah pemeliharaan 
yang dapat mengakibatkan kegagalan proses pembesaran. 
Untuk pembersihan bak dilakukan dengan cara membasuh 
bagian dalam bak menggunakan kain yang telah dicelupkan ke 
dalam larutan desinfektan. Untuk keramba pembersihan 
dilakukan perendaman dalam yang berisi larutan desinfektan.  
Kemudian setelah itu, dilakukan pengeringan  selama 1-2 hari. 
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Dasar bak pembesaran perlu ditebari pecahan batu karang 
berukuran 10-15 cm agar kondisi lingkungan dalam bak 
menyerupai habitat alami lobster.   

Bak atau keramba pembesaran  juga perlu dilengkapi 
dengan shelter berupa tatanan batu, batu bata, asbes atau batu 
karang atau pipa paralon. Bahan-bahan shelter tersebut diatur 
sedemikian rupa membentuk terowongan-terowongan 
sehingga lobster yang sedang berganti kulit bisa berlindung 
didalamnya dan bebas dari ancaman lobster lain yang sedang 
tidak berganti kulit.  Khusus untuk bak,  setelah persiapan 
selesai, bak diisi dengan air laut yang bersih dan jernih dengan 
tingkat salinitas 25-30 ppt dan suhu 28-32º C. Air dimasukan 
hingga ketinggian 70-90 cm.  

2) Penebaran Lobster Muda 

Penebaran losbter muda sebaiknya  dilakukan pada saat 
suhu udara masih relatif rendah, yaitu pada pagi atau sore hari.   
Pada   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. Untuk benih yang diperoleh 
langsung dari alam, yang diperkirakan ukurannya bervariasi. 
Oleh karena itu, sebelum penebaran sebaiknya dilakukan 
grading untuk mengelompokkan benih lobster berdasarkan 
ukuran dan jenisnya. Dengan demikian, benih yang akan 
ditebar mempunyai ukuran dan jenis yang seragam dan 
terjadinya kanibalisme akibat perbedaan ukuran dapat dicegah.  

 
Gambar 7.2. Penebaran benih lobster di KJA 
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3) Pemberian Pakan 

Sifat kanibalisme lobster tidak akan  terjadi jika  selama  
pemeliharaan  memperoleh pakan yang cukup dan memadai.  
Jenis pakan untuk lobster  yang dipelihara  dalam KJA berupa 
ikan rucah dan  dapat juga siberikan daging kekerangan atau 
udang-udangan. Sebaiknya  pakan yang diberikan dalam 
keadaan segar. Pemberian pakan dapat dilakukan pada malam 
hari, pagi dan sore. Berdasarkan pengalaman pembudidaya di 
Desa Batu Nampar Kabupaten Lombok Timur, karena bagan 
sebagai alat penangkapan ikan rucah terletak bersebelahan 
dengan KJA. Operasional bagan dilakukan pada malam hari,  
maka pemberian dilakukan malam hari, dimana ikan rucah 
masih dalam keadaan segar.  Sisa ikan rucah hasil tangkapan 
bagan dapat diberikan pada pagi dan sore. Sebelum diberikan 
ke lobster, pakan dipotong kecil atau dirajang sesuai ukuran 
lobster yang akan diberikan.  Pakan diberikan secara merata 
dalam keramba untuk menghindari  perebutan lobster 
mendapatkan pakan.   

 
Gambar 7.3. Pemberian pakan 

a : pemotongan ikan rucah, b : pemberian pakan 

Menurut Setyono (2006) jumlah pakan diberikan pada 
pemeliharaan di KJA sebanyak 10% dari berat tubuhnya per 
hari.  Sebaiknya pemberian pakan dilakukan secara ad libitum, 
kelebihan pakan atau sisa pakan akan terakumulasi di dasar 
jaring karena potongaan-potongan ikan rucah tersebut tidak 
bisa melewati jaring.  Penumpukan sisa pakan yang didasar 
jaring, menyebabkan ikan-ikan predator yang berada di luar 
jaring akan berusaha untuk mendapatkan sisa pakan tersebut 
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dari luar, efek gigitan ikan dari luar KJA menyebabkan jaring 
bisa berlubang atau putus. Selain itu, untuk menghindari 
serangan predator pada KJA, maka sebaiknya keramba atau 
jaring kantong disusun dalam  2 lapis, dimana lapisan paling 
luar lebih tebal dan kuat.  

Pada  budidaya  sistem bak/kolam, lobster diberi pakan 
kerang dan bulu babi yang masih hidup sebanyak 5-10% dari 
berat  badannya per  hari (Setyono, 2016). Selain pakan berupa 
ikan rucah dan kerang hidup, anakan lobster juga diberi pakan 
tambahan (supplement) berupa rumput laut jenis  Gracilaria.  
Penambahan pakan supplement bisa meningkatkan berat badan 
dan kesehatan udang karang.  Menurut Kanna (2010), 
pemberian pakan ikan rucah, selain dalam bentuk segar, ikan 
rucah dapat diolah terlebih dahulu dengan cara ikan ditumbuk 
sampai harus, kemudian ditambakan bahan nabati seperti 
dedak halus dan ampas tahu.   

4) Pengelolaan Kualitas Air 

Pengelolaan kualitas air yang dilakukan selama masa 
pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan 
kestabilan kondisi lingkungan dalam wadah  pemeliharaan. 
Ketidakstabilan lingkungan, terutama fluktuasi suhu dan 
salinitas yang terlalu tinggi, dapat menghambat pertumbuhan 
lonster tidak dapat berganti kulit. Selain itu, selama masa 
pemeliharaan, lobster membutuhkan air yang jernih, kaya akan 
oksigen terlarut (dissolved oxygen), serta bebas dari racun seperti 
asam sulfida (H2S) dan amonia(NH3).   

Pada  budidaya  sistem bak/kolam, kKebersihan air bak 
dapat dijaga melalui pergantian air dengan sistem air mengalir 
(sirkulasi). Air yang digunakan dalam sirkulasi harus jernih. 
Air ini dapat diperoleh melalui proses penyaringan dengan 
menggunakan saringan pasir. Air ini dapat diperoleh melalui 
proses penyaringan dengan menggunakan saringan pasir. 
Kotoran dan sisa pakan harus segera dibuang, selambat-
lambatnya dua jam setelah pemberian pakan. Jika dibiarkan 
terlalu lama, kotoran akan membusuk dan hal ini akan 
menurunkan kualitas air, bahkan dapat menjadi racun bagi 
lobster yang dipelihara.  Lobster membutuhkan air laut 
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yang jernih dengan tingkat salinitas yang konstan untuk 
memperlancar proses pergantian kulit. Untuk itu,selama masa 
pemeliharaan, salinitas diupayakan tetap pada kisaran 29 – 30 
ppt dan suhu 28 – 32º C. 

Pada budidaya dalam KJA, pengelolaan kualitas air 
dilakukan dengan perawatan keramba atau jaring denga baik. 
Mata jaring yang kecil akan memudahkan jaring menjadi cepat 
kotor yang ditempeli organisme pengganggu, atau dalam 
istilah ilmiah biofouling. Menempelnya organisme tersebut akan 
menghambat proses pertukaran air dalam jaring, sehingga 
terjadi penurunan kaulitas air dalam KJA. Penurunan kulitas 
air terjadi karena tumpukan sisa pakan dan faecel dalam KJA, 
tidak bisa mengalir ke luar dan oksigen terlarut akan 
berkurang. Untuk mengatasinya, maka jaring keramba harus 
tetap diganti dalam periode tertentu.  Jaring yang kotor dicuci 
dan dikeringkan sehingga nantinya siap menggantikan jaring 
yang kotor. Untuk jaring keramba dengan mess size 1 inci, 
membutuhkan waktu ganti jaring 2 minggu, sedangkan bagi 
jaring dengan mess size 2 inci, membutuhkan waktu ganti 
antara 3 – 4 minggu.  

 
Gambar 7.4. Pergantian keramba atau jaring 
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Gambar 7.5. Pengamatan kualitas air 

a: pengukuran DO, b : pengukuran salinitas 

5) Penanggulan 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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Gambar 7.6. Lobster yang serang penyakit 

6) Monitoring Pertumbuhan dan Koversi Pakan 

 Pertumbuhan merupakan salah satu parameter yang 
turut menentukan pencapaian target produksi.  Laju 
pertumbuhan lobster sering kali berbeda antara lobster yang 
satu dengan yang lainnya sehingga semakin hari ukurannya 
semakin tidak seragam. Hal ini wajar, mengingat lobster muda 
yang berasal dari alam kemungkinan berasal dari induk yang 
berbeda-beda. Dengan demikian, laju pertumbuhannya pun 
berbeda-beda. Untuk menghitung laju pertumbuhan hari 
lobster yang dinyatakan dalam persen (%), dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

dimana : 

 LPH = laju pertumbuhan harian, 
Wo    =  bobot lobster rata-rata pada awal pemeliharaan 
Wt    =  bobot lobster rata-rata pada akhir pemeliharaan 
h        =  lama pemeliharaan 

Selain data pertumbuhan, salah satu perhitungan yang 
menghubungkan pertumbuhan dengan jumlah pakan adalah 
konversi pakan. Konsersi pakan merupakan jumlah (gram) 
yang dimakan oleh lobster untuk menaikkan 1 gram bobot 
lobster.  Rumus yang digunakan untuk menghitung konversi 
pakan adalah : 
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dimana : 

KP  =  konversi pakan 
Wo =  bobot lobster rata-rata pada awal pemeliharaan 
Wt  =  bobot lobster rata-rata pada akhir pemeliharaan 
D    =  jumlah lobster yang mati selama pemeliharaan 
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Bab VIII   
PANEN DAN PENANGANAN  

PASCA PANEN 

Panen merupakan saat yang paling ditunggu oleh 
pembudidaya. Target  hasil optimal pada saat panen dicapai, 
manakala faktor-faktor yang mendukung produksi, misalnya 
pemilihan lokasi yang tepat, penggunaan benih yang 
berkualitas dengan padat tebar optimal, kualitas pakan tinggi, 
pengelolaan dan  perawatan KJA secara tepat, pencegahan serta 
penaggulangan penyakit dijalankan secara baik dan benar.  
Panen dan penanganan pasca pasca panen harus mendapat 
yang memadai., karena berkait dengan harga  jual lobster.  
Satelah panen lobster harus tetap  hidup dan  dalam kedaaan 
sehat  sampai ke tangan kosumen.  

A. Panen 

Panen merupakan kegiatan akhir suatu proses 
pemeliharaan lobster, dimana pemanenan setelah masa 
pemeliharaan 8-10 bulan, dengan bobot awal benih 25-35 g,.  
Pada saat pemanenan, lobster telah mencapai ukuran 250 – 300 
g/ekor. Ukuran lobster 250 – 300 g/ekor sudah layak 
dipasarkan baik dalam pasar lokal maupun untuk ekspor.  
Pada hari panen, pemberian pakan sebaiknya dihentikan. 
Langkah persiapan pemanenan meliputi penyediaan sarana 
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dan pemanenan, misalnya serop, baik air laut, timbangan dan 
perahu/kapal.  Penamenan di KJA dilakukan dengan tali 
pemberat dilepas dan ditarik perlahan-lahan hingga lobster 
berkumpul pada satu bagian. Selanjutnya lobster diserok  
secara perlahan-lahan, untuk menghindari luka pada lobster. 
Lobster-lobster tersebut dipindahkan ke perahu  dan diangkut 
ke darat untuk selanjutnya persiapan pengemasan dan 
pengangkutan.  

Harga lobster di pasaran  tergantung berat, jenis, dan 
ukurannya. Lobster mutiara merupakan lobster yang paling 
mahal, dimana untuk ukuran 1.000 g/ekor mencapai harga Rp. 
1.200.000 per kg. Sedangkan lobster pasir yang banyak 
dipelihara di Pulau Lombok mencapai harga Rp. 700.000/kg 
untuk ukuran 500 g/ekor.  

 
Gambar 8.1. Lobster siap untuk dipanen 

 
Gambar 8.2. Pemanenan lobster 

a : dikumpulkan dalam satu bagian, b : diserok 

B. Penanganan Pasca Panen 

Penanganan pasca panen lobster terutama  pengemasan 
dan pengangkutan dapat dilakukan dengan metode dua cara, 
yaitu metode basah (wet method) dan metode kering (dry 
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method). Metode basah merupakan suatu cara pengemasan dan 
pengangkutan lobster beserta air medianya dengan 
menggunakan fiberglass, styrofoam, atau wadah lainnya yang 
dilengkapi dengan instalasi aerasi. Metode pengemasan dengan 
metode basah, ummnya digunakan untuk penangkutan benih-
benih lobster.  Pada metode basah, benih lobster dimasukkan 
ke dalam kantong-kantong plastik berisis air laut dan oksigen. 
Benih yang diangkut dengan metode ini dapat bertahan hidup 
dalam waktu 18-24 jam, tergantung pada ukuran benih, ukuran 
kantong yang digunakan dan jumah oksigen yang diberikan.  
Satu boks stryrofoam berkapasitas 20 kg dapat memuat 1.000 
ekor benih berukuran 2-2,5 cm, sedangkan berukuran 4 cm 
dapat memuat sebanyak 500 ekor (BBLL, 2012). 

Pengemasan dan pengangkutan  dengan metode basa ini, 
dapat juga digunakan pada lobster ukuran konsumsi  dengan 
cara memasukkan lobster ke dalam palka kapal. Palka didesain 
khusus untuk penagngkutan lobster agar tetap hidup sampai 
tujuan. Pengangkutan lobster dengan metode ini lobster dapat 
bertahan hidup sampai 24 jam. 

Sementara, metode kering merupakan cara pengemasan 
dan pengangkutan lobster tanpa menggunakan air. 
Pengangkutan dengan metode kering adalah menciptakan 
kondisi tertentu sehingga metabolisme, respirasi, dan aktivitas 
lobster rendah. Dengan kondisi tersebut, lobster memiliki 
kemampuan hidup diluar kondisi habitatnya. Pengemasan 
dengan metode digunakan untuk lobster ukuran konsumsi. 
Wadah yang digunakan dalam metode kering ini berupa boks 
stryrofoam berkapasitas 12, 15 atau  20 kg.  Air laut sebagai 
media hidup lobster tidak diperlukan, sehingga lobster harus 
dibius terlebih dahulu. Sebelum dilakukan  pembiusan, 
diperlukan beberapa tahap persiapan yang meliputi 
pemeriksaan kesehatan, pembugaran, dan pemberokan lobster 
yang akan diangkut, serta persiapan media dan kemasan untuk 
pengangkutan.  

Lobster hidup yang akan diekspor dengan pengangkutan 
metode kering harus memiliki ukuran komersial minimal 400 
g/ekor. Selain itu, lobster harus dalam keadaan sehat, tidak 
cacat secara fisik, dan tidak sedang berada dalam fase 
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pergantian kulit. Lobster yang sedang berganti kulit, cacat, atau 
kurang sehat cendrung memiliki daya tahan lebih rendah dan 
berpeluang besar untuk mati selama pengangkutan. Oleh 
karena itu, pemeriksaan kesehatan dan kebugaran terhadap 
lobster yang akan diekspor merupakan tahapan pertama yang 
perlu diperhatikan. Pemeriksaan kesehatan lobster dilakukan 
dengan mengamati aktivitas dan perilaku lobster didalam air. 
Lobster yang sehat biasanya sangat gesit, responsif, dan aktif. 
Di dalam air, posisi lobster pada saat berenang kelihatan tegak 
dengan gerakan kaki renang selalu aktif dan cepat. Apabila 
diangkat dari air, lobster akan meronta–ronta dan berusaha 
melepaskan diri. Lobster yang sehat segera dipisahkan dalam 
bak tersendiri dan dipuasakan  selama 18-24 jam.  

Proses pembiusan dilakukan secara langsung dengan 
mengangkat lobster dari wadah penampungan yang berisi air 
laut, diletakkan pada wadah yang telah dilapisi koran bekas 
kemudian ditaburi pasir laut yang telah diayak sampai harus.  
Pasir halus tersebut ditaburi secara merata ke seluruh bagian 
badan lobster,  kemudian lobster digulung dengan kertas koran 
bekas,  dimana dalam 1 gulungan berisis 1 ekor lobster.  
Lobster yang telah digulung koran bekas tersebut, dimasukkan 
satu per satu ke dalam boks stryrofoam yang telah disiapkan, 
susun serapi mungkin. Walupun saling bertindihan, lobster 
harus didtata dalam posisi telungkup (bengkok).  Untuk 
mengatur suhu udara di dalam boks, maka dimasukkan es batu 
yang telah dibungkus plastik dan koran. Es batu diharapkan 
tetap beku sampai tujuan, manakala es batu tersebut mencair 
atau bocor,  menyebabkan lobster dalam boks tersebut dapat 
berakibat fatal. Setelah penuh, lapisi bagian teratas dengan 
selembar kertas koran, kemudian tutup rapat-rapat dan siap 
untuk dikirim.  
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Gambar  8.3. Penanganan pasca panen 

a : penaburan pasir, b : penggulungan dengan koran, c : siap 
dimasukan ke boks 

Selain penggunakan pasir halus, media pembiusan dapat 
juga menggunakan serbuk gergaji dari jenis kayu yang tidak 
menghasilkan racun, tidak berbau tajam, bersih, dan tidak 
mengandung bahan berbahaya lain (Kanna, 2010). Serbuk 
gergaji dibersihkan terlebih dahulu dari benda- benda asing 
seperti kawat, paku, dan potongan kayu. Kemudian dicuci 
bersih untuk mengurangi getah kayu dan bahan berbahaya 
lainnya, ditiriskan, dan dijemur sampai kering.  



Muhammad Junaidi 

 

Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 71 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abrunhosa, F.A., A.P. Santiago and J.P. Abrunhosa. 2008. The 
Early Phyllosoma Stages of Spiny Lobster Panulirus 
echinatus Smith, 1869 (Decapoda:Panuridae) Reared 
in the Laboratory. Braz. J. Biol., 68(1):179-186, 2008.  

BBLL (Balai Budidaya Laut Lombok). 2012. Petunjuk teknis 
budidaya lobster (Panulirus spp): teknik 
pengumpulan benih, pembesaran dan transportasi. 41 
hal. 

Brotowidjoyo, M.D., D, Tribawono, dan E, Mulbayantoro. 
1999. Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya 
Air. Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta. 

Dennis, D.M., C.R. Pitcher and T.D. Skewes.  2001. 
Distribution and transport pathway of Panulirus 
ornatus (Fabricius, 1776) and Panulirus spp. Larva in 
the Coral Sea, Australia. Mrine and Freswater Res., 52 
: 1175-1185. 

DKP-NTB (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa 
Tenggara Barat) 2105. Kajian/Analisis Pengelolaan 
Benih Lobster (Panulirus spp.) di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat . DKP-NTB, Mataram: 17 hlm. 

Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pe- ngelolaan 
Sumberdaya dan Lingkungan Perairan. Kanisius. 
Yogyakarta, 258 hlm 



Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 
 

72 Muhammad Junaidi 
 

Effendi, I., M.A.Suprayudi, I.W. Nurjaya, E.H. Surawidjaja, E. 
Supriyono, M.Z. Junior dan Sukenda. 2016. kondisi 
oseanografi dan kualitas air di beberapa perairan 
Kepulauan seribu dan kesesuaiannya untuk budidaya 
udang vaname Litopeneus vannamei. J. Ilmu dan 
teknologi Kelautan tropis, 8 (1) : 403-417. 

Erlania, I N. Radiarta, dan J. Haryadi. 2016. Status 
pengelolaan sumberdaya benih lobster untuk 
mendukung perikanan budidaya: Studi Kaasusu 
Perairan Pulau Lombok. J.Kebijak.Perikan.Ind, 8 (2) : 
85-96 

Erlania, I N. Radiarta, dan K. Sugama. 2004.  Dinamika 
kelimpahan benih lobster  (Panulirus spp.) di perairan 
Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat: tantangan  
pengembangan teknologi budidaya lobster. J. Ris. 
Akuakultur, 9 (3): 475-486 

Fardiaz, S. 2006. Polusi air dan udara. Cetakan ke-6. Penerbit 
Kanisius. Yogyakarta. 190 hal. 

Holthuis, L.B. 1991. FAO species catalogue. Vol 13. Marine 
lobster of the world.  An annotated and ill ustrated 
catalogue of species interest to fisheries known to 
date. FAO fisheries synopsis. 125 (13), 292  

Hung,  L.V.  and L.A.  Tuan.  2009. Lobster Seacage Culturein 
Vietnam. In: K. C. Williams (Ed.), Proceedings of an 
International Symposium on Spiny Lobster 
Aquaculture in the Asia-Pacific Region, Australian 
Centre for International Agricultural Research, 
Canberra, p. 10-17. 

Junaidi, M dan A Heriati 2016. Pengembangan Budidaya 
Udang Karang dalam Karamba Jaring Apung Di 
Teluk Ekas Provinsi Nusa Tenggara Barat.   Dalam T. 
Arifin, Yulius, E. Mustikasari, A. Heriati dan M. 
Ramdhan. Bunga Rampai Iptek Sumber Daya Pesisir  
Untuk Pengembangan  Blue Economy di Pulau. IPB Press:  
111-124 

Junaidi, M. dan E. Mustikasari. 2017. Pendugaan limbah 



Muhammad Junaidi 

 

Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 73 
 

organik budidaya udang karang dalam keramba 
jaring apung terhadap kualitas perairan Teluk Ekas 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam T. Arifin, 
Yulius, E. Mustikasari, A. Heriati dan M. Ramdhan. 
Bunga Rampai Iptek Sumber Daya Pesisir  Untuk 
Pengembangan  Blue Economy di Pulau. IPB Press :  
91-110. 

Junaidi, M. dan M.S. Hamzah. 2015. Sedimentation rate and 
dispersion of organic waste from lobster culture on 
cage in Ekas Bay, West Nusa Tenggara. Jurnal Ilmu 
dan Teknologi Kelautan Tropis,  7 (1) : 287-297. 

Junaidi, M., A.A. damayanti dan B.D.H. Setyono. 2012. IbM 
kelompok pembudidaya lobster air laut. Laporan 
Akhir Universitas Mataram. 

Junaidi, M., N. Cokrowati dan Z. Abidin. 2010. Aspek 
reproduksi lobster (Panulirus spp) di Perairan Teluk 
Ekas Pulau Lombok. Jurnal Kelautan Jurusan Ilmu 
Kelautan Universitas Trunojoyo,  3(1): 29-35. 

Junaidi, M., N. Cokrowati dan Z. Abidin. 2011. Tingkah laku 
induk betina selama proses pengeraman telur dan 
perkembangan larva lobster pasir (Panulirus homarus). 
Jurnal Akuatikan, 2(1): 26-36 

Junaidi, M., Nurliah dan F. Azhar. 2018. Kesesuaian dan  
Daya Dukung Perairan Untuk Pengembangan 
Budidaya Lobster Berbasis Mina Wisata Bahari di 
Kabupaten Lombok Utara. Usulan Penelitian Berbasis 
Kompetensi. Universitas Mataram 

Kanna, I. 2010. Lobster : penangkapan pembesaran 
pembenihan.Cetakan ke -5. Penerbit Kasinius. 
Yogyakarta. 100 hal. 

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2015. Kelautan 
dan Perikanan dalam Angka tahun 2015.  

Kordi, M.G.H. 2009. Budidaya ikan laut di keramba jaring 
apung. Rineka Cipta. 233 hal. 

Marx, J.M. And W.F. Herrnkind. 1986. Spiny Lobster. Species 



Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 
 

74 Muhammad Junaidi 
 

Profiles: Life Histories and Environmental 
Requirement of Coastal Fishes and Invertebrata 
(South Florida). Bio. Rep. 82 (11.61), August 1986. 
www.nwrc.usgs.gov/wdb/pub/species_profiles/82_
11-061.pdf. Downloaded  Oktober 2018. 

Mustafa, A. 2013. Budidaya lobster (Panulirus sp.) di Vietnam 
dan aplikasinya di Indonesia. Media Akuakultur, 8 (2) 
: 73-84 

Perez, O.M., L.G. Ross, T.C. Telfer, L.M. del Campo Barquin. 
2003. Water quality requirements for marine fish cage 
site selection in Tenerife (Canary Islands): predictive 
modelling and analysis using GIS. Aquaculture, 224 : 
51 – 6 8 

Philips, B.F., J.S. Cobb and R.W. George. 1980. General 
Biology. The Biology and Management of Lobster. 
Edt. J.S. Philips. Academic Press. Nw York (1) 2-72. 

Prahasta, E. 2009. Sistem Informasi Geografis: Konsep-
Konsep Dasar (Perspektif Geodesi dan Geomatika). 
Penerbit  Informatika Bandung. 818 hal.   

Pratiwi, R. 2013. Lobster komersial (Panulirus spp.). Oseana, 
38 (2) : 55-68. 

Priyambodo, B. and Sarifin. 2009. Lobster aquaculture 
industry in eastern Indonesia: present status and 
prospects. In: K. C. Williams (Ed.), Proceedings of an 
International Symposium on Spiny Lobster 
Aquaculture in the Asia-Pacific Region, Australian 
Centre for International Agricultural Research, 
Canberra, p. 36-45. 

Purnamaningtyas, S.E., dan A . Nurafiani. 2017. Kebiasaan 
makan beberapa Spiny Lobster di Teluk Gerupuk dan 
Teluk Bumbang, Nusa Tenggara Barat. J. Akuatika 
Indonesia, 2 (2) : 155-162. 

Romimohtarto, K. dan S. Juwana. 2007. Biologi Laut Ilmu 
Pengetahuan tentang Biologi Laut. Edisi III. Penebit 
Djambatan. Jakarta. 540 hal. 



Muhammad Junaidi 

 

Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 75 
 

Saaty, T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-
Hill, New York, NY. 386p. 

Setyono, D.E.D. 2006. Budidaya pembesaran udang karang 
(Panulirus spp.). Oseana,  XXXI (4) : 39-48 

Suastika, M., F. Sukadi and  A. Surahman. 2008. Studi 
kelayakan: Meningkatkan pembesaran dan nutrisi 
lobster di Nusa Tenggara Barat. In Jones, C. (Ed.). 
ACIAR - Smallholder Agribusiness Development 
Initiative (SADI) Report, 23 hlm. 

Sukmaring Kalih, L.A.W., Trijoko dan N. Puniawati. 2016. 
Keragaman serta distribusi lobster anggota 
Palinuridae dan Scyllaridae di Perairan Pantai Pulau 
Lombok. BioWallacea Jurnal Ilmiah Ilmu Biologi, 2 (3) 
: 178-191. 

Susanti, E.N., R. Oktaviani, S. Haryono dan D. S. Priyarsono. 
2017. Efisiensi teknis usaha pembesaran lobster di 
Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. J. Manajemen & 
Agribisnis, 14 (3) : 230-230. 

Wickins,  J., and D.O.C. Lee.  2002. Crustacean Farming 
Ranching and Culture. 2 Edition. Blackweel Science. 
London.   

 

 



Budidaya Lobster di Perairan Pulau Lombok 
 

76 Muhammad Junaidi 
 

 



 


