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KATA PENGANTAR 

 
Ikan hias merupakan salah satu hiburan yang manarik 

dan penghilang rasa bosan selama work from home (WFH), 

sehingga pendemi Covid-19 melanda dunia permintaan ikan 

hias meningkat seperti dilansir beberapa media.  Dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hiburan, 

kehadiran ikan hias yang beraneka ragam bentuk dan warna 

sebagai pengisi akuarium di ruang keluarga atau perkantoran, 

bagi sebagian orang telah menjadi kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Adanya regulasi di pasar global yang mengharuskan 

ekspor ikan hias harus dari budidaya, sehingga merupakan 

peluang dan tantangan dalam pengembangan budidaya ikan 

hias khususnya ikan hias laut guna menembuas pasar global 

terutama di era kenormalan baru (new normal) pasca   

pandemi Covid-19.   

Maksud  penyusunan  buku Budidaya Ikan Hias Laut 

adalah untuk menyediakan bahan bacaan yang mudah dan 

terjangkau oleh para mahasiswa diploma, sarjana dan 

pascasarja, termasuk praktisi, peneliti dan pengambil kebijakan 

dalam pengembangan budidaya ikan hias laut.  Buku ini 

disusun berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti atau 

perekayasa balai riset dan perguruan tinggi yang dipublikasi 

pada jurnal nasional maupun internasional sera pengalaman 

memberi kuliah pada  Program Studi Budidaya Perairan 

program sarjana dan diloma Universitas Mataram.  

Buku Budidaya Ikan Hias Laut membahas tentang 

biologi, pembenihan dan budidaya pembesaran ikan tujuh  

species ikan hias laut yaitu ikan nemo,  ikan capungan banggai, 

ikan betok ambon, ikan mandarin, botana biru  dan ikan kepe-

kepe, serta anemon laut dan karang lunak. Setiap bab kajian 

pada buku ini dilengkapi  kompetensi dasar, indikator, 

deskripsi singkat dan manfaat serta di bagian akhir dengan 
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ringkasan dan latihan agar pembaca dapat memahami lebih 

mendalam kajian setiap bab. 

Dengan selesainya penyusunan buku ini, penulis 

mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat 

sehat jasmani dan rohani, sehingga  penulis mampu 

menyelesaikan buku ini, walaupun dalam keadaan pendemi 

Covid-19 melanda dunia. Ungkapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada keluarga kecilku di rumah, istri tercinta 

Ayumin, kedua ananda Yuyun Puspitarin dan Anggun Dwi 

Rizkika, serta kolega di Program Studi Budidaya Perairan 

Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mataram 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Atas segala 

dorongan dan motivasi mereka, buku ini dapat terwujud, 

walaupun masih perlu penyempurnaan. Dengan menyitir 

ungkapan “tiada gading yang tak retak”, saran dan kritik dari 

pembaca sangat penulis harapkan.  

         

Lombok,  Juli 2020 

 

 

Muhammad Junaidi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis 

yang memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar, dimana 

salah satunya adalah ikan hias, baik ikan hias air 

tawar  maupun laut. Sedikitnya 650 species ikan hias air laut 

(marine ornamental fish) dan 400 jenis ikan hias air tawar 

(freshwater ornamental fish) terdapat di Indonesia (Kusrini, 

2010).  Species ikan hias air laut Indonesia yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan favorit di pasaran internasional, antara lain 

ikan nemo (Amphiprion ocellaris) dan ikan capungan banggai  

(Pterapogon kauderni) dan ikan hias air tawar, antara lain ikan 

arwana (Schleropages formosus) terutama spesies super red dan 

red banjar, ikan botia (Botia macracantha) dan ikan cupang 

(Beta splendens) (Kusrini, 2010). Bahkan beberapa species  

ikan hias tersebut bahkan tergolong spesies asli (indigenous 

species) dan langka, tidak terdapat di negara lain, seperti ikan 

arwana,  ikan botia,  ikan balashark  (Balantiocheilus 

melanopterus) dan ikan pelangi irian (Rainbowfishes), dan ikan  

capungan banggai.  

Indonesia merupakan negara mengekspor utama dalam 

perdagangan ikan hias di dunia, setelah Singapura, Spanyol, 

Malaysia, Jepang dan Cekoslowakia dengan total nilai ekspor 

US$ 19,598 juta US$ atau 5,05 dari total perdagangan dunia 

untuk ikan hias air tawar dan air laut (Suhana, 2016).  Untuk 

ikan hias air laut, Indonesia bahkan menduduki urutan ketiga 

setelah Spanyol dan Belanda dengan nilai ekspor US$ 5,434 

juta.  Potensi kekayaan ikan hias yang berlimpah dan kondisi 
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alam yang mendukung ini membuka peluang bagi Indonesia 

untuk meningkatkan ekspor non migas, khususnya komoditas 

ikan hias sangat terbuka lebar.  Hal ini dapat dibuktikan dengan 

adanya pertumbuhan  nilai ekspor  sebesar 0,75% per tahun 

dalam periode  tahun 2012-2019, dimana tahun 2012 nilai 

ekspor sebesar US$ 21 juta, sedangkan tahun 2019 naik 

mencapai US$ 33 juta (www.bps.go.id, 2010).  

Pada masa pandemik Covid-19 yang melanda dunia 

sejak bulan Desember 2019, ekspor ikan hias mengalami 

tantangan cukup berat, bukan karena permintaan negara 

tujuan mengalami penurunan, bahkan permintaan mengalami 

peningkatan. Kebijakan lockdown beberapa negara tujuan 

ekspor ikan hias diduga telah mendorong masyarakat untuk 

menjadikan ikan hias sebagai salah satu objek hiburan di 

rumah dimasa  pandemi Covid-19. Namun demikian sarana 

transportasi udara untuk mengangkut produk ikan hias ke 

negara tujuan  ekspor mengalami peningkatan biaya angkut 

sebesar 3-4 kali dibandingkan biaya dalam keadaan normal 

(Suhana, 2020). Akibatnya kinerja ekspor ikan hias pada 

triwulan 1 tahun 2020 mengalami penurunan, dimana  nilai 

ekspor ikan hias pada triwulan 1 2020 mencapai USD 6,41 juta 

atau turun sebesar 24, 77% dibandingkan triwulan 1 2019 

(Suhana, 2020).  

Potensi ikan hias di Indonesia sangat tinggi baik ikan 

hias air tawar maupun ikan hias laut, hanya saja baru 5% ikan 

hias air laut yang diperdagangkan diperoleh dari kegiatan 

budidaya. Sementara budidaya ikan hias air tawar lebih maju, 

karena 90% ikan hias air tawar yang diperdagangkan berasal 

dari kegiatan budidaya (Johan et al.,  2013), bahkan beberapa 

ikan hias air tawar yang sebelumnya kurang terkenal di 

Indonesia, namun sekarang telah menjadi tren dan telah 

dibudidayakan seperti  neon tetra, rednose, blue eyes, mancase, 

black panthom, red panthom, rossy, silver dollar, guppy, dan  
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black gost (Kusrini, 2012). Aktivitas perdagangan terutama 

ikan hias air laut terus meningkat sehingga dikhawatirkan akan 

melebihi ketersediaan biota di alam dan kerusakan habitat 

akibat metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan akan 

terus berjalan.  Selain itu, adanya regulasi pasar ikan hias di 

negara-negara kawasan Eropa yang mengharuskan ekspor ikan 

hias harus dari budidaya, hal ini menjadi peluang dan 

tantangan yang sangat dibutuhkan guna menembus pasar 

tersebut, sehingga seluruh kegiatan penangkapan yang 

sementara ini dijadikan tumpuan mata pencaharian para 

nelayan harus beralih ke budidaya (Prasetio & Kusrini, 2012).   

Oleh karena itu, perlu dikembangkan budidaya ikan hias laut 

dengan benih hasil dari hatcheri, sebagai alternatif yang dapat 

dikembangkan di masyarakat. Beberapa institusi yang sejak 

beberapa tahun lalu memulai dan ada beberapa yang telah 

berhasil budidaya ikan hisa air laut seperti ikan capungan 

banggai, ikan nemo, ikan betok ambon, ikan mandarin dan ikan 

botana biru  (Kusrini, 2012; Prasetio & Kusrini, 2012). 

 

1.2. Kaitan Buku Ajar dengan Materi Kuliah 

Salah satu capaian pembelajaran (learning outcomes)  

Program Studi Sarjana (Strata 1) dan atau Diploma (D2/D3) 

Budidaya Perairan/Budidaya Perikanan/Akuakultur adalah  

mampu mengaplikasikan bidang budidaya perairan/budidaya 

perikanan/akuakultur  memanfaatkan kaidah-kaidah ilmu 

teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian permasalahan di 

bidang aplikasi budidaya perairan/budidaya 

perikanan/akuakultur. Untuk mencapai learning outcomes 

tersebut salah satu mata kuliah yang dapat ditempuh 

mahasiswa Program Studi Program Studi Sarjana (Strata 1) dan 

atau Diploma (D2/D3) Budidaya Perairan/Budidaya 

Perikanan/Akuakultur adalah mata kuliah Teknologi Budidaya 
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Ikan Hias/Manajemen Budidaya Ikan Hias/Ikan Hias dan 

Akuaskap.  

Kompetensi dasar mata kuliah Teknologi Budidaya Ikan 

Hias/Manajemen Budidaya Ikan Hias/Ikan Hias dan Akuaskap 

adalah peserta didik mampu mendiskripsikan karakteristik  

biologi dan  mengaplikasikan teknik-teknik budidaya 

pemijahan dan pembesaran berbagai species ikan hias air laut 

dan dan ikan hias air tawar. Dengan demikian, materi 

pembelajaran mata kuliah ini terdiri dua, yaitu budidaya ikan 

hias air laut dan budidaya ikan hias air tawar.  

 

1.3. Diskripsi Singkat  

Buku ajar ini mengacu rencana pembelajaran semester 

(RPS) dan rencana tugas mahasiswa (RTM) mata kuliah 

Teknologi Budidaya Ikan Hias/Manajemen Budidaya Ikan 

Hias/Ikan Hias dan Akuaskap yang merupakan mata kuliah 

keahlian  Program Studi Program Studi Sarjana (Strata 1) dan 

atau Diploma (D2/D3) Budidaya Perairan/Budidaya 

Perikanan/Akuakultur.  Mata kuliah ini memiliki bobot  3 SKS, 

dimana 2 SKS merupakan teori (pengetahuan) dan 1 SKS 

berupa praktikum. Sebelum mengambil mata kuliah ini 

diharapkan mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan dasar 

budidaya perairan/budidaya perikanan/akuakultur dengan 

syarat sudah  mengambil mata kuliah Dasar-dasar Akuakultur, 

Budidaya Perairan Tawar, Budidaya Perairan Laut, Rekayasa 

Akuakultur, Parasit dan Penyakit Ikan, Pakan dan Nutrisi Ikan 

dan Kultur Pakan Alami. 

Materi dalam buku ajar ini mencakup budidaya ikan 

nemo, budidaya ikan capungan banggai, budidaya ikan betok 

ambon, budidaya ikan mandarin, budidaya botana biru, 

budidaya ikan kepe-kepe, budidaya anemon laut dan budidaya 

karang lunak. Materi-materi tersebut dirancang untuk 

diberikan secara  kontinu selama setengah semester (8 minggu 
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pembelajaran) yang diselenggarakan dengan menggunakan 

sistem bauran (blended) dengan perbandingan 30-50% dalam 

jaringan (daring) dan 50-70% tetap muka atau luar jaringan 

(luring). 

Manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari buku 

ajar ini adalah peserta didik akan mampu : pertama,  

mendiskripsikan karakteristik  biologi (klasifikasi, morfologi, 

habitat,  penyebaran, pakan,  kebisaan makan, perilaku dan 

biologi reproduksi); kedua,  teknik-teknik budidaya pemijahan 

mulai dari pemeliharaan induk, tahap perjodohan,  pemijahan 

induk, penetasan telur, pemeliharaan larva sampai pada 

pendederan benih, dan ketiga, pembesaran mulai dari 

penebaran benih, pemberian pakan, manajemen kualitas air, 

manajemen kesehatan ikan,  panen dan penanganan pasca 

panen berbagai species ikan hias air laut.  

 

1.4. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar 

Untuk memperjelas penggunaan buku ajar ini, 

mahasiswa diharapkan membaca petunjuk penggunaannya 

secara cermat. Pada awal kuliah dijelaskan kompetensi apa 

yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti mata kuliah 

ini yang dinyatakan dalam mamfaat mata kuliah. Pada setiap 

bab dijelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator  yang 

merupakan target yang harus dicapai setelah mengikuti bab 

yang bersangkutan. Selanjutnya peserta diharapkan 

mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan atau dari bahan 

bacaan yang direkomendasikan.  

Untuk menambah wawasan, peserta didik juga 

diharapkan untuk membaca bahan bacaan lain yang relevan, 

tidak hanya yang tertulis pada bahan ajar ini. Disamping itu,  

juga diharapkan membentuk kelompok-kelompok baik dalam 

rangka pembahasan dan analisis-analisis persoalan maupun 
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dalam membawa suatu permasalahan yang berkaitan dengan 

budidaya ikan hias laut  dalam diskusi kelas. 
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BAB II 

BUDIDAYA IKAN NEMO 
 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan nemo. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi ikan nemo.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

ikan  nemo.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

ikan nemo.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi ikan nemo yang meliputi 

klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  kebisaan 

makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian teknik 

pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, tahap perjodohan,  

pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva sampai 

pada pendederan benih, dan terakhir mempelajari pembesaran 

ikan nemo mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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manajemen kualitas air, manajemen kesehatan ikan,  panen 

dan penanganan pasca panen. 

 

Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan nemo dengan baik dan benar. 

 

2.1.  Pengantar 

Ikan nemo memiliki banyak nama Indonesia antara lain 

ikan badut, ikan giru, ikan anemon dan ikan klon, sedangkan di 

dunia internasional dikenal dengan clownfish atau 

anemonfishes.  Mendengar nama ikan nemo tidaklah asing bagi 

sebagian masyarakat, terutama anak-anak dan bagi penggemar 

ikan hias air laut. Ikan ini menjadi semakin dikenal ketika 

pertama kali tampil pada tahun 2003 sebagai tokoh utama 

dalam sebuah film animasi karangan sutradara Andrew 

Stanton yang berjudul finding nemo. Ikan nemo merupakan  

ikan hias laut yang lucu, jinak,  selalu berpenampilan cantik 

dan mudah untuk dibudidayakan. Ikan ini rata-rata berwarna 

cerah, kuning, jingga, kemerahan atau kehitaman, memiliki 

tubuh yang lebar dan dilengkapi dengan mulut yang kecil. 

Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan hiburan 

semakin meningkat, sehingga kehadiran ikan hias yang 

beraneka ragam bentuk dan warnanya di akuarium ruang 

keluarga atau perkantoran, bagi sebagian masyarakat  telah 

menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu, ikan nemo 

merupakan ikan hias laut yang mempunya nilai jual yang tinggi 

di pasaran luar negeri, karena itu ikan hias ini perlu terus 

dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri 

dan dalam negeri. Untuk mengurangi ketergantungan 

komoditas diperoleh melalui penangkapan di alam, sejaka 

beberapa tahun terakhir, Balai Besar Penelitian dan 
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Pengembangan Budidaya Laut Gondol, Balai Besar 

Pengembangan Budidaya Laut Lampung, dan Balai Budidaya 

Laut Ambon telah melakukan penelitian dan pengembangan 

budidaya ikan nemo. Kegiatan tersebut tentunya sangat 

berguna untuk pemenuhan kebutuhan pasar yang nantinya 

dapat menekan tangkapan yang berlebihan sehingga 

sumberdaya genetik di alam dapat dilestarikan. 

 

2.2.  Biologi Ikan Nemo 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Ikan nemo dalam susunan  klasifikasi menurut   

Masuda   et  al   (1984) dalam  (Suharti, 1990) tergolong filum  

Chordata, subfilum  Vertebrata, superkelas  Osteichthyes, kelas  

Actynopterygii, subkelas  Neopterygii, ordo  Perciformes, 

subordo  Labroidei, famili Pomacentridae, genus Amphiprion 

dan Premnas. Ikan nemo yang berasal dari famili 

Pomacentridae merupakan famili terbesar dalam komunitas 

karang, dimana diketahui di dunia terdapat 28 jenis ikan nemo 

dari 2 genus yaitu genus Amphiprion dengan 27 species dan 

genus Premnas dengan 1 species    (Mujiyanto & Riswanto, 

2015; Suharti, 1990; Yasir et al, 2010). Menurut Suharti  

(1990), kedua genus  dari kelompok ikan anemon ini secara 

sepintas tidak begitu berbeda, dimana  mereka mempunyai 

bentuk tubuh yang oval, sisiknya kecil-kecil berjumlah lebih 

dari 50, terletak memanjang dari tepi luar tutup insang sampai 

dengan pangkal ekor, sirip dada dan sirip perut membulat.   

Tanda khas yang dapat membedakan genus Amphiprion 

dan Premas, antara lain terdapat pada gigi-giginya, dimana 

pada Amphiprion giginya berbentuk kerucut (conical) atau 

bentuk pahat (incisiform), sedangkan pada Premnas incisiform. 

Perbedaan juga terletak pada daerah tutup insang 

(operculum). Pada Amphiprion, tepi-tepi dari operculum 
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bergerigi dengan jelas dan bersisik, sedangkan pada Premnas 

tepi operculum sedikit bergerigi an tidak bersisik. Perbedaan 

lainnya yaitu terletak pada jumlah duri keras dan duri lunak 

pada sirip dorsal (punggung) dan sirip anal (sirip dubur). 

Bentuk sirip ekor juga berbeda, pada Amphiprion bentuknya 

membulat, terpotong atau berlekuk, sedang pada Premnas 

membulat (Suharti, 1990). Gambar  2.1 menunjukkan ciri 

morfologi ikan nemo. 

Ikan nemo umumnya berwarna kuning, oranye, 

kemerahan, hitam dan putih dengan motif badan cenderung 

berupa garis putih. Motifnya yang berwarna menyala dengan 

gerakan  yang  lucu  ini  yang  membuatnya dijuluki badut 

(clown) (Ely et al.,  2016).  Sisiknya relatif besar dengan sirip 

dorsal yang unik. Pola warna pada ikan ini sering dijadikan 

dasar dalam proses identifikasi mereka, disamping bentuk gigi, 

kepala dan bentuk tubuh. Variasi warna  dapat terjadi pada 

spesies yang sama, khususnya berkenaan dengan lokasi 

sebarannya. Sebagai contoh Amphiprion clarkii merupakan 

spesies yang mempunyai penyebaran paling luas, sehingga 

spesies ini mempunyai variasi warna yang  paling banyak 

(tergantung pada tempat ditemukan) dibandingkan dengan 

spesies ikan nemo lainnya (Suharti, 1990).   

Kelompok ikan nemo yang berjumlah 28 species di 

dunia, namun hanya 13 diantaranya ditemukan di perairan 

Indonesia yaitu Amphiprion polymnus (Linnaeus, 

1758), Amphiprion ephippium (Bloch, 1790), Amphiprion 

percula (Lacepede, 1802), Amphiprion ocellaris, Amphiprion 

chrysopterus (Cuvier, 1830), Amphiprion clarkii (Bennett, 

1830), Amphiprion melanopus (Bleeker, 1852), Amphiprion 

sebae, Amphiprion akallopisos (Bleeker, 1853), Amphiprion 

perideralon (Bleeker, 1855), Amphiprion frenatus (Brevoort, 

1856), Amphiprion sandaracinos (Allen, 1972), dan Amphiprion 

leucokranos (Allen, 1973) (Gambar 2.2). 
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Gambar 2.1. Morfologi ikan nemo 

( http://sikpas.blogspot.com) 

 

Habitat dan Penyebaran 

Habitat alami kelompok ikan nemo di perairan karang 

dengan kedalaman 1-12 m dengan habitat pasir, lagun dan 

padang lamun (seagrass). Di perairan karang, ikan nemo  

berada diantara tentakel-tentakel anemon, dimana hubungan 

antara kelompok ikan clownfish dengan anemon adalah 

simbiosis mutualisme, sehingga dikenal juga sebagai 

anemonfishes (Mujiyanto & Riswanto, 2015). Simbiosis yang 

terjadi berupa proteksi yang didapatkan dan material pakan 

alami yang dikeluarkan oleh anemon, sedangkan bagi anemon 

dibersihkan dan dilindungi dari predator. Selain itu, jenis ikan 

nemo juga dapat membersihkan diri dari parasit dan bakteri 

lainnya dari tubuh dengan cara menggosokkan tubuhnya 

keantara tentakel anemon laut (Fautin & Allen, 1992; Yasir et 

al., 2010). Kapsul-kapsul beracun pada cabang-cabang anemon 

laut akan membuat ikan yang menyentuhnya terluka atau mati.  

Namun ikan nemo tidak pernah terluka oleh anemon laut, 

bahkan ikan nemo bersembunyi di balik cabang-cabang 

tersebut (Fautin & Allen, 1992). Ikan nemo akan segera 

kehilangan kekebalannya bila dipisahkan dengan anemon 

selama beberapa jam dan perlu waktu adaptasi  untuk menjadi 

kebal kembali.   

http://sikpas.blogspot.com/
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Ikan nemo dikenal sebagai ikan yang berenang lambat 

sehingga sebagian besar hidupnya dalam wilayah yang relatif 

kecil, yakni di sekitar anemon laut dan sekaligus  sebagai 

tempat perlindungan dari ikan-ikan pemangsa. Jenis yang 

mampu menyebar secara luas adalah jenis-jenis yang dapat 

menerima bermacam-macam anemon sebagai rumahnya, atau 

jenis yang mempunyai rumah yang spesifik yang tidak dihuni 

oleh jenis lain yang tersebar luas secara geografi. Tidak semua 

individu anemon ditempati oleh ikan-ikan dari kelompok ini, 

terutama jika di tempat tersebut dijumpai anemon lain yang 

berlimpah. Hal ini dikarenakan kesukaan ikan nemo akan 

anemon tidak sama, atau bisa juga karena faktor kondisi 

lingkungan yang buruk. Fautin (1986)  dalam (Suharti, 

1990) menyatakan bahwa anemon di daerah yang sangat 

keruh, hampir tidak dihuni oleh ikan. Habitat sebaraannya 

banyak ditemukan di perairan Samudera Pasifik (Fiji), Laut 

Merah, Samudra Hindia (Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Maladewa, Burma), dan Great Barrier Reef Australia 

(Mujiyanto & Riswanto, 2015). Beberapa anggota dari ikan ini 

dapat hidup di daerah dingin, yakni perairan Jepang selatan 

ke arah timur dan Australia selatan dan selaiu bersama 

anemon laut. Pusat kelimpahan dari jenis-jenis ikan ini terdapat 

disekitar wilayah kepulauan Indo Australia sampai Filipina 

(Allen, 1972 dalam Suharti, 1990).  
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Gambar 2.2. Species ikan nemo yang terdapat di Indonesia 

(Darmawan et al.,  2014) 

 

Pakan  dan Kebisaan Makan 

Ikan nemo merupakan kelompok hewan diurnal, 

aktivitas terbesar dari ikan ini adalah mencari makan dan 

berenang-renang di antara tentakel-tentakel anemon laut .   

Lamanya  aktivitas makan tidak sama untuk setiap jenis. 

Sebagai contoh, pasangan A. chrysopterus menghabiskan 

kurang lebih 90 % waktunya untuk makan dan berenang-

renang di antara tentakel (Allen, 1971 dalam Suharti, 1990). 

Aktivitas makan seringkali diselingi dengan menyinggahi 

anemon lain yang berdekatan secara teratur. Lama singgah 

bervariasi dari beberapa detik sampai dua menit. Ikan 

dewasa dapat menjelajah beberapa meter dari pusat 
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teritorinya selama aktivitas makan. Keinginan makan 

diperkirakan karena adanya rangsangan penglihatan terhadap 

obyek baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Kelompok 

ikan nemo  bersifat omnivora, dimana sebagian besar dari 

makanan terdiri dari alga bentik dan krustase yang bersifat 

planktonik, seperti kopepoda, amphipoda,  isopoda. Tetapi 

Randal (1983) dalam (Suharti, 1990) mengatakan bahwa 

walaupun ikan anemon termasuk ikan yang omnivora, ikan ini 

cenderung memakan material yang bersifat hewani daripada 

alga.  

Pada budidaya pembesaran di akuarium ikan nemo 

dapat diberikan pakan buatan (pelet), udang rebon, cacing,  

nauplius artemia atau kombinasi berbagai jenis pakan. 

Pemilihan pakan pada budidaya ikan nemo, selain untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Pakan yang diberikan 

sedapat mugkin memiliki pengaruh dalam pembentukan 

warna, dimana pakan yang mengandung karotenoid lebih 

tinggi dapat mempertahankan bahkan dapat meningkatkan 

kecerahan warna. Berdasarkan hasil penelitian Sari et al. 

(2014),  jenis makanan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kecerahan warna ikan nemo (Amphiprion ocellaris), 

dimana pakan terbaik untuk mencerahkan warna ikan nemo 

adalah pelet (30%) dan nauplius Artemia (70%). Peningkatan 

kecerahan warna yang terjadi menunjukkan bahwa karotenoid 

atau pigmen warna dalam  makanan mampu meningkatkan 

kecerahan warna ikan nemo. Hal ini terjadi diduga karena 

nauplius Artemia memeliki kandungan astaksantin yang lebih 

baik dibandingkan dengan udang rebon dan cacing darah. 

Semakin lama waktu pemeliharaan semakin meningkat 

intensitas warna ikan. Menurut Mudjiman (1983) dalam (Sari 

et al., 2014), kandungan astaksantin dalam tubuh Artemia 

berkisar antara 94,5 – 99,5% dari seluruh kandungan 

karotenoidnya.  
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Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Ikan nemo memiliki perbedaan warna dan ukuran 

antara jantan dan betina,   dimana ikan betina yang sedang 

dalam masa memijah mempunyai ukuran tubuh yang lebih 

panjang dari pasangannya (Gambar 2.3). Memijah berlangsung 

sepanjang tahun dan biasanya memijah pada saat menjelang 

atau sesudah bulan penuh, dan berlangsung selama 6 hari   

(Allen, 1972) dalam (Suharti, 1990).  Ikan nemo bersifat 

hermaprodit protandri yaitu saat dilahirkan semua individu 

berkelamin jantan kemudian pada usia dewasa dapat 

terdiferensiasi menjadi betina. Perubahan kelamin tersebut 

menjadikan proses pemijahan ikan nemo cukup unik. Pada saat 

pemijahan, ikan tersebut harus dilakukan proses penjodohan 

terlebih dahulu hingga mendapatkan satu pasang induk yang 

cocok dan ikan nemo bersifat monogami yang hanya setia pada 

pasangannya. 

 

 
 

Gambar 2.3. Sepasang ikan nemo hitam Amphiprion percula 

(Setiawati, Gunawan, & Hutapea, 2012) 

 

Perilaku berpacaran ditandai dengan berenang secara 

berdampingan. Pada masa berpacaran ini, seringkali diikuti 

dengan aktivitas mengunjungi sarang, membersihkan sarang 
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dengan cara menggigit substrat dan kadang-kadang diikuti 

dengan gerakan saling menyentuhkan perut satu sama lain. 

Menggigit substrat adalah aktivitas pertama dalam penyiapan 

sarang. Aktivitas ini akan meningkat sejalan dengan 

mendekatnya waktu memijah. Tujuan utama dari perilaku 

menggigit substrat adalah untuk membersihkan sarang dari 

unsur yang tidak dikehendaki (Allen, 1972 dalam Suharti, 

1990). Pada masa menjelang memijah aktivitas yang menonjol 

adalah saling berkejaran antara pasangan ikan tersebut, atau 

berenang berdampingan dan sesekali saling menyentuhkan 

bagian perut masing-masing. Nampaknya ikan betinalah 

sebagai pengambil inisiatif  dalam  aktivitas  ini.  Selama 

aktivitas ini mereka berenang dengan gerakan  naik  turun  

setinggi  30  -  50  cm dari sarang mereka dan gerakan ini 

berlangsung   30 - 40   kali   per menit (Allen, 1972 dalam 

Suharti, 1990).  Selama aktivitas ini terlihat sirip-sirip tubuh 

mereka berdiri tegak dan kadang-kadang diikuti dengan saling 

menggigit. Kemudian ikan betina akan masuk ke dalam  sarang 

dan menekankan bagian bawah perutnya ke substrat dengan 

tubuh agak digetarkan.  

Hasil penelitian biologi reproduksi induk ikan nemo 

hitam, Amphiprion percula yang dipeliharan dalam akuarium 

kaca menunjukkan bahwa induk ikan betina memijah pada 

kisaran panjang 6,8-9,5 cm sedangkan jantan pada kisaran 

panjang 4,6-6,2 cm (Setiawati et al., 2012). Rata-rata jumlah 

telur per pemijahan sangat bervariasi yaitu 423±255 

telur/pemijahan dengan frekuensi rata-rata 2,74 ± 0,38 

kali/bulan. Pemijahan induk secara parsial dengan frekuensi 

maksimum 4 kali/bulan.  Kisaran ukuran induk yang 

menghasilkan jumlah telur  yang optimum adalah pada panjang 

total 8-9 cm yaitu dapat mencapai 954 telur/pemijahan 

(Setiawati et al., 2012). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

induk ikan klon hitam  dapat memijah sepanjang tahun di 
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akuarium dengan jumlah telur dan frekuensi pemijahan yang 

bervariasi antar individu dan antar periode pemijahan. Derajat 

tetas rata-rata telur selama penelitian adalah 79,72±13,73 % 

dengan jarak waktu dari pemijahan pertama ke pemijahan 

berikutnya antara 7-14 hari.  

 

2.3.  Pembenihan Ikan Nemo 

Untuk kelancaran pembenihan ikan nemo pada sebuah 

balai benih (hatchery), maka unit balai benih harus dilengkapi 

berbagai fasilitas. Menurut Kordi (2011) beberapa fasilitas 

balai benih antara lain wadah pemeliharaan dan pematangan 

induk, wadah pemeliharaan larva, wadah pemeliharaan benih, 

wadah pemeliharaan pakan, wadah pemijahan/perkawinan, 

sarana suplai air, wadah penanmpungan air, sarana aerasi, 

sumber energi listrik, laboratorium, dan perbaikan 

perlengkapan kerja sesuai kebutuhan.  

 

Pemeliharaan Induk  

Dalam pembenihan, induk (broodstock) sangat 

menentukan kualitas dan kuantitas benih yang diproduksi. 

Calon induk yang digunakan dalam pembenihan ikan meno 

berasal dari hasil tangkapan nelayan di alam atau hasil 

budidaya.   Jika calon induk diperoleh dari alam, calon induk 

terlebih dahulu dilakukan proses adaptasi terhadap lingkungan 

barunya selama kurang lebih 30 menit. Beberapa  hal yang 

perlu diperhatikan dalam  memilih calon induk ikan nemo 

adalah species, umur dan pertumbuhan, dan daya tahan 

terhadap penyakit (Gani et al.,  2014). Calon induk ikan nemo 

dipelihara dalam aquarium dengan volume 100 L, calon induk 

yang digunakan memiliki ukuran panjang tubuh 5-7 cm dengan 

ciri-ciri ukuran tubuh induk betina lebih besar dari pada 

ukuran induk jantan.  

Pakan yang diberikan untuk induk berupa pakan pelet 
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secara ad libithum. Setiap satu minggu sekali pakan calon induk 

diperkaya dengan cara penambahan pengkayaan pakan  

sebagai penunjang protein yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki kualitas dan kuantitas dalam proses pemijahan. 

Ikan nemo belum memiliki pakan khusus yang dijual dipasaran,  

seperti pakan ikan koi, pakan udang dan pakan ikan kerapu 

yang sudah banyak  dijual  dan  mudah didapatkan dipasaran. 

Oleh  karena  itu,  dapat menggunakan pakan kerapu atau 

pakan ikan lainnya selama pakan tersebut memenuhi kriteria  

yang  layak.  Selain  pakan  yang  memiliki  nutrisi  yang 

lengkap juga harus disesuaikan dengan bukaan mulut ikan 

agar dapat dikonsumsi dengan baik. Selain pakan buatan 

(pellet) sebaiknya juga diberikan pakan alami atau pakan 

hidup seperti artemia dewasa, atau cacing darah (blood worm) 

(Gambar 2.4.). Pakan alami sangat baik untuk induk dimana 

nilai  gizinya cukup tinggi,  bertahan lama didalam air  dan 

pergerakannya mengundang perhatian ikan sehingga dengan 

penggunaan pakan alami ini, perut ikan akan menjadi buncit 

akibat kekenyangan. 

 

 
 

Gambar 2.4. Beberapa jenis pakan induk ikan nemo (Gani et 

al., 2014) 
 

Pengelolaan kualitas air pada pemeliharaan induk 

dilakukan dengan penyiponan. Penyiponan dilakukan setiap 

sebelum dan sesudah pemberian pakan.  Penyiponan yang 

dilakukan sebelum pemberian pakan bertujuan untuk 
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membersihkan sisa-sisa kotoran yang mengendap setelah 

proses metabolisme malam hari, sedangkan penyiponan 

sesudah pemberian pakan bertujuan untuk membuang sisa-

sisa pakan yang mengendap di dasar dan tidak termakan. 

Pencegahan dan pengobatan penyakit pada pemeliharaan 

induk ikan nemo menggunakan akriflavin dengan dosis 5 ppm. 

Biasanya methylene blue digunakan untuk pencegaha,m  

sedangkan akriflavin digunakan untuk pengobatan.  

 

Tahap Perjodohan  

Pada saat pemijahan, ikan tersebut harus dilakukan 

proses perjodohan terlebih dahulu hingga mendapatkan satu 

pasang induk yang cocok dan ikan nemo bersifat monogami 

yang hanya setia pada pasangannya (Gambar 2.5). Proses 

perjodohan diawali dengan menyeleksi calon induk yang sudah 

mulai terdiferensiasi. Penjodohan dilakukan dengan menebar 6 

ekor calon induk dengan rasio 1:1 pada akuarium bervolume 

100 L yang dilengkapi dengan anemon. Umumnya jantan dan 

betina sulit dibedakan namun secara visual dapat dilihat 

bahwa jantan berukuran lebih kecil dan ramping daripada 

betina yang lebih besar dengan perut yang agak membuncit. 

Proses penjodohan berlangsung selama 3-4 minggu. 
 

 
 

Gambar 2.5. Induk Ikan Clown yang telah berjodoh (Gani et al., 

2014) 
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Pemijahan Induk 

Pemijahan ikan nemo dilakukan setelah induk sudah 

berpasangan. Induk tersebut diletakkan dalam satu wadah 

yang telah dilengkapi substrat anemon. Pemijahan terjadi pada 

waktu siang hari dan pemijahan secara alami. Sehari sebelum 

memijah, induk terlihat membersihkan sarangnya. Pemijahan 

dilakukan dengan induk jantan terlihat merangsang induk 

betina untuk mengeluarkan telur dengan cara meliukkan 

badannya seperti melakukan tarian pemijahan dan saling 

berkejaran. Apabila induk betina sudah mengeluarkan telurnya 

maka telur tersebut langsung ditempelkan ke substrat dan 

posisinya diatur kemudian dibuahi oleh jantan. Ikan nemo 

senantiasa merawat telurnya sampai menetas dengan cara 

menyemburkan air lewat mulutnya atau mengibaskan siripnya 

untuk membersihkan telur tersebut dan apabila ada telur yang 

busuk atau rusak dibuang (Gambar 2.6). Untuk satu pasang 

induk yang produktif dapat melakukan pemijahan 3 kali 

sebulan dengan jumlah telur yang bervariasi  yaitu sekitar 

ratusan sampai ribuan tergantung jenis, ukuran, pakan dan 

lingkungan serta kesehatan ikan. 

 

 
 

Gambar 2.6. Induk Ikan nemo yang sedang menjaga telur 

(Gani et al., 2014) 
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Penetasan Telur 

Masa perawatan telur ikan nemo  selama 7-8 hari yang 

dilakukan oleh kedua induk.  Induk menyembulkan mulutnya 

dan mengibaskan siripnya ke arah telur selama perawatan. 

Induk ikan nemo bersifat parental care dengan induk jantan. 

Biasanya jika terdapat sisa telur yang belum menetas saat 

pemanenan larva sudah dilakukan maka sisa telur tersebut 

akan dimakan oleh induk jantan. Hal tersebut dapat 

dikarenakan induk yang stress pada saat pemanenan larva 

berlangsung. Apabila pada pagi hari terlihat telur sudah 

menetas maka aliran air pada inlet dimatikan dan aerasi 

dikeluarkan. 

Larva yang telah menetas dipanen dengan 

menggunakan metode sipon. Cara yang dilakukan dengan 

menggunakan ember 10 L yang diisi air laut 1 L dan diletakkan 

di tempat yang lebih tinggi untuk mengurangi tekanan saat 

penyiponan larva sehingga larva tidak terlempar dan 

mengurangi stress saat pemanenan. Selang sipon yang 

digunakan berdiameter ¼ inchi dengan panjang 2 m yang 

diikat pada kayu panjang untuk memudahkan penyiponan. 

Larva disipon sambil dihitung ke dalam ember. Pengisian air ke 

dalam ember tidak boleh penuh agar air tidak tumpah saat 

dibawah ke bak pemeliharaan larva. Atau juga dengan metode 

rombong, yaitu telur yang akan menetas dipindahkan langsung  

beserta induknya ke dalam bak pemeliharaan larva, jika larva 

menetas maka otomatis larva telah berada di bak pemeliharaan 

larva. 

 

Pemeliharaan Larva 

Kegiatan pemeliharaan larva dilakukan sesaat setelah 

pemanenan larva dari akuarium induk hingga ikan mencapai 

bentuk yang definitif. Pada saat garis tubuh sudah lengkap dan 

semua sirip telah tumbuh sempurna maka larva tersebut telah 



22 
 

berubah menjadi benih yang siap dipelihara ke tahap 

selanjutnya.  Larva yang telah dipanen segera ditebar di bak 

pemeliharaan larva.  Sebelum penebaran larva, dipastikan bak 

sudah terisi air laut 300-400 L dan telah dimasukkan 

fitoplankton. Sistem aerasi telah terpasang pada bak 

pemeliharaan. Pada saat penebaran, padat tebar larva berkisar 

2-3 ekor/L atau disesuaikan dengan jumlah larva yang ada. 

Penebaran larva menggunakan ember yang sudah berisi larva 

diapungkan ke bak pemeliharaan larva.   Pakan yang diberikan 

pada larva berupa fitoplankton, rotifer, dan artemia (Tabel 2.1) 

dengan konsentrasi masing-masing 2-4 x 10 sel/mL, kisaran 

minimal 20 ekor/mL, dan kisaran minimal 10 ekor/ind benih 

(Kusumawati & Setiawati, 2010).  Larva merupakan fase yang 

paling rentan terhadap perubahan kualitas air yang mendadak 

sehingga diperlukan pengelolaan air yang baik dalam 

pemeliharaannya.   

 

Tabel 2.1. Jenis-jenis pakan larva ikan nemo 

 
Sumber : Kusumawati & Setiawati (2010) 

 

Larva ikan nemo yang telah mencapai umur D-25 dapat 

dipanen dan dipindahkan ke wadah pemeliharaan berupa 

akuarium namun larva yang layak dipanen yaitu yang sudah 

merespon baik pellet. Sebelum pemindahan dilakukan grading 

terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

menyeragamkan ukuran larva pada saat ditempatkan di 

akuarium sehingga kompetisi makan pada larva berukuran 

kecil dan besar dapat dihindari. Larva dipanen dengan cara air 
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disurutkan sampai 30% dari volumenya. Larva diambil dengan 

menggunakan saringan kemudian ditampung di baskom kecil 

dan diletakkan sementara pada wadah untuk digrading yang 

menggunakan styrofoam yang telah diisi air laut. Pemanenan 

larva dilakukan dengan menyertakan air media pemeliharaan 

karena larva belum terlalu kuat apabila kontak langsung 

dengan udara. 

 

 
Gambar 2.7. Larva siap panen dan cara panen (Tahang et al.,  

2014) 

 

Pendederan Benih 

Bak pendederan memiliki volume 100 L, kecilnya 

volume bak ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan, 

karena selama pemeliharaan fase pendederan, bak harus selalu 

dibersihkan setiap hari dari sisa kotoran, sehingga wadah 

dengan ukuran yang basar akan menyulitkan dalam 

pembersihan. Bahan yang digunakan untuk wadah ini dapat 

berupa fiberglass maupun kaca, dengan bentuk wadah yang 

umum adalah bulat atau persegi panjang. Larva yang berubah 

menjadi benih dapat dipindahkan ke wadah pemeliharaan 

baru, dimana tahapan ini disebut dengan pendederan benih. 

Pendederan benih ikan nemo dilakukan setelah memasuki 

umur 12-20 hari dengan ukuran 0,5-1 cm, biasanya kegiatan ini 

berlangsung selama 2-3 bulan (Sururi et al., 2014). Pendederan 
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dilakukan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelangsungan  

benih dimana benih pada fase ini masih tergolong rentan 

sehingga butuh perhatian dan penanganan khusus.  

Pada pendederan benih, pakan yang dibutuhkan adalah 

pakan buatan, namun juga masih membutuhkan pakan hidup 

seperti naupli artemia. Pada fase ini, benih ikan nemo masih 

sangat rentan terhadap penyakit. Hal ini tergantung pada 

tingkat stress dan kondisi media pemeliharaan. Dibutuhkan 

penanganan yang baik dalam hal pemberian pakan, suplai air 

dan kebersihan wadah dan media pemeliharaannya. Disamping 

itu, diperlukan tindakan yang tepat dan cepat terhadap 

serangan penyakit agar tidak terjadi kematian masal dan 

kontaminasi silang ke benih yang lain. Pengelolaan kualitas air 

pada benih dilakukan dengan cara menyipon sisa-sisa pakan 

dan feses 2 kali sehari serta dilakukan pergantian air.  

Sedangkan penanganan penyakit dilakukan  dengan pemberian 

methylene blue ataupun akriflavin dan hanya digunakan apabila 

terjadi kematian massal di dalam bak benih dan adanya 

indikasi benih yang terkena jamur. Kematian massal diatasi 

dengan pemberian akriflavin dosis 10 ppm dan methetil blue 

(MB) diberikan apabila benih terkena jamur dengan ciri 

terdapat bintik-bintik putih di permukaan tubuh benih. 

Benih ikan nemo siap jual pada ukuran 2-3 cm dan 3-4 

cm. Sehari sebelum pengepakan dipersiapkan kantong pastik 

yang dibentuk berlapis dua kemudian diikat ujung-ujungnya 

menggunakan karet. Hal tersebut bertujuan agar mencegah 

kebocoran saat transportasi. Setelah itu kantong plastik dibalik 

sehingga posisi ikatan tadi berada di dalam plastik. 

 

2.4.  Pembesaran Ikan Nemo 

Pembesaran (growout) adalah kegiatan pemeliharaan 

biota yang bertujuan untuk menghasilkan biota ukuran 

konsumsi atau ukuran pasar (marketable size). Pada kegiatan 
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pembesaran, biota didorong untuk tumbuh secara maksimum 

hingga mencapai ukuran pasar melalui penyediaan media 

hidup yang optimal, pemberian pakan yang tepat, dan 

pemberantasan hama dan penyakit (Kordi, 2011).  Selain 

pertumbuhan individu, kegiatan pembesaran juga perlu 

menekan tingkat mortalitas dalam sarana/wadah budidaya 

supaya produksi biomassa biota dapat dicapai setinggi 

mungikin. Pada pembesaran ikan laut pada umumnya dapat 

dilakukan beberapa sarana produksi, seperti hampang, jaring 

tangcap, jaring kurung dasar,  keramba jaring apung (KJA), dan 

akuarium atau bak fiberglass atau beton dengan air mengalir.  

Namun kegiatan pembesaran ikan nemo lebih banyak 

dilakukan di KJA dan akuarium atau bak fiber atau bak beton 

dengan sistem air mengalir. 

Pada kegiatan pembesaran ikan nemo di KJA merupakan 

budidaya yang berbasiskan air (water-base aquaculture), 

sehingga perairan laut  dalam sarana produksi atau wadah 

pemeliharaan sulit untuk mengendalikan kualitas air pada 

lingkungan budidaya tersebut (Junaidi & Setyowati, 2018). 

Hanya sebagian kecil kegiatan yang bisa dilakukan untuk 

mengelola kulitas air di dalam wadah pemeliharaan, seperti 

pengendalian biota penempel (biofouling) dan penggantian 

jaring. Karena itu, pemilihan lokasi yang tepat secara teknis  

dapat mengurangi resiko penurunan kualitas air di dalam 

sarana produksi. Beberapa parameter terkaitan dengan faktor 

teknis yang meliputi kualitas air dan kondisi oseanografi  yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu suhu, salinitas, oksigen terlarut, 

pH, arus, gelombang dan pencemaran. 

Kegiatan pembesaran ikan nemo dapat juga dilakukan 

pada akuarium, bak fiber atau kolam, namun untuk 

memudahkan penanganan disaat benih baru keluar dari bak 

larva sebaiknya dipelihara dalam akuarium dengan sistem air 

mengalir. Penanganan di akuarim memudahkan dalam 
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pengontrolan terhadap penyakit, pemberian pakan, perbaikan 

kualitas air. Budidaya pembesaran dengan sistem air mengalir 

dapat dilakukan jika lokasi kegiatan berada di daerah pesisir, 

namun jika kegiatan pembebasaran dilakukan jauh dari pantai 

atau di darat (in land aquaculture), maka sebaiknya 

pemeliharaan menggunakan sistem resirkulasi. Menurut 

Setyono (2012), budidaya dengan sistem resirkulasi tidak 

memerlukan lahan yang luas, dan menggunakan volume 

sumberdaya air yang tidak terlalu banyak seperti pada teknik 

budidaya lainnya. Tetapi sistem resirkulasi memerlukan biaya 

peralatan dan biaya operasional yang tinggi, karena sistem 

resirkulasi banyak diadopsi dan diterapkan pada budidaya 

biota air bernilai ekonomis mahal, dan biasanya untuk tujuan 

pasar luar negeri (ekspor). 

 

Penebaran Benih 

Benih merupakan salah satu sarana produksi penting 

yang dibutuhkan dalam kegiatan pembesaran, dan benih 

menjadi faktor pembatas produksi akuakultur. Kebutuhan 

benih harus tepat jumlah, mutu, waktu, dan harga. Penebaran 

benih bertujuan untuk menempatkan ikan pada wadah kultur 

dengan dengan padat penebaran (stocking density). Padat 

penebaran benih adalah jumlah (biomassa) benih yang ditebar 

persatuan luas atau volume. Padat penebaran benih akan 

menentukan tingkat intensitas pemeliharaan. Semakin tinggi 

padat penebaran benih berarti semakin tinggi intensitas 

pemeliharaannya. Padat penebaran ikan nemo pada 

pemeliharaan di KJA berkisar antara  2.000  – 3.000 ekor/m3 

dan pada akuarium atau bak terkontrol 2 – 3 ekor/L dengan 

ukuran benih ≥ 2,5 cm (Sari et al., 2014). 

Sebelum dilakukan penebaran benih, terlebih dahulu 

dilakukan seleksi benih. Benih ikan nemo yang berkualitas 

tergantung adanya benih dari balai benih, di Indonesia benih 
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ikan telah diproduksi secara di Balai Besar Perikanan Budidaya 

Laut (BBPBL) Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) 

Lombok,  BPBL Ambon, dan Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Laut BBPPBL Gondol, Bali. Benih 

yang berkualitas yaitu tidak cacat atau luka, memiliki warna 

yang cerah dan nafsu makan  yang baik.Warna yang cerah dan 

tubuh yang tidak cacat tersebut menandakan benih  yang sehat.  

Setelah benih diseleksi dan siap untuk ditebar, terlebih dahulu 

pada wadah budidaya sebaiknya ditebar anemon yang dapat 

bersimbiosis dengan ikan nemo.  Pada KJA dengan ukuran 3 x 3 

m dapat ditebar sebanyak 10 anemon berdiameter 30 cm,  

sedangkan pada akuarium atau bak dengan ukuran 40 x 40 cm 

cukup ditebar 1 anemon.  Anemon tersebut selain berfungsi 

sebagai tempat berlindung ikan, juga sebagai tempat 

menempelnya sisa pakan yang kemudian dapat dimakan 

kembali pada saat ikan sedang kelaparan atau sisa pakan dapat 

juga sebagai makanan untuk anemon itu sendiri.  

 

Pemberian Pakan 

Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan badut 

berukuran 2-4 cm adalah pakan  dengan  pakan buatan (pellet) 

atau pakan alami seperti copepod atau pakan lain yang 

disesuaikan dengan bukaan mulut benih ikan tersebut. Jumlah 

pakan yang diberikan setiap hari disesuaikan dengan berat 

ikan. Tingkat pemberian pakan (feeding level) untuk setiap 

kelompok ukuran tidak sama, dimana makin ukuran ikan 

makin besar tingkat pemberian pakannya, sehingga menjelang 

panen menjadi 3%. Tingkat pemberian pakan 3% artinya untuk 

setiap 100 kg ikan diberi pakan sebanyak 3 kg.  Sebaiknya 

pemberian dilakukan sampai ikan nemo terlihat kenyang. Jatah 

makanan harian tidak diberikan kepada ikan sekaligus, tetapi 

beberapa kali. Jumlah ulangan pemberian pakan tiap hari 

dikenal sebagai frekuensi pemberian pakan. Frekuensi 
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pemberian pakan juga dipengaruhi oleh ukuran ikan. Makin 

kecil ukuran, makin besar frekuensi pemberian pakannya. Pada 

pemeliharaan ikan nemo sebaiknya pemberian pakan 

dilakukan dengan frekuensi minimal 2 kali sehati.  Pemberian 

pakan dilakukan dengan cara menebar pakan ke dalam wadah 

pemeliharaan dengan menggunakan tangan.  

 

Pengelolaan Kualitas Air 

Pada kegiatan pembesaran ikan di KJA, salah satu 

kendalanya adalah keberadaan organisme penempel 

(biofouling) (Rejeki, 2009). Biofouling merupakan hasil dari 

penempelan dan pertumbuhan berbagai kumpulan tumbuhan 

dan hewan, salah satu koloni biofouling adalah  yang berukuran 

relatif besar (>0,5 cm) (macrofouling)  yang terdiri dari 

makroalga, moluska, sponge.  Keberadaan macrofouling 

tersebut mengakibatkan terjadinya penutupan jaring. 

Penutupan ini mengakibatkan sirkulasi air dalam kantong 

jaring terhambat sehingga mengurangi suplai oksigen dalam 

jaring, menghambat pembuangan sisa-sisa metabolisme ikan 

dalam kantong jaring serta menambah bobot jaring. Hal 

tersebut dapat meningkatkan mortalitas ikan budidaya dan 

mengakibatkan terjadinya penyebaran penyakit.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 

keberadaan biota penempel adalah dengan memanfaatkan 

kandungan bahan aktif yang berasal dari alam, khususnya laut 

diantaranya sebagian besar alga, lamun, sponge, bakteri laut, 

ekhinodermata, bentik invertebrata dan karang (Arlyza, 2007). 

Organisme laut tersebut diketahui mempunyai kemampuan 

untuk menghasilkan bahan aktif yang dapat berperan sebagai 

anti biofouling alami. Usaha penanggulangan biota penempel 

dengan menggunakan bahan aktif ini merupakan alternatif 

yang lebih efisien dan ramah terhadap lingkungan. Selain upaya 

pengendalian biota penempel, pergantian jaring umumnya 
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merupakan upaya yang umum dilakukan dalam menajemen 

budidaya laut dengan KJA. Periode pergantian jaring untuk 

dibersihkan sejauh ini masih berdasarkan pada perkiraan saja,  

tergantung tingkat kepadatan biofouling dan belum diketahui 

waktu yang tepat kapan pengangkatan jaring perlu dilakukan. 

Penentuan waktu yang tepat untuk pengangkatan dan 

pembersihan jaring perlu diketahui karena jika terlalu sering 

akan mengakibatkan kerusakan fisik jaring, biaya operasional 

meningkat serta mengakibatkan stress pada ikan budidaya. 

Sebaliknya, jika terlalu jarang dilakukan pembersihan, maka 

jaring akan menjadi berat dan pembersihan sulit dilakukan, 

pertumbuhan ikan budidaya terganggu karena terhambatnya 

pasok oksigen, sedimentasi material organik dan partikel 

tersuspensi meningkat karena penurunan kecepatan arus air 

dalam jaring. Menurut Larasati (2016), pada pembesaran ikan 

nemo dalm KJA di BPBL Lombok,  pergartian jaring dilakukan 

setiap tiga minggu sekali yang di dilakukan dengan cara 

manual. Ikan nemo yang berada di dalam jaring dipindah pada 

jaring lain. Jaring ditarik ke atas permukaan dan dijemur 

selama satu minggu. Jaring diganti dengan yang baru. Jaring 

dipasang di bingkai keramba dan keempat sudutnya diikatkan 

pada ring keramba   agar tidak mudah lepas dan keempat ujung 

bawah jaring dipasangi pemberat.   

Pada kegiatan pembesaran ikan nemo pada akuarium 

dan bak terkontrol, perbaikan kualitas media pemeliharaan 

dapat dilakukan melalui proses pergantian air selama 

pemeliharaan. Pergantian air berfungsi untuk 

mempertahankan kualitas media pemeliharaan dengan cara 

mengurangi kadar ammonia dan nitrat, mempertahankan nilai 

pH dan mensuplai oksigen sehingga kualitas lingkungan 

pemeliharaan dapat mendukung pertumbuhan ikan. Semakin 

tinggi persentase pergantian air setiap harinya maka media 

budidaya akan semakin encer dan akan berpengaruh secara 
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langsung terhadap penurunan konsentrasi nitrit pada media 

budidaya, begitupun sebaliknya. Untuk mengetahui persentase 

pergantian air yang efisien terhadap nilai pertumbuhan, 

efisiensi pakan dan kelangsungan hidup ikan nemo yang baik, 

maka perlu dilakukan  penelitian.  

 

Manajemen Kesehatan Ikan 

Pada proses pembesaran ikan nemo, manajemen 

kesehatan merupakan faktor  penting yang dapat 

mempengaruhi kelancaran proses budidaya. Hal ni 

dikarenakan bila  ikan sakit akan menurunkan produksi, 

maupun kualitas ikan yang dipelihara. Penyakit  pada ikan 

badut liar sekitar 70-85% disebabkan oleh bermacam 

nematoda, parasit, krustacea, bakteri, dan jamur  (Larasati, 

2016). Pencegahan penyakit dilakukan  untuk meminimalisir 

dan membuat inang yang dipelihara tidak terkena suatu 

penyakit  dan dapat tumbuh serta hidup dengan baik. Penyakit 

timbul karena adanya kondisi yang tidak seimbang antara 

reaksi ikan dengan pathogen dan lingkungannya. Oleh karena 

itu sangat penting adanya upaya pencegahan, pengobatan, 

maupun perbaikan  lingkungan.   

Hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan 

pencegahan penyakit adalah sebagai berikut : 

• Pemberian pakan dilakukan secara optimum, tidak 

berlebihan, dan meminimalkan pakan yang terbuang.  

• Secara rutin mengganti waring yang sudah kotor. Perlu hati-

hati agar ikan tidak stress.  

• Perendaman benih dengan air tawar. Perendaman benih 

dilakukan pada benih ukuran 2,5 cm atau lebih. Perendaman 

ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit jamur 

pada tubuh benih ikan badut.  
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Untuk mencegah benih stress akibat suhu tinggi, diatas 

waring pemeliharaan ditempatkan jaring penutup dan orchid 

net sebagai pelindung dari teriknya sinar matahari.  Ikan badut 

dikatakan terserang penyakit bacterial jika ditandai dengan 

rusak sirip dan  mata bengkak.  Pengobatannya adalah dengan 

perendaman dengan  oxytetracycline (OTC) 50 ppm selama 4-5 

jam di bak terkontrol yang diberi aerasi kuat. Pengobatan dapat 

dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Selama masa 

pengobatan, pemberian pakan dilakukan dengan menggunakan 

artemia dewasa atau copepoda, dan hindari penggunaan pakan 

dengan menggunakan pellet.   

 

Panen dan Penanganan Pasca Panen  

Panen dan penanganan pasca panen merupakan tahap 

akhir suatu budidaya pada kegiatan pembesaran ikan nemo, 

dan  sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menjaga 

kualitas dan kuantitas produk sampai ketangan konsumen. 

Tahap pertama dalam kegiatan panen yaitu seleksi awal  ikan 

yang akan dipanen, yaitu  harus dalam keadaan sehat dan tidak 

cacat sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli. Tahap 

kedua yaitu pemberokan,  dilakukan pada sore hari pukul 

16.00 sore. Pemberokan dilakukan selama 2 hari dengan 

menggunakan sistem air mengalir. Pemberokan bertujuan 

untuk pengosongkan isi perut sebelum benih diangkut. 

Pengangkutan tanpa dipuasakan terlebih dahulu berakibat ikan 

badut akan mengeluarkan kotoran Saat dilakukan  pengiriman 

dan akan berakibat air menjadi keruh dan ikan akan cepat 

stress dan dapat menyebabkan kematian. Tahap ketiga 

dilakukan grading, yaitu pengelompokkan ikan berdasarkan 

ukuran dan corak warna. Ikan badut memiliki 3 kelas, grade A, 

grade B, grade C. dalam melakukan grading juga dilakukan 

penghitungan jumlah benih yang akan dijual. Sarana yang 

diperlukan untuk panen adalah seser, keranjang, baskom.  
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Sedangkan prasarana yang dibutuhkan untuk pengepakan 

adalah plastik, karet, gelang, lakban, es batu, stereofoam, dan 

oksigen.  

Pengangkutan yang digunakan adalah sistem tertutup. 

Untuk pengangkutan ikan badut, digunakan plastik PE 

ketebalan 0.3 mm, yaitu ukuran 20 cm x 50 cm. Volume air 

bersih yang dibutuhkan adalah 2 liter, dengan perbandingan air 

dan oksigen 2:3. Kepadatan benih di kantong berjumlah 20 

ekor/liter. Pengurangan metabolisme dalam proses pengiriman 

harus dilakukan agar tidak terdapat bahan beracun yang 

diakibatkan oleh proses metabolisme. Pengurangan 

metabolisme bisa dengan cara pengurangan suhu media. Untuk 

menjaga suhu media tetap rendah, maka didalam box perlu 

diberi es batu. Pengangkutan ikan yang telah dipanen 

dilakukan dengan sistem pengangkutan tertutup, 

pengangkutan dilakukan pada malam hari agar tidak stress. 

Ikan diangkut menggunakan mobil yang kemudian dikirim 

dengan transortasi darat, laut dan udara.  

 

Rangkuman 

Ikan nemo memiliki nama Indonesia antara lain ikan 

badut, ikan giru, ikan anemon dan ikan klon, sedangkan di 

dunia internasional dikenal dengan clownfish atau 

anemonfishes.  Ikan nemo yang berasal dari famili 

Pomacentridae merupakan famili terbesar dalam komunitas 

karang, dimana diketahui di dunia terdapat 28 jenis ikan nemo 

dari 2 genera yaitu genus Amphiprion dengan 27 species dan 

genus Premnas dengan 1 species. Ikan nemo umumnya 

berwarna kuning, oranye, kemerahan, hitam dan putih dengan 

motif badan cenderung berupa garis putih. Motifnya yang 

berwarna menyala dengan gerakan  yang  lucu  ini  yang  

membuatnya dijuluki badut (clown).  
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Ikan nemo bersifat hermaprodit protandri yaitu saat 

berusia larva berkelamin jantan kemudian pada usia dewasa 

dapat terdiferensiasi menjadi betina, sehingga saat pemijahan, 

ikan tersebut harus dilakukan proses penjodohan, ikan ini  

bersifat monogami yaitu setia pasangannya. Dengan demikian, 

pada  saat pemijahan, ikan tersebut harus dilakukan proses 

perjodohan, dimana proses perjodohan  berlangsung selama 3-

4 minggu. Pemijahan dapat terjadi 3 kali sebulan dengan 

jumlah telur bervariasi ratusan sampai ribuan tergantung 

jenis, ukuran, pakan dan lingkungan serta kesehatan ikan. 

Budidaya pembesaran ikan nemon dapat dilakukan di keramba 

jaring apung (KJA) dan akuarium atau bak fiber atau bak beton. 

Pada budidaya pembesaran ikan nemo di KJA, harus 

diperhatikan lokasi penempatan KJA, sedangkan dengan 

budidaya pada wadah terkontrol harus dilakukan dengan 

sistem air mengalir. 

 

Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Diskripsikan perbedaan antara ikan nemo yang termasuk 

dalam  genus Amphiprion dan Premas  

2. Jelaskan kebiasaan makan ikan nemo dan jenis pakan yang 

dimakan  

3. Jelaskan perilaku ikan nemo jantan dan betina selama 

proses perjodohan  

4. Jelaskan cara-cara pengelolaan kualitas air dan penanganan 

penyakit benih ikan nemo 

5. Jelaskan kelebihan dan kelemahan budidaya pembesaran 

ikan nemo jika dilakukan dalam karamba jaring apung dan 

wadah terkontrol seperti di akuarium 
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Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi di atas,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

tentang morfologi, pakan dan kebiasaan makan, reproduksi, 

pendederan benih dan pembesaran ikan nemo. 
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BAB III 

BUDIDAYA IKAN CAPUNGAN 

BANGGAI 
 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan capungan banggai. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi ikan capungan 

banggai.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

ikan  capungan banggai.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

ikan capungan banggai.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi ikan capungan yang 

meliputi klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  

kebisaan makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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teknik pembenihan mulai dari pemeliharaan induk,  pemijahan 

induk, penetasan telur, pemeliharaan larva sampai pada 

pendederan benih, dan terakhir mempelajari pembesaran ikan 

capungan banggai mulai dari penebaran benih, pemberian 

pakan, manajemen kualitas air, manajemen kesehatan ikan,  

panen dan penanganan pasca panen. 

 

Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan capungan banggai dengan baik dan benar. 

 

 

3.1. Pengantar 

Ikan capungan banggai atau banggai cardinal fish 

(Pterapogon kauderni) merupakan ikan endemik perairan 

Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Hopkins et al,  

2005).  Bentuk dan warna tubuh yang  khas dan indah, 

merupakan daya tarik para pencinta ikan hias, baik skala 

nasional maupun internasional. Menurut Lunn & Moreau 

(2004), pada periode Maret 2000 dan April 2001 di Kepulauan 

Banggai Sulawesi Tengah jumlah ikan yang diperdagangkan 

oleh nelayan mencapai 1,4 juta ekor dengan rata-rata 118.000 

ekor per bulan.   Tingginya aktivitas  penangkapan ikan ini, 

maka populasi ikan di alam menurun sangat drastis, bahkan 

sudah mendekati kepunahan, sehingga diusulkan untuk 

dimasukkan kedalam Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) apendix II, 

dengan harapan bila masuk kedalam daftar CITES maka harga 

ikan budidaya akan menjadi mahal dan sudah mencapai US$ 

100/ekor, namun tidak diperkenankan lagi diperdagangkan  

hasil tangkapan alam. Salah satu upaya dalam mendukung 

pengelolaan ikan capungan banggai  secara berkelanjutan 
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adalah mengurangi penangkapan di alam dan mengoptimalkan 

kegiatan budidayanya.  

 

3.2. Biologi Ikan Capungan Banggai 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Ikan capungan  banggai dalam susunan  klasifikasi 

dalam filum  Chordata, subfilum  Vertebrata, kelas  

Osteichthyes, , ordo  Perciformes,  famili Pomacentridae, genus 

Apogonidae,  species Pterapogon kauderni (Hopkins et al.,  

2005).  Ikan capungan banggai mempunyai 27 genus dan 250 

spesies, tetapi hanya satu spesies yang terdapat di Indonesia, 

yaitu kaudermi. Ikan ini mulai diketahui sejak tahun 1920, dan 

pertama kali diidentifikasi oleh F.P. KOUMANS di Museum 

Zoologi, Leiden, Belanda yang dikoleksi dari Kepulauan Banggai, 

Sulawesi Tengah (Makatipu, 2007).  Kata marga Pterapogon 

berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata Pter yang 

berarti skip atau sayap; apo yang berarti jauh/panjang; gon 

yang berarti cara memijah (dari cara mengerami telur di mulut). 

Sedangkan kata jenis kauderni diambil dari nama seseorang 

yang ikut dalam ekspedisi tersebut (Makatipu, 2007).  

Secara morfologi ikan capungan banggai memiliki 

bentuk tubuh agak pipih dengan  mata  yang  besar  berwarna  

hitam  dan  bentuk  mulut  terminal  dengan ukuran besar, 

serta rahang bawah cenderung menonjol. Ikan capungan 

banggai memiliki dua buah sirip punggung yang terpisah, 

dimana pada sirip dorsal yang pertama mempunyai 6 sampai 

8 jari-jari sirip dan pada sirip dorsal yang kedua mempunyai 

8 sampai 14 jari-jari sirip lunak, serta dua sirip dibagian anal 

dengan jumlah jari-jari lunak 8 sampai 18 (Hopkins et al., 

2005). Ikan capungan banggai ini juga sangat mudah  

dibedakan  dari  250  spesies famili Apogonidae lainnya 

karena ikan jenis ini memiliki rumbai pada sirip dorsal 
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pertamanya, anal memanjang sirip dorsal kedua memiliki jari-

jari lunak, sirip kaudal bagian dalam bercabang, pola warna 

terdiri dari tiga garis hitam menyilang pada bagian kepala dan 

badan serta berwarna hitam mencolok pada bagian pinggir 

depan anal dan sirip dorsal kedua.  Ikan capungan banggai 

termasuk ikan laut berukuran kecil, dewasa memiliki panjang 

6-8 cm, masa hidupnya sekitar 2 tahun di habitatnya (Allen, 

1997). 

 

 
 

Gambar 3.1. Morfologi ikan capungan banggai  

(https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/) 

(1 = sirip punggung pertama, 2= sirip punggung ke dua, 3= sirip ekor, 

4= sirip dubur, 5= sirip perut,  6 = gurat sisi) 

 

Perbedaan morfologi ikan capungan banggai antara 

jantan dan betina sulit dibedakan  secara  kasat  mata (Gambar 

3.2), maka perlu dilakukan suatu pengamatan yang seksama untuk 

memperoleh identifikasi yang benar.  Menurut Hopkins et al. 

(2015), disebutkan bahwa jenis kelamin ikan capungan 

banggai dapat dibedakan dari rongga mulut jantan terlihat 

lebih besar dibanding dengan betinanya dan sirip punggung 

kedua panjang lebih panjang dari yang betina. Tetapi 

berdasarkan pengalaman dilapangan  ternyata hal ini tidak 

selalu benar (Gunawan et al.,  2010), dengan pendekatan lain 

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/
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yaitu dengan membandingkan ukuran lubang genital dengan 

cara menekan bagian samping perut secara perlahan. 

Berdasarkan pengamatan, ternyata lubang genital induk betina 

terlihat lebih bulat dan besar dan bagian perut juga lebih bulat 

dibandingkan dengan induk jantan yang mempunyai lubang 

genital yang jauh lebih kecil dan bagian perut yang lebih lancip 

(Gunawan et al., 2010) seperti terlihat pada Gambar 3.3. 

 

 
 

Gambar 3.2. Ikan capungan banggai betina dan jantan 

 (Hopkins et al., 2005)  

 

 

 
 

Gambar 3.3. Identifikasi jenis kelamin ikan capungan banggai  

 (Gunawan et al., 2010) 
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Habitat dan Penyebaran 

Penyebaran atau distribusi ikan capungan banggai ini 

sangat terbatas dan bersifat endemik di Kepulauan Banggai, 

Sulawesi Tengah, Indonesia (Makatipu, 2007). Secara alami 

ikan capungan banggai menyebar paa area sekitar 5.500 km2, 

namun habitatnya yang tersedia terbatas sepanjang garis 

pantai  sekitar 300 km pada  32 pulau, dan terbatas  dalam area 

maksimum sekitar 30 km2 (Vagelli, 2008) (Gambar 3.4). Ikan  

ini umumnya  hidup di daerah terumbu karang yang dekat 

dengan padang lamun (seagrass), dekat pantai pada kedalaman 

0,5 – 5 m dan hidup berasosiasi biota lain yang berperan 

sebagai mikrohabitatnya, terutama bulu babi (Diadema sp),  

anemon  laut dan karang keras dengan koloni yang bercabang 

(Arbi et al.,  2019; Carlos et al. , 2014; Ndobe & Moore, 2005; 

Ndobe et al., 2017). Mekanisme simbiosis ikan capungan 

banggai dengan mikrohabitatnya belum sepenuhnya diketahui, 

namun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan 

mikrohabitat sangat krusial dalam keberhasilan reproduksi, 

dan dipandang sebagai faktor penentu dalam dinamika 

populasi ikan capungan banggai di alam, namun mikrohabitat 

tersebut semakin terancam dan mengalami degradasi (Ndobe 

et al., 2017). Dengan adanya pemanfaatan ikan capungan 

banggai sebagai biota yang  diperdagangkan untuk akuarium 

laut, maka terjadi perpindahan  populasi ikan ini antar daerah 

di Indonesia. Dimana kemudian populasi ikan capungan 

banggai berkembang di luar wilayah sebaran aslinya, seperti  

di perairan Maluku, Flores, Binuangeun, Lampung, Kepulauan 

Seribu, Bali dan Banyuwangi (Makatipu, 2007).  
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Gambar 3.4. Peta sebaran ikan capungan banggai (Hopkins et 

al., 2005) 

 

Pakan dan Kebiasaan Makan 

lkan capungan  banggai  memiliki perilaku menetap 

(sedentary),  dan cenderung melayang berdekatan dengan 

mikrohabitat pelindung, jika merasa terancam atau terganggu 

cenderung mencari perlindungan pada  simbion tersebut. 

Sepanjang hidupnya cenderung berkelompok dengan jumlah 

antara 4 sampai 30 per kelompok dan tidak berpindah jauh 

dari tempat asalnya. Jika merasa terancam atau terganggu, ikan 

capungan banggai  segera mencari perlindungan diantara duri-

duri, tentakel-tentakel atau cabang-cabang simbionnya.  

Ikan capungan banggai  mempunyai mata besar dan 

aktif mencari makan di malam hari (nokturnal). Pengamatan 

yang pernah dilakukan di bak beton, menunjukkan bahwa isi 

perut yang diambil apada siang hari hampir kosong, sedangkan  

isi perut ikan yang diambil pada malam hari masih makanan 

yang masih utuh dan isi perut dominan dari jenis makanan 
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mysids (74 - 88%) sisanya (12%--26) larva ikan bandeng 

sesuai dengan jenis pakan yang dimasukkan dalam bak 

(Sugama, 2008). Dengan demikian, ikan capungan banggai  

tergolong karnivora terdiri dari krustasea sebagai makanan 

utamanya; fitoplankton dan zooplankton sebagai makanan 

pelengkap; serta moluska, polychaeta, dan sisik ikan sebagai 

makanan tambahan (Prihatiningsih & Hartani, 2012). Diduga 

sisik ikan tersebut adalah sisik ikan sendiri dalam bentuk 

juvenil.  Menurut Ndobe & Moore (2005) juvenil yang baru 

dilepaskan oleh jantan harus segera mencari perlindungan, jika 

tidak maka dimakan oleh ikan dewasa di sekitarnya, termasuk 

induknya sendiri.  

 

Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Ikan capungan banggai memiliki perilaku reproduksi 

yang unik, dimana induk  yang sudah berpasangan selalu 

berenang saling berdekatan akan memisahkan diri dari 

kelompok dan mencari tempat yang cocok dan sesuai untuk 

kawin. Pasangan sangat agresif dan akan menyerang ikan  yang  

bukan  pasangannya apabila mendekat ke daerah teritorial 

pasangan.  Biasanya ikan jantan bertugas menjaga daerah 

teritorial, dimana apabila ada ikan jantan lain mendekat, maka 

ikan tersebut akan menyerangnya (Fahmi, 2001). Ikan 

pendatang akan segera pergi, tetapi apabila tidak, maka   akan 

terjadi perkelahian baik dengan menggunakan mulut, 

tamparan sirip-siripnya, ataupun dengan menggunakan 

ekornya. Umumnya ikan jantan yang menjaga sarangnya selalu 

menang  dalam perkelahian, sehingga proses perkawinan 

dapat berlangsung tanpa ada gangguan. 

Biasanya sekali telah terbentuk pasangan nampaknya 

tak akan pernah mengubah pasangannya, ikan ini termasuk 

ikan yang setia pada pasangannya (Sugama, 2008).  Pemijahan 

dilakukan pada malam hari, diawali dengan tingkah laku ikan 
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jantang  pada sore hari aktif mengitari pasangannya secara 

terus menerus. Pembuahan dilakukan secara eksternal, dimana 

ikan betina mengeluarkan sel telur yang diikuti oleh ikan 

jantan mengeluarkan sel sperma. Setelah sel telur dibuahi, 

maka ikan jantan akan menangkap sel-sel telur tersebut dan 

dimasukan ke dalam mulutnya untuk dierami selama 18 – 19 

hari (Sugama, 2008).  Dengan demikian, ikan capungan 

banggai termasuk ikan mouth brooder dan ikan jantan yang 

mengeramin telur (Fahmi, 2001).  Menurut Hopkins et al. 

(2015), jenis kelamin ikan  capungan banggai baru dapat 

dibedakan setelah memijah, dimana ikan jantan tidak aktif 

makan baik siang dan malam hari serta tampak jelas mulutnya 

lebih besar.  Tiga dan empat  hari setelah menetas anakan ikan 

mulai dilepas oleh induk jantan dan anak ikan selalu berenang 

dan berlindung di sela-sela duri bulu babi. Masing-masing anak 

yang berasal dari satu pasangan selalu hidup bergerombol dan 

berlindung pada satu bulu babi, sehingga dapat dengan mudah 

dibedakan turunan anak dari pasangan tertentu dan mudah 

dihitung jumlah anak yang dihasilkan dari masing-masing 

pasangan. Jumlah  anakan  yang dihasilkan dalam sekali 

kawin sangat terbatas antara 26-32 juvenil (Makatipu, 2007), 

hal ini mengakibatkan perkembangbiakan ikan capungan 

banggai sangat lambat. 

 

3.3.  Pembenihan Capungan Banggai 

Fasilitas balai benih (hatchery) dan teknik pemijahan 

ikan capungan banggai tidak berbeda  dengan pemijahan ikan 

hias laut lainnya. Untuk induk dapat diperoleh dari usaha 

pembesaran dari kecil dengan metode pembesaran di KJA dan 

bak beton atau bak fiber, dan melalui penangkapan calon induk 

yang kemudian ditampung di bak beton, sebagaimana  telah  

dilakukan oleh  Sugama (2008), dengan ukuran panjang 2 m,  

lebar  1 m dan tinggi 1 m (Gambar 3.5).  Bak dilengkapi dengan 
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sistem aerasi, dilengkapi sistem pipa pemasukan dan 

pengeluaran air laut yang telah difilter dengan filter sederhana 

terbuat dari pasir. Air laut yang telah melewati filter dialirkar 

ke bak dengan pergantian air bak sebesar 100% per hari. 

Sebelum ikan ditebar, terlebih dahulu 20 ekor bulu babi 

(Diadema setosum) dimasukkan ke dalam bak sebagai shelter 

untuk tempat berlindung ikan dalam bak. Hal ini disesuaikan 

dengan kebiasaan hidupnya di alam (Arbi et al.,  2019; Carlos et 

al. , 2014; Ndobe & Moore, 2005; Ndobe et al., 2017). 

 

 
 

Gambar 3.5. Bak pemeliharaan induk capungan  banggai dan 

bulu babi  sebagai tempat berlindung (Sugama, 2008) 

 

Pemeliharaan Induk 

Induk yang digunakan harus sehat, tidak cacat fisik, 

gerakannya lincah dan telah mencapai ukuran dewasa atau 

matang gonad, dimana ikan capungan banggai  pertama kali 

matang pada ukuran panjang cagak (fork length) 4,4 – 5,8 cm 

(Prihatiningsih & Hartani, 2012; Wijaya, 2010). Ikan-ikan yang 

ditangkap di alam dengan penangkap ikan biasanya terluka. 

Sebelum ditampung pada bak pemeliharaan induk, induk hasil 

tangkapan tersebut harus dimasukkan dulu ke dalam bak 

karantina untuk dilakaukan pengobatan luka atau penyakit 

ditubuhya. Pengobatan dilakukan dengan cara merendam ikan 

tersebut dalam antibiotik, diantaranya mengguakan 
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sulfanomida 50 ppm selama 3-4 jam, Neomycine sulfat 50 ppm 

selama 1-2 jam, Chloramphenicol 50 ppm selama 1-2 jam atau 

Acriflavine 100 ppm selma 1 jam (Kordi, 2011). Dapat juga 

dengan mengoleskan ppm 5 Treflan pada luka yang dilakukan 

secara berulang hingga beberapa hari, atau secara oral dengan 

Oxytetracycline yang dicampur pakan dengan dosis 0,5 g per 

kg pakan selama 7 hari berturut-turut. 

Sebelum dipijahkan, induk ikan capungan banggai hasil 

tangkapan di alam perlu dikondisikan atau diaklimatisasi. 

Menurut Gunawan et al. (2010), lama aklimatisasi induk 

capungan banggai tergantung pada ukuran dimana induk 

capungan banggai yang berukuran panjang total 5,9±0,3 cm, 

dan bobot badan 2,87±0,50 g dapat diaklimatisasi selama 3 

bulan. Mengingat dalam pemijahan, rasio jenis kelamin induk 

yang diinginkan adalah satu berbanding satu (1:1), maka 

sebelum dilakukan pemijahan, pengamatan dan seleksi jenis 

kelamin harus dilakukan. Di dalam tiap bak dimasukkan induk 

ikan capungan banggai dengan perbandingan jenis kelamin 

(1:1) dan kepadatan induk berkisar antara 20 – 60 ekor dalam 

bak yang berisi air dengan volume 3 m3 (Gunawan et al., 2010). 

Selain itu,  masa pemeliharaan induk dikondisikan dengan 

pakan dan vitamin yang cukup. Pakan diberikan 2 kali sehari 

yang terdiri atas naupli artemia, udang jembret (mysid), larva 

ikan bandeng, jentik nyamuk atau rotifera (Brachionus sp.) 

dalam keadaan hidup (Gunawan et al., 2010; Sugama, 2008). 

Pergantian air dilakukan dengan sistem air mengalir dengan 

tingkat pergantian berkisar antara 200%-300% per hari. 

 

Pemijahan Induk 

Menurut Sugama (2008) setelah 14 hari induk 

dipelihara dalam bak, sebanyak 5 pasang induk terbentuk  dari 

30 ekor induk yang dipelihara. Induk yang sudah berpasangan 

selalu berenang saling berdekatan dan membuat teritorial 
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serta menempati suatu areal tertentu dalam bak. Pasangan 

sangat agresif dan akan menyerang ikan yang bukan 

pasangannya apabila mendekat ke daerah tertorial pasangan. 

Sekali telah terbentuk pasangan nampaknya mereka tak akan 

pernah mengubah pasangannya, ikan ini termasuk ikan yang 

setia pada pasangannya. Pada hari ke 16-18 masa 

pemeliharaan induk, pasangan induk capungan banggai mulai  

memijah yaitu pada petang hari (sore menjelang malam), 

ditandai satu ekor  ikan mulai aktif  mengitari pasangannya 

secara terus-menerus. Dalam hal ini diduga ikan jantan selalu 

berenang mengitari ikan betina, karena ikan betina 

mempunyai perut yang lebih besar. Pemijahan diperkirakan 

terjadi antara pukul 19.30—21.00, hal ini dapat dibuktikan 

dengan memperhatikan bahwa satu ekor ikan dari pasangan 

menampakkan mulut bagian bawah agak membesar dan 

menggelembung kebawah, kondisi ini sebagai indikator ikan 

jantan yang mengerami telur setelah dibuahi (Sugama, 2008). 

Bulu babi berduri panjang yang disediakan merupakan 

tempat pemijahan bagi pasangan induk yang akan memijah. 

Induk ikan capungan banggai betina mengeluarkan telur dan 

langsung dibuahi oleh induk ikan capungan banggai jantan 

secara eksternal. Telur yang dikeluarkan induk capungan 

banggai betina langsung dimasukkan ke dalam mulut induk 

jantan untuk dierami. Pada saat mengerami, induk ikan 

capungan banggai jantan tidak akan makan (puasa) hingga 

telur tersebut menetas dan benih dikeluarkan. Menurut Vagelli 

(2008) bahwa induk jantan akan mengerami telur yang telah 

dibuahi hingga menetas tanpa makan sedikitpun. 

Induk ikan capungan banggai jantan mengerami telur di 

dalam mulutnya dilakukan selama 15-20 hari yang dibagi 

menjadi dua periode, yaitu periode perkembangan embrio dan 

perkembangan larva. Pada saat pengeraman, periode 

perkembangan embrio terjadi selama 10-15 hari, kemudian 
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setelah menetas menjadi larva dan mengalami perkembangan 

larva selama lebih kurang 5 hari berikutnya. Telur akan berada 

dalam pemeliharaan mulut induk jantan selama lebih kurang 

10 hari dan setelah menetas, larva akan berada dalam mulut 

induk jantan selama 10 hari hingga menjadi benih (Vagelli, 

2008). 

Menurut Gunawan et al. (2010), pemijahan ikan 

capungan banggai cenderung dikelompokkan sebagai sinkronis 

periodik. Hal ini sesuai dengan pengamatannya,  di mana masa 

pemijahan yang periodik dan memijah secara sinkronis 

sebanyak 2 kali dan kemudian istirahat. Hal ini diperkuat 

dengan ditemukannya sejumlah induk berukuran besar, pada 

saat dilakukan pembedahan hampirtidak terlihat adanya 

kantong gonadnya. Dibandingkan dengan induk ikan tuna sirip 

kuning (Thunnus albacares) yang pemijahannya 

unsynchronized, bahwa ukuran gonad induk tidak banyak 

berubah pada musim pemijahan dibandingkan dengan di luar 

musim pemijahan (Hutapea et al., 2006 dalam Gunawan et al., 

2010).  Pada umumnya di dalam gonad induk betina yang 

sedang berkembang terdapat dua kelompok ukuran oosit yang 

jauh berbeda. Keadaan ini memunculkan dugaan bahwa induk 

ikan capungan banggai dapat memijah lebih dari satu kali 

dalam jarak waktu yang relatif singkat. 

 

Pendederan Benih 

Tiga sampai empat hari setelah menetas anakan ikan 

mulai dilepas oleh induk jantan dan anak ikan selalu berenang 

dan berlindung di sela-sela duri bulu babi. Masing-masing anak 

yang berasal dari satu pasangan selalu hidup bergerombol dan 

berlindung pada satu bulu babi, sehingga dapat dengan mudah 

dibedakan turunan anak dari pasangan tertentu dan mudah 

dihitung jumlah anak yang dihasilkan dari masing-masing 

pasangan (Gambar 3.6). Pemanenan benih bisa dilakukan 
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setiap hari dikarenakan pemijahan ikan capungan banggai 

secara alami tidak terjadi bersamaan. Hal ini dilakukan untuk 

mencegahnya terjadi kanibalisme induk jantan dikarenakan 

pada saat pengeraman induk jantan tidak makan sama sekali. 

Pengecekan adanya benih pada bulu babi berduri panjang 

dilakukan setiap sebelum induk diberi pakan. Induk lain pun 

memiliki sifat kanibalisme yang dikarenakan terjadinya 

kompetisi untuk mendapatkan makanan pada saat pemberian 

pakan.  

Pada saat pemanenan digunakan saringan dengan mesh 

size satu milimeter dan ember. Cara pemanenan benih ikan 

capungan banggai yaitu dengan mengangkat bulu babi berduri 

panjang yang terdapat benih ikan capungan banggai hingga 

keluar dari air dan kemudian benih ikan capungan banggai 

dijaring menggunakan saringan. Benih yang telah ditangkap 

dimasukkan ke dalam ember berisi air laut yang digunakan 

sebagai tempat penyimpanan sementara selama proses 

pemanenan. Benih yang berada di ember dipindahkan 

langsung ke dalam akuarium pemeliharaan benih. Benih akan 

dipelihara pada akuarium benih selama selama empat bulan 

sehingga benih memiliki harga yang ekonomis. 

 

 
Gambar 3.6. Anakan yang dihasilkan dari satu pasangan ikan 

capungan banggai (Sugama, 2008) 
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3.4.  Pembesaran Ikan Capungan Banggai 

Budidaya pembesaran ikan capungan banggai 

sebagaimana pembesaran ikan hias laut lainnya dapat 

dilakukan sistem terbuka dalam keramba jaring apung (KJA) 

dan sistem tertutup pada  wadah terkontrol berupa akuarium 

atau bak fiber atau bak beton.. Kedua sistem budidaya 

pembesaran ikan ini memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.  Menurut Setyono (2004) kelebihan sistem 

terbuka yaitu relatif rendahnya biaya investasi, pemeliharaan, 

dan manajemen. Sedangkan kekurangan pada sistem ini  

mencakup munculnya problem akibat predator dan pencurian, 

serta laju pertumbuhan yang bervariasi sehingga produk yang 

dipanen tidak seragam (ukuran dan kwalitas). 

Kelebihan sistem budidaya tertutup yaitu memudahkan 

pembudidaya untuk mengontrol kondisi wadah pemeliharaan  

secara menyeluruh meliputi kualitas air, pemberian pakan, dan 

pencegahan penyakit. Pada sistem ini tidak ada predator dan 

parasit yang masuk ke dalam sistem akuakultur. Biota dapat  

dipelihara dengan densitas yang tinggi, tumbuh dengan cepat 

dan  seragam. Pemilihan lokasi budidaya dengan sistem 

tertutup ini juga lebih mudah. Namun demikian sistem 

akuakultur tertutup ini mempunyai kekurangan, antara lain: 

biaya investasi sangat mahal, memerlukan fasilitas untuk 

penanganan kualitas air (water treatment) yang sangat baik, 

biaya untuk listrik dan sistem  pemompaan menjadi sangat 

tinggi, memerlukan tenaga kerja dan manajer yang 

berpengalaman, sistem harus terkontrol secara baik, dan jika 

terjadi kontaminasi (penyakit dan polusi) akan cepat 

menyebar ke seluruh sistem dan akibatnya akan fatal (Setyono, 

2004). 

Berdasarkan uraian di atas, maka budidaya pembesaran 

ikan capungan banggai dilakukan dengan sistem terbuka yaitu 

dalam KJA,  sebagaimana telah dilakukan Balai Perikanan 



52 
 

Budidaya Laut (BPBL) Ambon (KKP, 2018).  

 

Pemilihan Lokasi 

Salah satu faktor penentu keberhasilan usaha budidaya 

ikan dalam KJA adalah pemilihan lokasi yang tepat dan benar 

dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, resiko dan 

hidrografi perairan (Mayunar, 1999). Oleh karena itu, beberapa 

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

baik faktor teknis maupun sosial-ekonomi (Junaidi & 

Setyowati, 2018). Faktor teknis terkait dengan kondisi fisika-

kimia perairan yang mempengaruhi baik secara lamgsung 

maupun tidak langsung terhadap kehidupan dan pertumbuhan 

ikan capungan banggai, sedangkan faktor sosial ekonomi 

menentukan kemungkinan pendirian unit KJA serta kelayakan 

secara ekonomi, sosial dan legalitas lokasi. Persyaratan lokasi 

budidaya ikan capungan dalam KJA tidak berbeda dengan 

komoditas budidaya laut lainnya. Parameter fisika dan kimia 

yang harus dipertimbangkan antara lain adalah arus, suhu, 

kecerahan, pH, salinitas, oksigen terlarut dan senyawa 

nitrogen. Selain itu harus harus memenuhi persyaratan dan 

memperhatikan keadaan pasang, kondisi dasar perairan, arus 

dan gelombang (Junaidi & Setyowati, 2018). 

 

Persiapan  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.  

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. Bila kerangka rakit KJA 

sudah dipasangi pelampung, berarti rakit sudah siap 
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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. 

 

 
 

Gambar 3.7. Salah satu contoh kontruksi KJA (Junaidi & 

Setyowati, 2018) 

 

Penebaran Benih  

Sebelum dilakukan penebaran benih ikan capungan ke 

dalam jaring, terlebih dahulu ditebar  bulu babi sebagai 

mikrohabitat. Selain berasosiasi dengan bulu babi, ikan 

capungan  secara alami juga dapat berasosiasi dengan anemon, 

karang, lamun dan mangrove. Pada budidaya ikan capungan 

banggai  dengan mikrohabitat yang berbeda ternyata 

pemberian bulu babi memberikan pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup yang terbaik (Rahman & Safir, 2018). 

Jumlah bulu babi yang ditebar tergantung jumlah benih ikan 

capungan banggai, menurut Rahman & Safir (2018) untuk 

penebaran 8 ekor ikan capungan dalam wadah pemeliharaan 

dibutuhkan 2 pieces bulu babi.  
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Padat penebaran ikan capungan banggai pada 

pemeliharaan di KJA berkisar antara  150 ekor /m3  dengan 

ukuran panjang 1,2 – 1,8 cm (Rahman & Safir, 2018). Benih 

yang digunakan dalam pembesaran ikan capungan banggai  

berasal dari hasil tangkapan nelayan di alam atau panti benih.   

Benih hasil tangkapan alam mempunyai banyak kelemahan 

yaitu tidak seragam, jumlah dan waktunya tidak dapat 

ditentukan, sering terdapat luka akibat penangkapan dan 

transportasi. Sedangkan benih yang berasal dari panti benih 

mempunyai beberapa keunggulan yaitu ukurannya seragam 

serta kualitas dan kuantitas dapat terjaga. Jika calon induk 

diperoleh dari alam, calon induk terlebih dahulu dilakukan 

proses adaptasi terhadap lingkungan barunya selama kurang 

lebih 30 menit. Beberapa  hal yang perlu diperhatikan dalam  

memilih calon induk ikan nemo adalah species, umur dan 

pertumbuhan, dan daya tahan terhadap penyakit, tidak cacat 

atau luka, memiliki warna yang cerah dan nafsu makan  yang 

baik.Warna yang cerah dan tubuh yang tidak cacat tersebut 

menandakan benih  yang sehat.   

 

Pemberian Pakan 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Pakan yang 

berkualitas baik merupakan faktor penting penentu 

keberhasilan budidaya ikan secara intensif. Salah satu cara 

untuk menekan biaya pakan adalah dengan penggunaan pakan 

secara efisien baik dalam pemilihan jenis, jumlah, jadwal dan 

cara pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kebiasaan ikan. Dalam pemilihan pakan yang tepat dapat 

meningkatkan produktivitas budidaya perikanan sekaligus 

dapat meningkatkan keuntungan usaha. Pakan berperan 

penting sebagai makanan yang sangat dibutuhkan oleh 

ikan. Pakan yang baik memiliki komposisi zat gizi yang 
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lemgkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan 

mineral. Pemberian pakan yang nilai nutrisinya kurang baik 

dapat menurunkan kelangsungan hidup ikan dan 

pertumbuhannya akan lambat (tumbuh kerdil), bahkan dapat 

menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan 

gizi (malnutrition).  

Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan 

capungan banggai adalah pakan dengan buatan atau pakan 

alami seperti naupli artemia, udang jembret (mysid), larva ikan 

bandeng, jentik nyamuk atau rotifera (Brachionus sp.) dalam 

keadaan hidup atau ikan rucah yang telah dihaluskan (Sugama, 

2008). Pada pemeliharaan ikan capungan banggai sebaiknya 

pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi minimal 2 kali 

sehati.  Pemberian pakan dilakukan dengan cara menebar 

pakan ke dalam wadah pemeliharaan dengan menggunakan 

tangan.  

 

Pengelolaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan 

Pengamatan dan pengukuran kualitas air dapat 

dilakukan seminggu sekali jika peralatan tersedia seperti 

pengukur suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut dan kecerahan. 

Karena untuk mengontrol kondisi perairan sebagai dasar 

penentuan tindakan pengendalian pada ikan yang akan 

dipelihara.  Pada budidaya ikan 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 
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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.   

Pemeliharaan kesehatan ikan sebaiknya dilakukan 

secara rutin, dengan cara melihat tingkah laku dan gejala klinis 

pada ikan seperti nafsu makan ikan yang menurun, aktifitas 

berenang yang tidak normal, warna tubuh yang berubah, 

terdapat bagian yang luka dan pendarahan pada tubuh, serta 

kondisi sirip yang tidak normal atau mata yang menonjol tidak 

wajar. Terdapat enam jenis ektoparasit yang menginfeksi ikan 

capungan banggai yang terdiri dari Trichodina sp, 

Amyloodinium sp, Chilodonella sp, Vorticella sp, Zoothamnium 

sp dan Ichthiopthirius sp.(Rahman & Athirah, 2014). Serangan 

penyakit ini akan mengakibatkan nafsu makan ikan dan 

ketahanan ikan akan menurun dan akhirnya akan mati. Maka 

untuk cara mengobatinya, harus dilakukan perendaman CuSO4 

0,5 ppm selama 1 jam, sedangkan untuk mencegahnya dengan 

melakukan perendaman air tawar selama 10 menit. 

Panen 

Panen ikan capungan banggai dapat dilakukan yang 

sudah memiliki ukuran panjang sekitar 3 cm. Lakukan 

pemanen pada pagi dan sore hari sebelum ikan diberikan 

pakan. Gunakan serokan saat akan memanen ikan, lakukan 

secara hati-hati agar terhindar dari strees dan luka pada ikan. 

Setelah dipanen dari waring, sebaiknya ikan diadaptasikan 

didalam akuarium atau bak fiber/ beton dengan kepadatan 0,5 

ekor/liter selama 2-3 hari. 
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Rangkuman 

Ikan capungan banggai atau banggai cardinal fish 

(Pterapogon kauderni) merupakan ikan endemik Indonesia 

khususnya di perairan Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi 

Tengah.  Ikan ini  mempunyai 27 genus dan 250 spesies, tetapi 

hanya satu spesies yang terdapat di Indonesia, yaitu species 

Pterapogon kauderni. Secara morfologi ikan capungan banggai 

memiliki bentuk tubuh agak pipih  dan  bentuk  mulut  

terminal,  serta rahang bawah cenderung menonjol. Jenis 

kelamin ikan capungan banggai dapat dibedakan dari rongga 

mulut jantan terlihat lebih besar dibanding dengan betinanya 

dan sirip punggung kedua panjang lebih panjang dari yang 

betina.  

Ikan capungan banggai memiliki perilaku reproduksi 

yang unik, dimana induk  yang sudah berpasangan selalu 

berenang saling berdekatan akan memisahkan diri dari 

kelompok dan mencari tempat yang cocok dan sesuai untuk 

kawin. Ikan ini  termasuk ikan mouth brooder dan ikan jantang 

yang mengeramin telur, sehingga jenis kelamin ikan  capungan 

banggai dapat juga dibedakan setelah memijah, dimana ikan 

jantang tidak aktif makan baik siang dan malam hari serta 

tampak jelas mulutnya lebih besar.  Lama ikan jantan 

mengerami telur di dalam mulutnya selama 15-20 hari yang 

dibagi menjadi dua periode, yaitu periode perkembangan 

embrio dan perkembangan larva. Tiga sampai empat hari 

setelah menetas anakan ikan mulai dilepas oleh induk jantan 

dan anak ikan selalu berenang dan berlindung di sela-sela duri 

bulu babi. Pemanenan benih bisa dilakukan setiap hari 

dikarenakan pemijahan ikan capungan banggai secara alami 

tidak terjadi bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mencegahnya 

terjadi kanibalisme induk jantan dikarenakan pada saat 

pengeraman induk jantan tidak makan sama sekali.  

Budidaya pembesaran ikan capungan banggai dapat 
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dilakukan sistem terbuka dalam keramba jaring apung (KJA) 

dan sistem tertutup pada  wadah terkontrol berupa akuarium 

atau bak fiber atau bak beton. Pakan yang digunakan dalam 

pembesaran ikan capungan banggai adalah pakan dengan 

buatan atau pakan alami seperti naupli artemia, udang jembret 

(mysid), larva ikan bandeng, jentik nyamuk atau rotifera 

(Brachionus sp.) dalam keadaan hidup atau ikan rucah yang 

telah dihaluskan. Selama pemeliharaan ikan capungan banggai 

dilakukan pengelolaan kualitas dan penanganan penyakit. 

Panen ikan capungan banggai dapat dilakukan yang sudah 

memiliki ukuran panjang sekitar 3 cm. 

 

Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Diskripsikan perbedaan species ikan capungan banggai yang 

termasuk famili Apogonidae  

2. Jelaskan mekanisme asosiasi ikan capungan banggai dengan 

biota lainnya terutama bulu babi (Diadema sp) 

3. Jelaskan cara ikan capungan banggai jantan mengerami 

telurnya 

4. Jelaskan mengapa pemanenan ikan capungan banggai harus 

dilakukan secara tertahap 

5. Jelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan lokasi keramba jaring apung untuk budidaya 

pembesaran ikan capungan banggai 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi Bab 3,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

tentang morfologi, habitat, reproduksi, pendederan benih dan 

pembesaran ikan capungan banggai. 

 



59 
 

Bahan Bacaan  

Allen, G. (1997). Marine Fishes of South-East Asia; A Field Guide 

for Anglers and Divers. Perth: Western Australian Museum. 

Arbi, U. Y., Suharti, S. R., Huwae, R., Rizki, M. P., & Suratno. 

(2019). Populasi Ikan Endemik Capungan Banggai ( 

Pterapogon kauderni ) di Habitat Introduksi di Teluk 

Gilimanuk , Bali. Seminar Nasional Tahunan XVI Hasil 

Penelitian Perikanan dan Kelautan tahun 2019. Yogyakarta: 

Dep. Perikanan Fakultas Pertanian UGM. 

Carlos, T., Rondonuwu, A. B., & Victor, N. R. (2014). Distribusi 

dan Kelimpahan Pterapogon kauderni Koumans , 1933 ( 

Apogonidae ) di Selat Lembeh Bagian Timur , Kota Bitung. 

J. Ilmiah Platax, 2(3), 121–126. 

Fahmi. (2001). Tingkah laku reproduksi pada ikan. Oseana, 

26(1), 17–24. 

Gunawan, Hutapea, J. H., & Setiawati, K. M. (2010). 

Pemeliharaan induk ikan capunga banggai (Pterapogon 

kauderni) dengan kepadatan yang berbeda. In Prosiiding 

Forum Inovasi Teknologi Akuakultur 2010 (pp. 461–466). 

Hopkins, S., Ako, H., & Tamaru, C. S. (2005). Manual for the 

Production of the Banggai Cardinalfish , Pterapogon 

kauderni , in Hawai. Honoliulu, Hawaii. 

Junaidi, M., & Setyowati, D. N. (2018). Buku Ajar Tekologi 

Budidaya Perairan Laut. Mataram: Mataram University 

Press. 

KKP. (2018). KKP berhasil kembangkan budidaya ikan hias laut 

endemik. 

Kordi, M. G. H. (2011). Marikulur Prinsip & praktik budidaya 

laut. Yogyakarta: Lily Publisher. 

Lunn, K. E., & Moreau, M. A. (2004). Unmonitored trade in 

marine ornamental fishes: The case of Indonesia’s Banggai 

cardinalfish (Pterapogon kauderni). Coral Reefs, 23(3), 

344–351. https://doi.org/10.1007/s00338-004-0393-y 



60 
 

Makatipu, P. C. (2007). Mengenal ikan hias capungan banggai 

(Pterapogon kauderni). Oceana, 32(3), 1–7. 

Mayunar. (1999). Produktivitas Beberapa Jenis Ikan Laut yang 

di Budidaya dalam Keramba Jaring Apung. Oseana, 

XXIV(2), 21–26. Retrieved from 

sumber:www.oseanografi.lipi.go.id 

Ndobe, S., & Moore, A. (2005). Pterapogon kauderni , Banggai 

cardinalfish : Beberapa Aspek Biologi , Ekologi , dan 

Pemanfaatan Spesies Endemik di Sulawesi Tengah yang 

Potensil untuk Dibudidayakan. In Seminar Nasional 

Perbenihan 2005, Palu 13-14 Agustus 2005 (pp. 289–403). 

Palu: Tadulako University Press. 

Ndobe, S., Moore, A. M., & Jompa, J. (2017). Status dan ancaman 

terhadap miktohabitat ikan endemik terancam punah 

banggai cardinalfish (Ptreapogon kuderni). Coastal and 

Osean Journal, 1(2), 73–82. 

Prihatiningsih, & Hartani, S. T. (2012). Biologi rprosuksi dan 

kebiasaan makan ikan banggai cardinal (Pterapogon 

kauderni , Koumans 1933 ) di Perairan Banggai Kepulauan. 

Bawal, 4(1), 1–8. 

Rahman, A. S., & Safir, M. (2018). Performa pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup ikan capungan banggai (Pterapogon 

kauderni) pada mikrohabitat yang berbeda. Octopus, Jurnal 

Ilmu Perikanan, 7(2), 1–6. 

Rahman, S. A., & Athirah, A. (2014). Identifikasi dan intensitas 

parasit pada ikan capungan banggai (Pterapogon 

kaudernii). In Seminar Nasional Perikanan Indonesia STP 

Jakarta (pp. 352–360). 

Setyono, D. E. D. (2004). Pengetahuan Dasar Akuakultur. 

Oseana, XXIX(1), 27–32. Retrieved from 

www.oseanografi.lipi.go.id 

Sugama, K. (2008). Pemiljahan dan pembesaran anak ikan 

kardinal banggai (Pterapogon kauderni). J. Ris Akuakultur, 



61 
 

3(1), 83–90. 

Vagelli, A. A. (2008). The unfortunate journey of Pterapogon 

kauderni : A remarkable apogonid endangered by the 

international ornamental fish trade , and its case in CITES. 

Wijaya, I. (2010). Analisis pemanfaatan ikan banggai cardinal 

(Pterapogon kauderni , KOUMANS 1933 ) di Pulau Banggai, 

Sulawesi Tengah. Institu Pertanian Bogor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

BAB IV 

BUDIDAYA IKAN  

BETOK AMBON 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan betok ambon. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi ikan betok 

ambon.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

ikan  betok ambon.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

ikan betok ambon.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi ikan betok ambon yang 

meliputi klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  

kebisaan makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian 

teknik pembenihan mulai dari pemeliharaan induk,  pemijahan 

induk, penetasan telur, pemeliharaan larva sampai pada 

pendederan benih, dan terakhir mempelajari pembesaran ikan 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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betok ambon mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, 

manajemen kualitas air, manajemen kesehatan ikan,  panen 

dan penanganan pasca panen. 

 

Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan betok ambon dengan baik dan benar. 

 

 

4.1.  Pengantar 

Ikan betok ambon atau  blue devil dan juga dikenal 

sebagai damselfish blue  merupakan ikan hias air laut yang 

sangat digemari oleh masyarakat karena warnanya begitu 

cantik, agresif dan termasuk ikan rakus serta harganya relatif 

terjangkau,  sehingga ikan ini merupakan ikan hias yang 

terlaris di Amerika Serikat (Gani, 2013). Sebagai kelompok 

damselfishes, ikan betok ambon  hidup menyebar pada habitat 

terumbu karang dan aktif berenang keluar masuk karang di 

antara celah-celah karang bila terdapat ancaman. Karena 

memiliki perilaku demikian, maka ikan ini sulit ditangkap 

dengan alat angkap yang umum digunakan untuk ikan hias 

laut, sehingga nelayan melakukan eksploitasi dengan 

menggunakan potasium sianida. Tanpa disadari bahwa 

eksploitasi yang dilakukan nelayan terseut merupakan bentuk 

pemanfaatan yang kurang bertanggung jawab yang berdampak 

pada kerusakan ekosistem terumbu karang yang merupakan 

habitat asli ikan betok ambon  (Kusrini, 2012).  Berdasarkan 

kenyataan tersebut, maka upaya  mengurangi eksploitasi yang 

destruktif  tersebut dan konservasi sumberdaya ikan betok 

ambon melalui budidaya untuk menghasilkan induk dan benih 

yang berkualitas hasil budidaya harus dikembangkan secara 

serius.  
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4.2.  Biologi Ikan Betok Ambon 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Ikan betok ambon dalam susunan  klasifikasi tergolong 

dalam filum Chordata, subfilum Vertebrata, 

superkelas  Gnathostomata,  kelas Actinopterygii, ordo 

Perciformes,  subordo  Labroidei,  famili 

Pomacentridae, genus Chrysiptera, species  Chrysiptera 

cyanea Quoy and Gaimard, 1825  (WORMS, 2008).  Ikan betok 

ambon berbadan langsing, struktur badannya hampir mirip 

badan seekor ikan mujair (Gani, 2013). Seluruh tubuh ikan ini 

berwarna dominan biru cerah, terkadang disertai titik-titik 

putih (Gambar 4.1). Pada ujung sirip punggung biasanya 

terdapat titik berwarna hitam letaknya dipangkal siripnya. 

Sesuai dengan namanya  ikan ini dapat merubah warnanya 

dalam seketika disaat ikan ini merasa terancam, seringkali ikan 

ini terlihat berenang dengan cepat mengejar makanan atau 

hanya bermain-main dengan kawanannya. Meskipun bergerak 

amat gesit, umumnya ikan ini cenderung jarang mengganggu 

ikan ikan lain kecuali ada yang mendekati sarangnya.  

 

 
 

Gambar 4.1. Morfologi ikan betok ambon (Naem, 2019) 

 

 

 

https://www.godac.jamstec.go.jp/bismal/e/view/0001346
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Habitat dan Penyebaran 

Ikan betok ambon hidup pada perairan laut berkarang 

yang memiliki salinitas 8,1-8,4 ppt dan suhu berkisar antara 

25-28°C. Termasuk ikan laut yang berasal dari Indo-Pasifik dan 

Australia. Ikan betok ambon  merupakan ikan perenang aktif 

yang terlihat keluar masuk karang dan kadang-kadang 

berlarian ditempat terbuka secara bergerombol. Mereka 

banyak ditemukan diantara puing-puing karang laguna yang 

terlindungi dan karang didaerah subtidal serta pada 

kedalaman 0-10 meter. Ikan yang termasuk dalam famili 

Pomacentridae memiliki sebaran dari daerah  tropis dan 

subtropis dan hampir semua ikan dari famili Pomacentridae 

berusaha mati-matian untuk mempertahankan daerahn 

kekuasaannya.  Allen (1996) dalam (Laanadi, 1998) 

menyatakan ikan betok ambon termasuk Famili Pomacentridae 

atau kelompok damselfish yang hidup menyebar pada habitat 

terumbu karang, dimana tingkah laku semua jenis ikan dari 

famili Pomacentridae dapat menjadi agresif terhadap tempat 

atau lokasi dimana mereka tinggal dan sangat sensitif terhadap 

gangguan yang membahayakan dirinya.  

 

Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Menurut Allen (1992) dalam Laanadi (1998) tingkah 

laku ikan betok ambon secara umum sebagai digambarkan 

oleh beberapa ahli sebagai berikut :  

• Hidup sendiri   atau membentuk kelompok kecil serta selalu 

ditemukan pada perairan yang berkarang;  

• Dalam kondisi yang kurang menyenangkan atau dalam 

keadaan bahaya, mereka akan segera menghilang diantara 

celah karang yang kemudian diikuti dengan perubahan  

warna dari biru terang menjadi coklat tua atau sebaliknya;  

• Individu muda cenderung suka berkelahi baik antara 

sesamanya maupun dengan kelompok damselfish lainnya, 
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dimana sifat ini menjadi lebih pemberani ketika menjadi 

dewasa; dan  

• Mempunyai daerah kekuasaan (teritorial) dan berusaha 

mempertahankan daerah kekuasaannya dengan segala 

kemampuan sehingga sering terjadi saling serang diantara 

ikan betok ambon sendiri.  

 

Selain itu, ikan betok ambon  memiliki perbedaan warna 

dan ukuran antara jantan dan betina,   dimana ikan jantan 

kelihatannya lebih memanjang, bagian sirip ekor dan dada 

berwarna orange dan ukurannya lebih besar,  sedangkan 

betina kelihatan lebih pendek dan agak bulat, bagian sirip ekor 

dan dada lebih transparan (Gambar  4.2).   

 

 
 

Gambar 4.2. Ikan betok ambon jantan dan betina (Naem, 

2019) 

 

Pemijahan ikan betok ambon di panti benih (hatchery) 

berlangsung secara alami dan proses pembuahan  diluar tubuh 

(external), karena ikan betok ambon habitat pada perairan 

dangkal, maka ikan ini cenderung untuk menenggelamkan atau 

meletakkan terlurnya di dasar perairan atau di dalam sarang 

yang mereka buat.  Menurut Fahmi  (2001)  ikan yang   

meletakkan telurnya di dasar perairan atau  dalam sarang 

basanya  ukuran telurnya cenderung lebih besar dan jumlah 
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telurn lebih  sedikit daripada telur-telur yang mengapung dan  

mengandung lebih banyak kuning telur untuk makanan embrio 

di dasar perairan atau dalam sarang. 

Induk ikan betok ambon betina yang akan memijah 

mempunyai ciri-ciri perut buncit dan genital papilanya 

menonjol, sedangkan yang jantan agresif bergerak mengejar 

betina. Kedua pasangan ikan betok ambon akan membersihkan 

sarang atau substrat, misalnya paralon untuk menempelkan 

telurnya. Proses pembersihan substrat dilakukan dengan cara 

menggerakkan badan mereka seolah-olah seperti sapu. 

Menurut Suharno et al. (2013)  ikan dari famili Pomacentridae 

ini dalam melakukan perkawinan melalui beberapa tahapan, 

yaitu courthship, proses mating, dan spawning. Induk jantan 

sangat protektif dalam melakukan penjagaan terhadap telur 

yang telah dibuahi selama kurang lebih 4 hari masa inkubasi 

sampai telur menetas. 

Proses pemijahan ikan betok ambon biasanya 

berlangsung sore  dan pagi hari, dimana sepasang induk dapat 

memijah secara terus-menerus dengan selang waktu 4-5 hari 

sekali. Jumlah telur yang dihasilkan bervariasi antara 900-

3.500 butir (Suharno et al., 2013). Telur yang telah 

ditempelkan pada substrat akan dipelihara atau dijaga oleh 

induk jantan setiap saat keluar masuk sarang untuk menghalau 

ikan yang lain yang mencoba mendekati sarang dan 

membersihkan telur dari jamur dan parasit.  Telur yang 

terbuahi  pada hari ke-1 berwarna putih,  pada hari ke-2 

berwarna putih krem, hari ke-3 warna krem lebih dominan 

seiring dengan perkembangan embrio, dan pada hari ke-4 telur 

berwarna krem dengan tanda hitam. Warna hitam tersebut 

diakibatkan pada embrio sudah terbentuk kromatopore 

sempurna pada mata, badan maupun ekor, sedangkan yang 

tidak terbuahi berwarna putih. 
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4.3.  Pemijahan Ikan Betok Ambon 

Fasilitas balai benih (hatchery) dan teknik pemijahan 

ikan ikan betok ambon tidak berbeda  dengan pemijahan ikan 

hias laut pada umumnya. Fasilitas pembenihan ikan betok 

ambon yang dibutuhkan untuk menunjang dan mempermudah 

kegiatan sehingga tujuan pembenihan dapat tercapai 

diantaranya laboratorium, wadah pemeliharaan, dan bak pakan 

alami.  

Wadah Pemeliharaan 

Wadah pemeliharaan meliputi bak pemeliharaan induk, 

bak pemeliharaan larva dan bak pemeliharaan benih.     Bak 

pemeliharaan induk berupa bak fiber persegi volume 500 L 

yang dilengkapi dengan pipa inlet dan outlet dan aerator.   

Bak pemeliharaan induk juga digunakan sebagai bak 

pemijahan. Bak penampung larva yang terbuat dari bak ember 

dengan volume 20 L yang pada bagian atasnya dilubangi 

sehingga air yang mengalir dapat   terbuang.   Bak   

pemeliharaan   larva berupa bak fiber silinder dengan volume 

500 L yang dilengkapi dengan pipa outlet dan inlet dan  aerator.    

Bak pemeliharan benih berupa akuarium kaca dengan volume 

100 Ldan bak beton ukuran 1.000 L yang dilengkapi dengan 

aerator dan pipa outlet dan inlet untuk mengurangi dan 

menambah  pasokan  air  pada  bak pemeliharaan benih serta 

pipa paralon yang digunakan sebagai tempat persembunyian 

benih. 

Bak Pakan Alami 

Bak pakan alami terdiri dari bak fitoplankton dan bak 

zooplankton. Jenis fitoplankton yang digunakan pada 

pembenihan ikan  betok ambon adalah Nannochloropsis. 

Nannochloropsis yang digunakan  berasal  dari  laboratorium 

fitoplankton  yang  dialirkan  ke  laboratorium ikan hias 
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menggunakan pipa. Nannochloropsis yang dialirkan ditampung 

pada bak volume 20 L dilengkapi dengan aerator dan pipa inlet.  

Zooplankton yang digunakan pada pembenihan adalah Artemia 

dan Branchionus plicatilis yang ditampung pada bak plastik 

ukuran 20 L. Pada kultur Artemia bak yang digunakan sama 

dengan bak penampungan Artemia dan bak penampungan 

Branchionus plicatilis. Bak penampungan Artemia dan 

Branchionus plicatilis dilengkapi dengan satu aerator pada 

masing-masing bak, sedangkan untuk  bak  bak  kultur  Artemia  

diberi  empat buah aerator, ini bertujuan untuk menghindari 

kekurangan oksigen pada  proses penetasan Artemia. 

 

Persiapan Wadah Pemeliharaan  

Wadah yang akan digunakan dicuci dengan 

menggunakan kaporit dan dibilas sampai bersih, kemudian 

dipasangkan beberapa titik aerasi sebagai pensuplai oksigen 

kedalam air. Pada bagian dasar bak diberikan 

beberapa substrat atau shelter  yang terbuat pipa  paralon 

ukuran 2  inchi sebagai tempat meletakkan telur ikan betok 

ambon. Kemudian bak fiber persegi volume 500 liter diisi air 

laut  dengan sistim sirkulasi.   

Pemeliharaan Induk 

Induk yang digunakan sebaiknya diseleksi terlebih 

dahulu baik dari segi kesehatan, ukuran, warna maupun 

bentuk tubuhnya yang harus lengkap dan tidak cacat.  Untuk 

jantan sebaiknya berukuran 6 – 7 cm dan betina berukuran 4,5 

– 5,5 cm, dengan ciri-ciri antara lain jantan ukurannya lebih 

besar dari betina, bentuk memanjang, biru menyalah dan 

bagian dada dan sirip ekor berwarna orange sedangkan betina 

ukurannya lebih kecil, agak bulat dan biru polos (Gani, 2013). 

Suharno (2013) mengatakan bahwa induk betina yang akan 

memijah mempunyai ciri-ciri perut buncit dan genital 
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papilanya menonjol, sedangkan induk yang jantan agresif 

bergerak mengejar induk betina. 

Pemeliharaan induk ikan betok ambon dilakukan  

secara  massal dengan jumlah rasio jantan dan betina yang 

berbeda,  yaitu 1:1, 1:2, 1:3  atau lebih. Menurut Puspitarini & 

Andriyono (2015), bak fiber denga kapasitas volume 500 L 

dapat menampung induk ikan betok ambon sebanyak 110 L. 

Selama pemeliharaan induk diberikan pakan buatan (pellet), 

ikan rucah maupun ikan pakan hidup berupa pakan artemia, 

udang renik,  jentik nyamuk atau pakan hidup lainya yang 

sesuai dengan bukaan mulutnya.  Frekuensi pemberian pakan 

dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari secara 

adlibitium.  

Pemijahan Induk 

Proses pemijahan ikan betok ambon diawali dengan 

ikan jantan yang melakukan pembersihan pada shelter yang 

akan digunakan. Kemudian betina menempelkan telur 

pada shelter yang telah disediakan. Setiap shelter yang 

ditempeli telur biasanya berasal dari 1 indukan betina dan 

kemudian dibuahi oleh indukan jantan. Telur yang baru 

menempel dan belum dibuahi berwarna bening, sedangkan 

yang akan menetas warnanya akan semakin menghitam. Telur 

tersebut akan menetas pada hari ke- 5 setelah 4 hari dilakukan 

pengeraman. 

Pemindahan Larva 

Telur-telur    ikan betok ambon  yang menetas setelah 

masa inkubasi selama 4 hari, kemudian segera dipindahkan ke 

bak pemeliharaan larva.   Larva yang  menetas pada malam 

hari, dan dipindahkan malam itu juga, karena jika tidak segera 

dipanen larva tersebut habis dimakan oleh induk  pada saat 

matahari terbit. Metode panen yang dilakukan adalah 
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menyedot langsung larva yang terkumpul oleh cahaya lampu 

dengan menggunakan selang ke bak larva pada malam hari. 

Proses pemindahan larva ini harus dilakukan secara  berhati-

hati karena larva ikan betok ambon sangat sensitif dan mudah 

sekali mati.  

 

Pemeliharaan larva 

Larva  ikan betok ambon  dipelihara  pada  bak fiber   

dengan   volume   500 L   dilengkapi dengan saluran pemasukan 

dan pengeluaran air menggunakan pipa paralon ukuran 2 inch 

serta dilengkapi pula dengan dua buah titik aerasi untuk 

mensuplai oksigen.  Pada bak pemeliharaan larva sebelum 

dilakukan pemindahan larva telah diberi pakan alami berupa 

Nannochloropsis sebanyak 2 L sebagai pakan bagi larva. 

Menurut Setiawti & Gunawan (2013) pada bak pemeliharan 

larva dilengkapi dengan aerasi yang diatur dengan ukuran 

sedang dan pemberian pakan alami untuk larva D0  berupa 

plankton dengan kepadatan 1-3x105 sel/ml. 

Pakan yang diberikan selama proses pemeliharaan larva 

ialah pakan alami, yaitu berupa  Nannochloropsis,  Rotifera  dan 

Artemia (Puspitarini & Andriyono, 2015). Pemberian pakan 

menggunakan metode ad libitum yaitu pakan selalu tersedia 

pada wadah pemeliharaan dengan frekuensi pemberian pakan 

sebanyak 4 kali yaitu  Nannocloropsis 2 kali dalam satu hari 

mulai dari hari ke-1 pemeliharaan dan Rotifera 2 kali dalam 

satu hari mulai hari ke-3 pemeliharaan, sedangkan artemia 

diberikan mulai hari ke-15 Pemberian pakan Nannochloropsis, 

juga digunakan sebagai shading effect yang digunakan sebagai 

manipulasi lingkungan agar wadah pemeliharaan menjadi 

lebih gelap. Pemberian pakan pada larva ikan betok ambon 

disajikan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Pemberian pakan larva ikan betok ambon 

Pakan larva 
Umur larva (hari) 

1 3 5 7 10 15 20 25 30 35 

Nannochloropsis            

Rotifera           

Artemia           

Sumber : Puspitarini & Andriyono (2015) 

Pengelolaan Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembenihan ikan betok ambon. Air yang digunakan sebagai 

media pemeliharaan larva telah melewati filter, guna 

menghindari terinfeksinya dari bakteri dan jamur. Guna 

menjaga kadar bahan kimia yang terdapat di dalam wadah 

pemeliharaan larva, bak larva dilakukan penyiponan setelah 

hari ke-15 setiap paginya. Penyiponan dengan menggunakan 

selang sipon setelah kegiatan pemberian pakan. Proses 

penyiponan juga dilakukan agar kotoran yang terdapat pada 

dasar bak tidak merusak kualitas air. Pemberian pakan juga 

diatur agar tidak banyak pakan yang terbuang sehingga akan 

menurunkan kualitas air. Pengukuran kualitas air dilakukan 

sebanyak dua kali, sebelum dilakukan penyiponan dan setelah 

mulai dilakukan penyiponan. Kualits air yang diukur selama 

pemeliharaan larva adalah pH, DO, suhu, salinitas, nitrit dan 

amoniak.  

 

Pencegahan Hama dan Penyakit 

Pencegahan hama dan penyakit pada proses  

pembenihan  ikan betok ambon   adalah dengan melakukan 

pencucian semua peralatan yang akan digunakan maupun telah 

digunakan menggunakan air tawar. Pemberian antibiotik 

dengan dosis 0,25 ml/L air atau tergantung pada  kepadatan  
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ikan  sebagai  anti  bakterial, juga dilakukan sebagai upaya 

pencegahan penyakit menyerang  biota  yang dibudidayakan. 

Penyiponan dilakukan setiap hari  untuk  menghilangkan  sisa-

sisa  pakan yang  dapat  menimbulkan  penyakit  non infeksius   

pada   ikan   karena   menurunnya kualitas  air  pada  media  

pemeliharaan. Penyakit non infeksius juga dapat disebabkan 

oleh faktor genetis dan malnutrisi. Faktor lingkungan yang 

buruk seperti pH yang tidak sesuai, kesadahan air yang terlalu 

tinggi atau terlalu rendah dan kurangnya kandungan oksigen 

terlarut, merupakan faktor utama yang sering mengakibatkan 

timbulnya penyakit non infeksius pada ikan. 

 

4.4.  Pembesaran Ikan Betok Ambon 

Kegiatan pembesaran ikan betok ambon dapat di 

keramba jaring apung (KJA) dan di akuarium, bak fiber atau 

kolam baik dengan sistem air mengalir maupun sistem 

resirkulasi. Pada budidaya pembesaran ikan betok ambon lebih 

baik dilakukan pada bak terkontrol dengan sistem resirkulasi, 

menurut Fadhil et al. (2010) budidaya sistem resirkulasi 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah penggunaan 

air lebih hemat, fleksibelitas lokasi budidaya, lebih higienis, 

kebutuhan ruang atau lahan relative kecil, kemudahan dalam 

mengendalikan dan memelihara, kemudahan dalam 

mempertahankan suhu dan kualitas air, ramah lingkungan, 

aman dari pencemaran yang terjadi di luar lingkungan 

perairan, dan dapat dilaksanakan sepanjang waktu.  Namun 

demikian, sistem resirkulasi memerlukan biaya peraltan dan 

biaya operasional yang tinggi, oleh karena itu, teknik ini 

banyak diadopsi dan diterapkan pada budidaya biota air 

bernilai ekonomi mahal, dan biasanya untuk tujuan pasar luar 

negeri (ekspor) (Setyono, 2012). 
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Persiapan Unit Budidaya Sistem Resirkulasi 

Komponen atau unit  dasar budidaya sistem resikulasi 

adalah :  

• Unit pemeliharaan atau tangki kultur (growing tank), yaitu 

tempat pemeliharan ikan dengan ukuran sesuai dengan 

kapasitas jumlah ikan yang akan di budidayakan;   

• Unit penyaring partikulat (sump particulate), bertujuan 

untuk menyaring materi padat terlarut agar tidak 

menyumbat biofilter atau mengkonsumsi suplai oksigen; 

• Unit biofiltration, merupakan bagian utama dalam sistem 

resirkulasi, dimana biofilter merupakan tempat 

berlansungnya proses nitrifikasi; dan  

• pompa resirkulasi (water recirculation pump), berguna 

untuk mengarahkan, menaikkan dan mengalirkan aliran air 

sesuai yang diinginkan. 

 

Misalkan dalam budidaya pembesaran ikan betok 

ambon dengan sistem resirkulasi, maka dibutuhkan 10 bak, 

dimana 8 bak digunakan untuk bak pemeliharaan, dan  2 bak 

lainnya masing-masing digunakan sebagai tampungan effluen 

dan tampungan hasil filter.  Ada 9 bak terbuat dari plastik, 

masing-masing berdimensi 1,2 x 0,95 x 1 m dan 1 bak fiber 

bentuk lingkaran dengan diameter 1,5 m dan tinggi 0,75 m. 

Pada penelitian ini, digunakan sistem resirkulasi, dengan 

mengoperasikan 2 pompa  masing-masing kapasitas 5.500 

L/jam (Gambar 4.3). Aerasi dilakukan dengan menggunakan 

aerator jenis diffuser, dengan jumlah titik aerasi sebanyak 3 

titik pada masing-masing bak perlakuan. Filter yang digunakan 

tersusun dari beberapa media yang terdiri dari batu biokristal 

sebanyak 71,0 cm3,  batu koral sebanyak 71,5 cm3, zeolit 

sebanyak 271,1 cm3, dan karbon aktif sebanyak 480,3 cm3 

(Gambar 3.4). 
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Penebaran Benih 

Menurut Fadhil et al. (2010) budidaya sistem resirkulasi 

ikan yang dipelihara akan lebih sehat dan laju sirkulasi 

makanan (food circulation rate) lebih rendah daripada 

budidaya secara konvensional seperti dalam kolam lainnya, 

sehingga kepadatan mencapai  0,350 kg/L atau lebih, 

sedangkan kolam biasanya hanya pada kadar 0,0015 kg/L atau 

233 kali padat dibanding dengan budidaya konvensional. Pada 

budidaya ikan betok ambon dengan sistem konvensional atau 

dilakukan di bak air pengalir atau dilakukan di KJA, padat 

penebaran berkisar anata 250 – 300 ekor/m3, maka dengan 

sistem resirulasi dapat ditebar 2.500 – 3.000 ekor/m3.  

Sebelum dilakukan penebaran benih, terlebih dahulu 

dilakukan seleksi benih. Benih ikan betok ambon  yang 

berkualitas tergantung adanya benih dari balai benih, di 

Indonesia benih ikan betok ambon telah diproduksi secara 

massal di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) 

Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok,  

BPBL Ambon, dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Budidaya Laut (BBPPBL) Gondol Bali. Benih yang berkualitas 

yaitu tidak cacat atau luka, memiliki warna yang cerah dan 

nafsu makan  yang baik.Warna yang cerah dan tubuh yang 

tidak cacat tersebut menandakan benih  yang sehat.   
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Gambar 4.3. Instalasi budidaya sistem resirkulasi  (Thesiana & 

Pamungkas, 2015) 

 

 

 
 

Gambar 4.4. Susunan media filter (Thesiana & Pamungkas, 

2015) 

Pemberian Pakan 

Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan betok 

ambon adalah pakan dengan buatan atau pakan alami seperti 

artemia, udang jembret (mysid), jentik nyamuk atau rotifera 

(Brachionus sp.) dalam keadaan hidup atau ikan rucah yang 

telah dihaluskan. Pada pemeliharaan ikan betok ambon 
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sebaiknya pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi 

minimal 2 kali sehati.  Pemberian pakan dilakukan dengan cara 

menebar pakan ke dalam wadah pemeliharaan dengan 

menggunakan tangan.  

Pengelolaan Kualitas Air 

Budidaya sistem resirkulasi merupakan sistem untuk 

mengontrol beberapa parameter kualitas air penting seperti 

oksigen terlarut, karbon dioksida, amonia, nitrit, nitrat, pH, 

salinitas, dan padatan tersuspensi. Kontrol kualitas dan 

kuantitas air dilakukan mulai dari bak filter atau tandon, bak 

atau kolam penampung effluen, bak penampug hasil filter 

sampai kesemua bak pemeliharaan dan dilakukan secara 

berskala. Pengukuran parameter kualitas air seperti suhu, 

oksigen terlarut, pH   atau parameter lain dilakukan 2 kali 

sehari yaitu pagi dan dan sore hari. Sedangkan pengukuran 

parameter seperti karbon dioksida, amonia, nitrit, nitrat dan 

lain-lain daat dilakukan setiap periode 1 minggu.  

Panen dan Penanganan Pascapanen 

Panen ikan batok ambon dapat dilakukan yang sudah 

memiliki ukuran panjang sekitar 3-5 cm. Lakukan pemanen 

pada pagi dan sore hari sebelum ikan diberikan pakan. Pada 

waktu panen, air media pemeliharaan dikurangi sampai 

setengahnya utuk mempermudah penagkapan ikan. Sediakan 

terlebih dahulu baskom  berisi air utuk menampung ikan, 

kemudian ikan ditangkap peraahan denan serok dan 

pindahkan ke baskom tadi.  Untuk memudahkan pengangkutan 

ikan betok ambon dilakukan pengepakan dengan 

menggunakan kantong plastik berwarna bening. Kantong 

plastik yang digunakan berukuran 40 x 60 cm sejumlah 2 

lembar dilapiskan untuk meningkatkan ketahanan benda tajam 

dan mencegah kebocoran. Satu ujung kantong plastik diikat 
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dengah karet, sedangkan ujung satunya diikat setelah air, ikan 

dan oksigen dimasukkan. Kantong plastik tersebut diisi degan 

air tandon sebanyak 3 L, kemudian jumlah ikannya berkisar 

antara 20-30 ekor, kemudian setelah bersisi ikan, kantong 

plastik tadi diberi oksigen dari tabung oksigen dengan rasion 

air dan oksigen 1:2 dan diikat kantong tersebut dengan karet. 

Ikan-ikan yang sudah dipak dalam kantong plastik tersebut 

siap untuk dikirim ke konsumen.   

 

Rangkuman 

Ikan betok ambon atau  blue devil dan juga dikenal 

sebagai damselfish blue  (Chrysiptera cyanea ) merupakan ikan 

hias air laut yang sangat digemari oleh masyarakat karena 

warnanya begitu cantik, agresif dan termasuk ikan rakus serta 

harganya relatif terjangkau. Ikan betok ambon hidup pada 

perairan laut berkarang yang memiliki salinitas 8,1-8,4 ppt dan 

suhu berkisar antara 25-28°C. Termasuk ikan laut yang berasal 

dari Indo-Pasifik dan Australia. Ikan ini  memiliki perbedaan 

warna dan ukuran antara jantan dan betina,   dimana ikan 

jantan lebih memanjang, bagian sirip ekor dan dada berwarna 

orange dan ukurannya lebih besar,  sedangkan betina lebih 

pendek dan agak bulat, bagian sirip ekor dan dada lebih 

transparan.  

Pemijahan ikan betok ambon berlangsung secara alami 

dan proses pembuahan  diluar tubuh (external). Karena ikan 

betok ambon habitat pada perairan dangkal, maka ikan ini 

cenderung untuk menenggelamkan atau meletakkan terlurnya 

di dasar perairan atau di dalam sarang yang dibuat.  Pakan 

yang diberikan selama proses pemeliharaan larva ialah pakan 

alami, yaitu berupa  Nannochloropsis,  Rotifera  dan Artemia.  

Pada budidaya pembesaran ikan betok ambon lebih baik 

dilakukan pada bak terkontrol dengan sistem resirkulasi. 

Budidaya sistem resirkulasi memiliki beberapa kelebihan 
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diantaranya adalah penggunaan air lebih hemat, fleksibelitas 

lokasi budidaya, lebih higienis, kebutuhan ruang atau lahan 

relative kecil, kemudahan dalam mengendalikan dan 

memelihara, kemudahan dalam mempertahankan suhu dan 

kualitas air, ramah lingkungan, aman dari pencemaran yang 

terjadi di luar lingkungan perairan, dan dapat dilaksanakan 

sepanjang waktu.   

 

Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Jelaskan tingkah laku yang khas dari  ikan betok ambon  

2. Jelaskan ciri-ciri ikan betok ambon  dan tingkah lakunya 

sebelum memijah 

3. Jelaskan mengapa larva ikan betok ambon yang baru 

menetas harus segera dipindahkan ke wadah lain 

4. Jelaskan mengapa budidaya ikan betok ambon dengan 

sistem resirkulasi lebih baik dibndingkan  ikan yang 

dipelihara dengan sistem tanpa resirkulasi  

5. Jelaskan cara panen yang baik dan benar pada budidaya ikan 

betok ambon 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi di atas,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

perilaku reproduksi, pemijahan dan pembesaran ikan betok 

ambon. 
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BAB V 

BUDIDAYA IKAN MANDARIN 

 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan mandarin. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi ikan mandarin.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

ikan  mandarin.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

ikan mandarin.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi ikan mandarin yang 

meliputi klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  

kebisaan makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian 

teknik pembenihan mulai dari pemeliharaan induk,  pemijahan 

induk, penetasan telur, pemeliharaan larva sampai pada 

pendederan benih, dan terakhir mempelajari pembesaran ikan 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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mandarin mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, 

manajemen kualitas air, manajemen kesehatan ikan,  panen 

dan penanganan pasca panen. 

 

Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan mandarin dengan baik dan benar. 

 

 

5.1.  Pengantar 

Ikan mandarin  atau  mandarinfish merupakan salah 

satu ikan yang banyak diminati oleh pehobi ikan hias sebagai 

pengisi akuarium, karena ikan unik dan cantik bahkan  

menempati urutan pertama dari daftar 10 besar ikan tercantik 

di dunia (Hartanto & Darmawan, 2014).  Corak warna seperti 

jubah kaisar cina sehingga dinamakan  ikan mandarin,  sangat  

menakjubkan untuk dilihat, mempunyai gerakan yang lucu, 

bisa berdiri tegak pada dinding akuarium, matanya yang 

menonjol dan  bisa digerakan seperti Penari Bali. Kebiasaan 

makannya yang lucu seperti burung Merpati yang mematuk 

makanan, motifnya yang sangat unik dan istimewa, warna yang 

kontras dengan motif  bergelombang sangat menarik untuk 

mengisi akuarium.  

Ikan mandarin termasuk biota endemik di daerah 

tertentu di Indonesia diantaranya  di Provinsi Maluku,  

khususnya di Kepulauan Banda. Keberadaan ikan ini di alam 

populasinya terbatas dan semakin berkurang yang disebabkan 

oleh tingginya tingkat permintaan pasar dalam dan luar negeri, 

sehingga termasuk dalam daftar Apendiks Convention on 

International Trade of Endangered Species of Wild Flora and 

Fauna (CITES). Untuk mengatasi kepunahannya, diperlukan 

upaya penyelamatan melalui usaha budidaya, selain 
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melestarikan sumberdaya ikan mandarin di alam. Ikan ikan 

mandarin hasil budidaya mempunyai berbagai keunggulan 

diantaranya, ikan tidak mudah stress dan tidak mudah 

terserang penyakit karena telah mampu  beradaptasi terhadap 

lingkungan pemeliharaan, sehingga ikan tidak mudah mati saat 

dipelihara dalam akuarium. 

 

5.2.  Biologi Ikan Mandarin 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Ikan mandarin dalam susunan  klasifikasi menurut Shao 

(2016)  tergolong dalam  filum Chordata, subfilum Vertebrata, 

kelas Actinopterygii, ordo Perciformes, subordo 

Callionymoidei, famili Callionymidae  (Dragonets), 

genus Synchiropus, species  Synchiropus spelendidus (Herre, 

2017). Ikan mandarin mempunyai bentuk yang sedikit aneh, 

dimana ikan ini memiliki kepala yang besar dan tertekan 

kebawah, dari mulutnya yang kecil dan mengarah kebawah 

menandakan ikan ini pemakan organisme dasar yang 

berukuran kecil. Bagian sirip dada bulat dan besar, bagian 

insang tertutup dan hanya ada lubang kecil tidak seperti ikan 

pada umumnya. Pada bagian samping kepala terdapat 

sepasang duri bergerigi dan spesies ini kecil, hanya mencapai 

sekitar 6,5 cm (Sugiartanani, 2019). Ikan ini memiliki kepala 

agak lebar, badan cenderung compresed, dan tubuhnya 

dipenuhi perpaduan warna cerah seperti biru dengan orange, 

merah dan kuning dengan motif garis bergelombang. Tubuh 

unik dengan 2 sirip punggung berbeda rupa serta pola-pola 

garis tubuh yang tidak beraturan membuat penampilan ikan 

mandarin menjadi eksotis. Sirip punggung ikan mandarin 

memiliki 4 duri keras dan 8 duri lunak pada sirip 

punggungnya. Pada sirip duburnya tidak memiliki duri keras 

tetapi mempunyai 6-8 duri lunak. Pada ikan jantan, duri tulang 
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punggung pertama sangat memanjang, kadang-kadang hampir 

mencapai pangkal sirip ekor. Morfologi ikan mandarin dapat 

dilihat pada Gambar 5.1. 

 

 
 

Gambar 5.1. Mofologi ikan mandarin (Shao, 2016) 

 

Ikan mandarin merupakan anggota paling indah dari 

genus Synchiropus karena memiliki keunikan sendiri, 

mempunyai ciri-ciri fisik dengan bentuk dan warnanya yang 

bagus, sehingga dengan keunikan dan kecantikan ini, ikan 

mandarin dimasukan dalam daftar jenis ikan-ikan tercantik di 

dunia.  Julukan spesifiknya adalah splendidus berasal dari 

bahasa latin yang berarti indah. Nama umum dari mandarinfish 

berasal dari pewarnaan yang sangat jelas. Corak warnanya 

yang mirip dengan jubah dari kekaisaran Cina mandarin, 

sehingga lebih populer dengan nama ikan mandarin (Hartanto 

& Darmawan, 2014). Nama-nama umum lainnya termasuk 

goby mandarin, mandarin green, mandarinfish striped, dragonet 

striped, dragonet green dan mandarinfish kadang dinamakan 

psychedelic (Shao, 2016).  
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Habitat dan Penyebaran 

Ikan mandarin hidup di daerah tropis, dijumpai pada 

kisaran temperatur 24 -26ºC,  hidup di dasar sampai dengan 

kedalaman sampai dengan 18 m (Sugiartanani, 2019). Ikan 

mandarin hidup di perairan pantai terumbu karang dan laguna 

yang terlindung, termasuk dasar berlumpur dengan tumpukan 

karang mati. Biasanya hidup dengan kelompok-kelompok kecil 

atau berpasangan dan dapat bersembunyi di bawah foliose 

(daun) dan karang mati. Daerah penyebarannya adalah di 

barat Samudera Pasifik dan telah ditemukan di perairan 

Australia, Cina (Taiwan), Indonesia, Jepang, Malaysia, 

Mikronesia, Kaledonia Baru, Palau, Papua Nugini, dan Filipina. 

Jangkauan geografis membentang dari Kepulauan Ryukyu 

Jepang ke Australia. Spesies ini hanya ditemukan di perairan 

tropis. Ikan mandarin ini merupakan endemik di daerah 

tertentu. Di Indonesia diantaranya banyak di temukan di 

Provinsi Maluku khususnya di Kepulauan Banda. 

 

Pakan  dan Kebisaan Makan 

Sumber menyebutkan dari analisis ususnya, ikan 

mandarin memiliki pakan campuran yang terdiri dari jenis 

copepoda, cacing, gastropoda kecil, amphipoda, telur ikan dan 

ostracoda. Di alam, ikan ini makan terus-menerus selama siang 

hari, cara memakan dengan mematuk secara selektif pada 

mangsa kecil pada substrak karang. Selain dari pada itu, 

memakan udang kecil, seperti amphipoda dan isopoda, cacing 

kecil dan protozoa di dasar perairan. Makanan ini banyak 

tumbuh pada karang maupun bebatuan. Ikan Mandarin 

memiliki mulut yang kecil, sehingga hanya memakan makanan 

yang kecil.  
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Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Ikan mandarin sangat senang bertengger atau 

berlindung pada karang atau substrak lain yang ada pada 

wilayahnya. Ikan ini cenderung menempati dasar perairan 

kecuali pada saat memburu makanan, berpindah tempat dan 

melakukan pemijahan. Jika terdapat 2 jantan atau lebih maka 

sering terjadi konflik terutama pada saat menjelang malam 

hari tepatnya pada saat memasuki waktu pemijahan. Ikan 

mandarin akan mengeluarkan lendir yang berbau yang tidak 

enak dan rasanya pahit dan juga mempunyai lapisan pada 

kulitnya yang memproduksi dan mengeluarkan racun. Sekresi 

tersebut digunakan untuk menjauhkan dirinya dari predator 

atau pesaing lainnya.  

Pemijahan terjadi di sekitar karang dimana terdapat 

kelompok kecil jantan dan betina bersama-sama sepanjang 

malam. Pemijahan terjadi ketika jantan dan betina 

mengeluarkan sperma dan telur setelah mencari pasangannya 

dan naik sekitar 1 m diatas permukaan karang. Setiap ikan 

betina hanya sekali memijah setiap malam dan tidak memijah 

lagi untuk beberapa hari. Terdapat kompetisi diantara ikan 

jantan dan yang menang akan melakukan pemijahan. Ikan 

jantan yang paling besar dan yang kuat melakukan pemijahan 

lebih sering karena ikan betina lebih memilihnya.  

Di alam ikan mandarin memijah pada saat matahari 

terbenam, dimana ikan jantan akan mencari ikan betina. Ikan 

betina yang terpilih akan naik bersamaan ke permukaan dan 

melakukan pemijahan. Telur ikan mandarin mudah rusak jika 

terkena arus yang kuat atau gangguan lainnya. Hasil 

pengamatan pemijahan ikan mandarin di perairan Pulau 

Batasan Filipina diperoleh jumah telur yang dihasilkan 

bervariasi antara 12 – 205 telur dari  40 induk betina dengab 

ukuran 20 – 40 mm dan diameter telur 0,6 – 1,0 mm,  tidak 

berwarna, seperti spiral, dan mengapung (Sadovy  et al.,  
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2001). Telur pertama kali menempel satu sama lain dan 

kemudian perlahan-lahan terpisah menjadi bagian yang kecil. 

 

5.3.  Pembenihan Ikan Mandarin 

Fasilitas balai benih atau di hatchri (hatchery) dan 

teknik pemijahan ikan mandarin tidak berbeda  dengan 

pemijahan ikan hias laut lainnya. Hatchri untuk pembenihan 

biota laut dibangun di dekat pantai untuk memudahkan 

pengambilan air laut dan opersional pembenihan yang selalu 

terkait dengan laut. Hatchri didirikan untuk pembenihan biota 

tertentu, misalnya khusus ikan bandeng atau hatchri udang, 

terutama  hatchri skala kecil atau populer dengan sebutan 

hatchri skala rumah tangga (back yard hatchery), disingkat 

HSRT. Hatcehri skala besar atau hatchri skala lengkap (HSL) 

dapat memproduksi beberapa jenis biota sekaligus (Kordi, 

2011). 

Wadah Pemeliharaan Induk 

Wadah yang digunakan dalam pemeliharaan induk ikan 

mandarin yakni dapat berupa bak fiber, bak beton maupun 

yang terbuat dari plastik dan volumenya disesuaikan dengan 

kepadatan induk yang dipelihara. Biasanya 30 – 50 ekor per 

ton karena jika terlalu padat akan mudah terserang penyakit 

dan menularkan ke induk lainnya, kepadatan yang tinggi juga 

dapat menyebabkan bentrokan pada saat pemijahan. Wadah 

yang digunakan dilengkapi dengan pipa pemasukan (inlet) dan 

pengeluaran (outlet) air laut serta perlengkapan aerasi, jumlah 

titik aerasi pada masing - masing bak pemeliharan induk 

minimal 3 titik dengan tekanan yang sederhana agar telur tidak 

mudah terpencar sehingga memudahkan dalam pemanenan. 

Pipa outlet juga berfungsi untuk pemanenan telur yang keluar 

dari bak mengikuti sirkulasi air dan tersambung dengan wadah 

penyaringan telur (kolektor) di bagian luar bak (Gambar 5.2). 
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Gambar 5.2. Bak pemeliharaan induk ikan mandarin yang 

dilengkapi dengan kolektor telur  (Sururi et al.,  2014)  

 

Pemilihan Induk 

 Calon induk ikan mandarin diperoleh  dari hasil 

tangkapan nelayan di sekitar lokasi pembenihan. Pemilihan 

calon induk memegang peranan yang penting dan menentukan 

dalam keberlangsungan kegiatan pembenihan, dimana  induk 

yang digunakan mempunyai kualitas terbaik, tidak cacat dan 

sehat sehingga diharapkan benih-benih yang nanti dihasilkan 

memiliki kualitas yang baik pula.  Ikan mandarin merupakan 

golongan ikan yang tidak tergolong hermaprodit karena tidak 

ditemukan adanya perubahan jenis kelamin. Menurut Sururi et 

al. (2014) untuk membedakan jenis kelamin ikan mandarin 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melihat sirip 

punggungnya, dimana ikan jantan mempunyai duri sirip 

punggung yang lebih panjang dibandingkan dengan yang 

betina. Beberapa spesies memperlihatkan warna yang berbeda 

terutama pada tulang sirip punggungnya, ikan jantan 

mempunyai sirip punggung oranye sedangkan yang betina 

berwarna lebih gelap. Fase reproduksi ikan Mandarin mulai 

memasuki masa dewasa setelah ikan berukuran 3 cm. ukuran 

ikan jantan memiliki ukuran badan lebih besar (sampai 6 cm) 
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dibandingkan ikan betina. Ikan betina juga dapat ditandai pada 

saat matang gonad yaitu dengan perut yang buncit. 

 

Pemeliharaan Induk  

Calon induk yang telah dipilih sebagai induk terlebih 

dahulu dilakukan aklimatisasi dengan tujuan mengurangi 

tingkat  stress atau kematian dikarenakan perubahan 

lingkungan yang mendadak. Umumnya ikan yang baru datang 

telah menempuh jalan jauh dikhawatirkan mengalami stress 

selama perjalanan dalam kantong plastik. Proses aklimatisasi  

induk  ikan mandarin dilakukan sebagai berikut : i) kantong 

plastik berisi ikan dimasukkan ke dalam wadah pemeliharan 

induk yang telah berisi air lau; ii) kantong plasik didiamkan 

terapung selama ± 15 menit dan akan terlihat uap air pada 

kantong plastik, kegiatan ini dimaksudkan agar suhu air di 

alam kantong plastik perlahan-lahan sama dengan suhu air 

dalam wadah pemeliharaan induk; iii) kantong plastik dibuka 

satu per satu dan ikan mandarin dipindahkan ke dalam wadah 

pemeliharaan dan disahakan kepadatan ikan dalam wadah 

tidak terlalu padat; v) air dialirkan beberapa saat sampai 

semua lendir terbuang, setelah  dianggap cukup maka aliran air 

dimatikan dan diberikan elbasin sebagai antiseptik untuk 

mencegah serangan penyakit sekaligus mengobati jika ada ikan 

yang terluka; vi) setelah 2 jam pengobatan dilakukan dan 

pakan sudah habis maka  airnya dialirkan kembali, dan jika  

terlihat ada ikan yang kurang sehat maka sebaiknya 

dipindahkan ke wadah tersendiri untuk menghindari adanya 

penularan penyakit. 

Pakan yang diberikan ke induk ikan mandarin selama 

pemeliharaan  berupa pakan hidup, pakan dapat berupa 

artemia, cacing renik, udang renik, copepoda atau bahkan 

jentik nyamuk. Pakan yang diberikan dalam bentuk hidup 

diberikan 1 sampai 2 kali sehari secara add satiation. Karena 
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ikan ini termasuk ikan dasar dan pemalu,  maka kedalaman bak 

pemeliharaan induk sebaiknya tidak lebih dari 70 cm agar 

pakan yang diberikan lebih mudah dijangkau. Pakan alami 

sangat baik untuk induk dimana nilai gizinya cukup tinggi, 

bertahan lama didalam air dan pergerakannya mengundang 

perhatian ikan sehingga dengan penggunaan pakan alami ini, 

perut ikan akan menjadi buncit akibat kekenyangan. Sebelum 

pemberian pakan dilakukan sebaiknya aliran air dimatikan 

agar pakan tidak terbawa oleh arus air, hal ini bertujuan agar 

pakan tidak terbuang bersama air. Pakan hidup berupa artemia 

dewasa, udang renik atau cacing darah dimana pakan hidup 

mempunyai kelebihan seperti pergerakannya yang mudah 

direspon oleh ikan serta tahan lama di dalam air. Setelah pakan 

hidup habis maka airnya dapat dialirkan kembali. 

Selama pemeliharaan induk, diusahakan lingkungan 

pemeliharaan memenuhi kriteria baik kualitas air, arus air, 

tekanan aerasi, wadah maupun shelter yang digunakan dapat 

memberikan kenyamanan bagi ikan agar dapat memberikan 

hasil yang memuaskan. Beberapa faktor yang harus 

diperhatikan antara lain :  

• kualitas air harus memenuhi standar yang dibutuhkan;  

• pemberian aerasi dan aliran air harus diatur sesuai dengan 

kemampuan renang dan kenyamanan induk;  

• kebersihan wadah harus dijaga untuk menghindari adanya 

penyakit dengan dengan cara penyiponan kotoran yang ada 

di dasar wadah dilakukan setiap hari;  

• pemberian selter berupa potongan pipa, atau bahan-bahan 

lain yang dapat dijadikan tempat bersembunyi bagi ikan. 

 

Pemijahan  

Pemijahan terjadi ketika jantan dan betina 

mengeluarkan sperma dan telur setelah mencari pasangannya 

dan naik sekitar 1 m diatas permukaan air.  Setiap ikan betina 



92 
 

hanya sekali memijah setiap malam dan tidak memijah lagi 

untuk beberapa hari. Terdapat kompetisi diantara ikan jantan 

dan yang menang akan melakukan pemijahan. Ikan jantan yang 

paling besar dan yang kuat melakukan pemijahan lebih sering 

karena ikan betina lebih memilihnya. Ikan betina yang terpilih 

akan naik bersamaan ke permukaan dan melakukan 

pemijahan. Ikan jantan selalu berada di depan ikan betina dan 

berenang beriringan sambil mengembangan siripnya.  Jika sore 

telah tiba, ikan betina yang telah siap maka ikan jantan akan 

berenang mendekati ikan betina tersebut sambil mengipaskan 

siripnya. Selanjutnya jika ikan betina menerima maka secara 

berpasangan akan berenang ke atas dan dengan saling 

berhadapan dan selanjutnya  terjadinya pemijahan. 

Pembuahan terjadi bila antara jantan dan betina berada pada 

jarak yang paling dekat saat berenang  ke atas. Pemijahan 

terjadi seminggu sekali  dengan sekitar 200 telur yang 

dikeluarkan.  Ikan mandarin dapat memijah sepanjang tahun, 

dan pemijahan  terjadi pada saat matahari terbenam.  

 Setelah terjadi pemijahan pasangan ini turun kembali 

ke dasar dengan jantan terus mengikuti betina, dengan proses 

yang sama akan terjadi pemijahan berikutnya sampai benar-

benar cahaya tidak ada. Pemijahan ikan mandarin di wadah 

pemeliharaan dapat dilakukan secara alami dan pemijahan 

terjadi secara massal.  Induk betina melepaskan telur dan 

dibuahi oleh jantan (pembuahan secara eksternal), telur yang 

bagus biasanya mengapung dipermukaan air. Telur yang baru 

keluar saling terikat memanjang seperti rantai dan akan 

terpisah oleh  gerakan air. Telur ikan mandarin mudah rusak 

jika terkena arus yang kuat atau gangguan lainnya. Telur dapat 

dipindahkan ke tempat lain dengan menggunakan serokan 

telur atau pipet dari permukaan air.   Ukuran diameter telur 

antara 0,7 -  0,8 mm, tidak berwarna, seperti spiral, dan 

mengapung.  Telur pertama kali menempel satu sama lain dan 



93 
 

kemudian perlahan-lahan memisah menjadi bagian yang kecil. 

 

Penetasan Telur 

Telur hasil pemijahan, sebelum  ditetaskan harus 

diseleksi terlebih dahulu. Cara penyeleksian dengan 

memasukkan telur di dalam akuarium dan biarkan selama 

beberapa menit.  Telur yang baik mempunyai ciri-ciri antara 

lain transparan, mengapung atau melayang, berbentuk bulat, 

dan ukuran diameter telur 0,74 mm (Pattipeilohy et al., 2014).  

Sedangkan telur yang jelek akan mengendap dan berwarna 

putih susu.  Telur yang jelek dibuang dengan cara menyipon 

dasar akuarium.  Telur yang baik dihitung secara sensus dan 

dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan larva.     Telur yang 

telah diseleksi kemudian ditetaskan dalam bak pemeliharaan 

larva. Bak pemeliharaan berupa bak fiberglass berbentuk 

empat persegi dengan volume 3 ton, bak dilengkapi dengan 

sistem air mengalir dan aerasi.  Kepadatan telur yang ditebar 

3000 butir. Cara penebaran telur adalah dengan memindahkan 

telur dari akuarium menggunakan gayung, dan kemudian 

ditebar merata diseluruh permukaan media pemeliharaan.   

Telur ikan mandarin akan menetas 13-14 jam setelah 

pembuahan. Larva yang baru menetas berukuran panjang total 

1,58 mm, putih transparan, bersifat planktonik dan bergerak 

mengikuti arus. Telur yang tidak menetas akan  mengendap 

didasar bak, untuk membersihkan dilakukan penyiphonan. 

Setelah  larva yang menetas dihitung dengan metode 

volumetrik, sebaiknya dilakukan pada pagi hari ketika suhu air 

tidak terlalu tinggi.   

 

Pemeliharaan Larva 

Pemeliharaan larva dapat dilakukan pada bak semen 

atau fiberglass berbentuk segi empat denga  volumenya dari 2- 

3 m3. Pada bagian dalam bak yang terbuat dari semen 
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permukaannya harus halus dan dicat untuk menghindari bocor 

dan kontak langsung antara air dan semen.  Bak pemeliharaan 

larva ditempatkan di dalam ruangan tertutup (indoor) agar 

kondisi setabil atau tidak terpengaruh oleh perubahan 

lingkungan walaupun.  

Pakan diberikan pada hari ke-3 setelah larva menetas, 

dimana pada hari ke-3 tersebut kuning telur pada larva telah habis 

dan bukaan mulut larva ikan mandarin 0,18 mm dan panjang 

larva 1,98 mm (Pattipeilohy et al., 2014).  Pada hari ke-3 tersebut 

larva sudah memiliki saluran pencernaan dan anus sudah serta 

telah mulai beradaptasi dengan makanan dari luar.   Rotifera 

diberikan sampai dengan larva telah beradaptasi dengan baik 

terhadap pakan buatan. Dosis pemberian rotifera disesuaikan 

kepadatan larva. Pada umumnya kepadatan rotifera yang 

diberikan adalah 5-10 ind/ml.  Sebelum rotifera diberikan pada 

larva, terlebih dahulu diberikan fitoplankton 

(Nannochloropsis)  beberapa saat. Pemberian fitoplankton 

bertujuan untuk menjaga mutu air dan sebagai pakan rotifer. 

Fitoplankton diberikan sampai dengan pemberian rotifera 

sampai larva berumur 20 hari.    Pakan hidup selanjutnya 

adalah naupli artemia (Artemia salina) yang diberikan saat 

umur larva 20 hari  sampai panen.  Dosis pemberian naupli 

artemia adalah 0,5-1 ind/ml.  Pakan alami rotifera dan naupli 

artemia yang akan diberikan pada larva mandarin terlebih 

dahulu diperkaya dengan minyak ikan atau vitamin. 

Pengkayaan pakan dapat dilakukan selama 2 jam sebelum 

diberikan pada  larva. Pemberian pakan pada larva ikan 

mandarin disajikan pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1. Pemberian pakan larva ikan mandarin 

Pakan larva 
Umur larva (hari) 

1 3 5 7 10 15 20 21 30 35 

Nannochloropsis            

Rotifera           

Artemia           

Sumber : Pattipeilohy et al. (2014) 

 

Pengelolaan air pemeliharaan mutlak diperlukan guna 

tetap menjaga kualitas air yang digunakan.  Pengelolaan air 

pada larva ikan mandarin berbeda dengan pengelolaan air 

pada larva ikan laut lainnya, dimana pengelolaan air yang 

dilakukan adalah hanya dengan mengganti air pemeliharaan 

pada umur larva 20 hari  hari sebanyak 35% tiap harinya 

(Pattipeilohy et al., 2014).   Pada pemeliharaan larva ikan 

mandarin pada wadah pemeliharaan tidak dilakukan 

penyiponan dasar bak, hal ini karena sifat dari larva ikan 

mandarin ini selalu berada di dasar dan dinding bak. Untuk 

membantu proses penguraian senyawa berbahaya didasar bak 

(amoniak) dan untuk menghindari memburuknya air secara 

periodik diberikan probiotik pada media pemeliharaan.   

 

Pendederan Benih 

Pendederan adalah tahap lanjutan dari pemeliharaan 

larva atau pemindahan larva yang sudah memasuki ukuran 

benih ke tempat pembesaran sementara. Pendederan 

dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup 

benih dimana benih pada fase ini masih tergolong rentang 

sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya. 

Menurut Gani et al. (2014) pendederan ikan mandarin  

dilakukan setelah memasuki umur 25-35 hari dengan ukuran 

0,5-1 cm, dengan wadah  pendederan dapat menggunakan 

akuarim, baskom, bak papan berlapis plastik, bak fiber, bak 
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beton  ataupun wadah lain yang layak untuk digunakan. Pada 

fase ini ikan mandarin masih mengandalkan pakan hidup 

seperti naupli artemia ataupun capepoda. Pada fase ini masih 

sangat rentang terhadap penyakit sehingga dibutuhkan 

penangan yang serius baik itu dari segi pengontrolan, 

pemberian pakan maupun dari segi kebersihan lingkungannya. 

Sebelum benih ditebar dalam wadah pendederan, 

terlebih dahulu dilakukan grading yaitu dengan 

mengelompokkan benih yang berukuran sama dan setiap 

kelompok ditempatkan di wadah yang berbeda pula dengan 

tujuan untuk menghindari persaingan. Padat tebar benih pada 

pendederan ini berkisar antara 3 - 5 ekor/L (Gani et al.,  2014),  

jika kepadatan tinggi akan mempersulit pada saat penyiponan 

karena penampang dasar wadah dipenuhi oleh benih, dan 

benih ikan mandarin sangat mudah tersedot pada saat 

penyiponan. 

Pada tahap pendederan, benih ikan mandarin masih 

mengandalkan pakan hidup berupa naupli artemia, capepoda 

atau pakan hidup yang sesuai dengan bukaan mulut benih. 

Setelah ukuran benih bertambah besar kira-kira 1,5 cm maka 

kepadatan dapat dikurangi sekaligus dilakukan grading ulang 

dan sudah dapat diberikan artemia yang berukuran sedang 

atau artemia yang sesuai dengan bukaan mulut benih dan pada 

fase ini warna aslinya sudah mulai kelihatan. Pada   fase ini 

benih sudah dapat diajarkan untuk mengkonsumsi pakan 

buatan (pellet). Pemberian pakan yang tepat baik dari segi 

nutrisi, ukuran maupun dosis dapat mempercepat laju 

pertumbuhan.   Frekuensi pemberian pakan dapat dilakukan 3 

kali sehari dan ukuran pakan disesuaikan dengan bukaan 

mulut benih. Pada saat pemberian pakan hidup dilakukan, 

sirkulasi air sebaiknya dihentikan  agar pakan tersebut tidak 

hanyut terbawa oleh air pada saluran pembuangan dan setelah 

pakan habis baru di alirkan kembali airnya. Pakan pellet yang 
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digunakan untuk benih ikan mandarin sebaiknya tengelam di 

dalam air dan dapat bertahan lama di dalam air. 

 

5.4.  Pembesaran Ikan Mandarin 

Pada budidaya pembesaran ikan mandarin, selain 

kegiatan persiapan wadah pembesaran, kegiatan yang perlu 

dilakukan adalah grading, yaitu penggolongan ikan 

berdasarkan ukurannya. Grading dilakukan karena 

pertumbuhan ikan seringkali tidak seragam pada ikan 

karnivora bersifat kanibal. Sifat buasnya ini akan menonjol 

apabila terjadi perbedaan ukuran (Kordi, 2011). Ikan-ikan 

yang berukura besar tidak hanya memangsa ikan-ikan yang 

berukuran kecil, tetapi seakan-akan juga menjadi penguasa 

sehingga ikan-ikan kecil akan tersisih dalam segala hal, 

termasuk dalam persaigan memperoleh makanan. Untuk 

menceganya, perlu dilakukan penyeragaman ukuran setiap 2 

bulan sekali. 

Budidaya pembesaran ikan mandarin dapat dilakukan 

dalam wadah terkontrol    (akuarium, bak beton atau 

fiberglass) dan keramba jaring apung (KJA) (Gani et al.,  2014). 

Pembesaran dalam  Wadah Terkontrol  

Untuk wadah pembesaran ikan mandarin,  sebaiknya 

berukuran lebih besar dari wadah pendederan dan mempunyai 

penampang yang luas karena benih cenderung di dasar atau 

dinding wadah. Sebaiknya kedalam air tidak melebihi 70 cm 

guna memudahkan dalam penanganan dan memantauan (Gani 

et al.,  2014).  Pada wadah pembesaran diberikan pelindung 

atau shelter, berupa ranting kayu yang karing, atau pipa 

paralon (Gambar 5.3). Selain berfungsi sebagai tempat 

perlindungan benih, shelter berfungsi  menghadang pakan yang 

lewat dan tempat bertengger  benih terutama pada malam hari.  

Selama pemeliharaan, pemberian pakan dilakukan 3 



98 
 

kali sehari berupa pakan buatan (pellet) maupun pakan hidup 

seperti artemia, capepoda, udang renik cacing renik, jentik 

nyamuk, dan pakan hidup lainnya yang sesuai dengan bukaan 

mulut ikan. Pada awal-awal pemeliharan sebaiknya proporsi 

pemberian pakan lebih banyak diberikan pakan hidup 

disesuaikan dengan bukaan mulut benih, kemudian 

ditingkatkan dimana proporsi pakan buatan lebih banyak, 

sehingga pada akhir-akhir pemeliharaan sampai panen 

pemberian 100 % pakan buatan. Hal ini penting dilakukan 

mengingat bahwa konsmen ikan hias lebih cenderung 

mengguakan pakan buatan (pellet), karena pertimbangan 

praktis dan pakan buatan lebih mudah diperoleh. 

 

 
 

Gambar 5.3. Shelter dari ranting kayu (Gani et al.,  2014) 

 

Selama  pembesaran ikan mandarin dalam  akuarium 

dan bak terkontrol,  diusahakan lingkungan pemeliharaan 

memenuhi kriteria baik kualitas air, arus air, tekanan aerasi, 

wadah maupun shelter yang digunakan dapat memberikan 

kenyamanan bagi ikan agar dapat memberikan hasil yang 

memuaskan. Kebersihan wadah pemeliharaan yang sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan ikan, oleh karena upaya yang 

dapat dilakukan adalah penyiponan dan pencucian wadah. 

Penyiponan dilakukan dengan tujuan untuk membuang 

kotoran yang ada didasar wadah. Ikan mandarin memiliki 
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kebiasaan  menyelinap dalam kotoran tersebut sehingga 

diperlukan kehati-hatian pada saat penyiponan. 

Upaya lain yang yang dapat dilakukan untuk 

memberikan kenyamanan ikan mandarin selama pemeliharaan 

adalah pencucian atau pembersihan wadah, upaya ini  dapat 

dilakukan 2 minggu sekali, tergantung kondisi kotor tidaknya 

wadah yang digunakan. Pada saat pencucian wadah sebaiknya 

dilakukan juga perendaman ikan dengan air tawar selama 5 - 

10 menit (Gani et al.,  2014), hal ini dilakukan untuk mencegah  

timbulnya penyakit yang tidak diinginkan.  Panen dapat 

dilakukan setelah benih berukuran minimal 3 cm dan dapat 

dicapai  dengan lama pemeliharaan 4 atau 5 bulan dengan kata 

lain ikan sudah mencapai umur 6 bulan pemeliharaan dari  hari 

pertama telur menetas menjadi larva. 

 

Pembesaran dalam Keramba Jaring Apung  

Budidaya pembesaran ikan mandarin di keramba jaring 

apung (KJA) berbeda dengan pembesaran di wadah terkontrol, 

dimana pembesaran di KJA sangat dipengaruhi oleh kondisi 

alam. Budidaya ikan dalam KJA tergolong berteknologi intensif, 

karena padat tebar relatif tinggi, maka dibutuhkan lokasi 

dengan sirkulasi air yang baik sehingga mampu mensuplai 

oksigen yang cukup bagi organisme budidaya dan ketersedaab 

pakan yang cukup (Junaidi & Setyowati, 2018). Namun 

demikian, budidaya pembesaran ikan mandarin dalam KJA  

merupakan alternatif yang sangat baik untuk meningkatkan 

produksi ikan mandarin,  selain itu  pembesaran dalam  KJA 

dapat menghemat biaya, tenaga dan dapat memberikan warna 

yang lebih cerah serta sebagai upaya pemanfaatan potensi 

lahan budidaya laut secara optimal (Gani et al,  2014). 

Pembesaran di KJA dapat menggunakan jaring yang 

berukuran 1 x 1 x 1 m3  atau  2x1 x 1 m3 (Gambar 5.4), dengan 

ukuran ini dapat memudahkan dalam pengontolan dan 



100 
 

penanganan. Agar benih ikan mandarin  tidak lolos keluar 

jaring, maka bahan jaring harus disesuaikan dengan ukuran 

benih yang ditebar serta bahan  jaring juga sebaiknya tidak 

mudah robek. Pada setiap  sudut jaring pada bagian atas 

diberikan tali pengikat dan pada sudut bagian bawah diberikan 

pemberat  sehingga jaring dapat membentuk kotakan. 

Pemberat dapat dibuat dari potongan pipa dan dibentuk 

persegi empat sesuai ukuran jaring kemudian didalamnya 

diberi pasir atau campuran semen.   

Setelah jaring dipasang pada KJA kemudian pada bagian 

dalam jaring diberikan shelter sebagai tempat tumbuh atau 

tempat bersarangnya pakan alami. Shelter dapat berupa 

ranting-ranting kayu, daun kelapa ataupun bahan-bahan lain 

yang dapat menarik perhatian pakan alami untuk bersarang 

atau memijah. Selain itu shelter juga bermanfaat sebagai 

tempat perlindungan bagi benih ikan mandarin sehingga pada 

saat ada kebocoran jaring maka benih masih dapat bertahan di 

dalam jaring. Shelter  yang digunakan sebaiknya  digantung 

sehingga tidak menimbulkan kebocoran pada jaring dan 

apabila shelter sudah lapuk atau rusak maka sebaiknya diganti 

dengan shelter yang baru. 

 

 
 

Gambar 5.4. Penempatan jaring di KJA (Gani et al.,  2014) 
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Ukuran benih ikan mandarin yang dipeliharan dalam 

KJA adalah minimal 1 cm dengan kepadatan 100-200 ekor/m3 

(Gani et al.,  2014)  Kepadatan tersebut dapat dilakukan tanpa 

pemberian pakan tergantung tingkat kelimpahan pakan alami 

yang ada didalam jaring. Jumlah kepadatan tebar dapat 

ditingkatkan apabila ketersediaan pakan alami yang melimpah 

atau dapat pula dilakukan dengan penambahan pakan baik itu 

pakan buatan ataupun pakan alami yang dapat ditangkap 

dengan menggunakan lampu pada malam hari. Cara lain yang 

dapat digunakan adalah dengan menggantung lampu tepat di 

atas jaring sehingga pakan alami berkumpul didalam jaring.   

Pemberian pakan buatan (pellet) harus dilakukan 

secara hati-hati jangan sampai tidak termakan habis oleh benih 

ikan mandari, karena hal tersebut dapat menyebabkan 

pembusukan dan bahkan dengan pakan yang mengendap 

didasar jaring dapat mengundang hewan perusak jaring seperti 

kepiting dan ikan buntal yang dapat membuat jaring menjadi 

bocor.  

Ikan mandarin merupakan ikan yang mempunyai 

pergerakan yang lambat sehingga diperlukan penanganan yang 

serius terutama pemantauan  terhadap hama dan predator. 

Hama biasanya ditemukan seperti ikan-ikan kecil yang tumbuh 

di dalam jaring dan menghabiskan pakan yang diberikan. 

Apabila ikan-ikan  kecil ini dapat tumbuh lebih cepat dari benih 

yang ditebar,  maka dapat menjadi predator bagi ikan 

mandarin. Untuk mengantisipasi hal tersebut,  maka apabila 

melihat ikan-ikan yang lain didalam jaring sebaiknya diangkat 

dan dibuang. Jenis predator yang sangat berbahaya adalah 

kepiting karena dapat masuk dengan cara memanjat jaring dan 

menyantap ikan yang dipelihara. Untuk menghindari 

masuknya kepiting ke dalam jaring sebaiknya diberikan 

penutup pada bagian atas jaring. 
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Rangkuman 

Ikan mandarin (Synchiropus spelendidus) termasuk 

biota endemik di Kepulauan Banda Provinsi Maluku. 

Keberadaan ikan ini di alam populasinya terbatas dan semakin 

berkurang yang disebabkan oleh tingginya tingkat permintaan 

pasar dalam dan luar negeri. Ikan ini mempunyai bentuk yang 

sedikit aneh, dimana ikan ini memiliki kepala yang besar dan 

tertekan kebawah, dari mulutnya yang kecil dan mengarah ke 

bawah. Bagian sirip dada bulat dan besar, bagian insang 

tertutup dan hanya ada lubang kecil tidak seperti ikan pada 

umumnya.  Ikan ini hidup di daerah tropis dengan  kisaran 

temperatur  24- 26ºC,   dasar sampai dengan kedalaman 

sampai dengan 18 m pada perairan terumbu karang.  

Ikan ini sangat senang bertengger atau berlindung pada 

karang atau substrat lain dan cenderung menempati dasar 

perairan kecuali pada saat memburu makanan, berpindah 

tempat atau akan melakukan pemijahan. Jika terdapat 2 jantan 

atau lebih maka sering terjadi bentrok terutama pada saat 

menjelang malam hari tepatnya pada saat memasuki waktu 

pemijahan. Setiap ikan betina hanya sekali memijah setiap 

malam dan tidak memijah lagi untuk beberapa hari. Pada 

wadah pembesaran diberikan pelindung atau shelter, berupa 

ranting kayu yang karing, atau pipa paralon. Selain berfungsi 

sebagai tempat perlindungan benih, shelter berfungsi  

menghadang pakan yang lewat dan tempat bertengger  benih 

terutama pada malam hari. Selama pemeliharaan, pemberian 

pakan dilakukan 3 kali sehari berupa pakan buatan (pellet) 

maupun pakan hidup seperti artemia, capepoda, udang renik 

cacing renik, jentik nyamuk, dan pakan hidup lainnya yang 

sesuai dengan bukaan mulut ikan. 
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Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Diskripsikan bentuk ikan mandarin yang membedakannya 

dengan bentuk ikan lain pada umumnya. 

2. Jelaskan cara  membedakan jenis kelamin ikan mandarin  

3. Jelaskan proses  aklimatisasi  induk  ikan mandarin  

4. Jelaskan ciri-ciri telur ikan mandarin yang baik dan yang 

bisa menetas 

5. Jelaskan fungsi shelter pada pembesaran ikan mandarin 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi di atas,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

morfologi, reproduksi, pemijahan dan pembesaran ikan 

mandarin. 
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BAB VI 

BUDIDAYA IKAN BOTANA 

BIRU 

 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan botana biru. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi ikan botana 

biru.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

ikan  botana biru.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

ikan botana biru.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi ikan botana biru yang 

meliputi klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  

kebisaan makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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teknik pembenihan mulai dari pemeliharaan induk,  pemijahan 

induk, penetasan telur, pemeliharaan larva sampai pada 

pendederan benih, dan terakhir mempelajari pembesaran ikan 

botana biru mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, 

manajemen kualitas air, manajemen kesehatan ikan,  panen 

dan penanganan pasca panen. 

 

Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan botana biru dengan baik dan benar. 

 

6.1. Pengantar 

Ikan botana biru (Paracanthurus hepatus) dikenal di 

Indonesia sebagai ikan dori, atau  sebagai ikan angka enam 

(letter six fish) karena tanda hitam dibagian tubuhnya yang 

menyerupai angka enam romawi (V). Sebutan dalam bahasa 

Inggeris  banyak nama lain seperti blue hippo tang, regal tang, 

palete surgeonfish, common surgeon, powder blue surgeon, 

doctorfish atau  letter six fish. Ikan  ini merupakan ikan yang 

cukup populer bagi pecinta akuarium laut, terutama ketika 

ikan ini muncul dalam film kartun the finding nemo. Keindahan 

dengan  perpaduan warna biru tua cerah dengan tana hitan 

pada tubuhnya, sirip dada dan sirip ekor berwarna kuning 

menyebabkan  ikan ini banyak diburu para hobiest ikan hias 

sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap ikan ini. 

Permintaan pasar yang tinggi dan harga yang menarik 

menjadikan ikan salah satu primadona ikan hias laut (Salamet 

et al., 2014). Namun permintaan yang tinggi ini hanya 

bertumpu pada penangkapan di alam dan apabila tidak 

ditangani dengan bikajsana sejak dini,  mana kemungkinan 

besar ikan botana biru akan mengalami penuruan populasi dan 

mengancam kelestarian sumberdaya ini.  Mengantisipasi hal 
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tersebut,  sejak tahun 2014 Balai Perikanan Budidaya Laut 

Ambon secara bertahap melakukan pengembangan budidaya 

ikan botana biru dan berhasil melakukan domestifikasi, 

rekayasa pembenihan dan pembesaran. 

 

6.2.  Biologi Ikan Botana Biru 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Ikan botana biru dalam susunan  klasifikasi menurut 

Eschmeyer (1998)  tergolong dalam  filum Chordata, subfilum 

Vertebrata, intraflum Gnathostomata, superkelas 

Actinopterygii, kelas Teleotei, superordo Acanthopterygii, ordo 

Perciformes, subordo Acanthuroidei,  famili 

Acanthuridae,    genus Paracanthurus, species  Paracanthurus 

hepatus (Linnaeus, 1766). Ikan botana biru  memiliki banyak 

nama lain seperti blue hippo tang, regal tang, palete 

surgeonfish, common surgeon, powder blue surgeon, doctorfish 

atau  letter six fish. Selain ikan botana biru, ini dikenal di 

Indonesia sebagai ikan dori, atau  sebagai ikan angka enam 

(letter six fish) karena tanda hitam dibagian tubuhnya yang 

menyerupai angka enam (Kusumawati et al.,  2015). Bentuk 

tubuhnya yang pipih dan lebar serta dibagian ekornya terdapat 

duri mendatar yang tajam bagaikan pisau bedah, sehingga ikan 

ini disebut juga sebagai ikan bedah atau common surgeon.  

Ciri khas dari ikan ini berwarna biru tua cerah dengan 

tanda hitam ditubuhnya. Sirip dada dan sirip ekornya 

berwarna kuning. Pewarnaan tersebut merupakan peran dari 

struktur pigmen sel yang dimiliki yaitu iridophores. Ukuran 

ikan botana biru jantan akan terlihat lebih besar dibandingkan 

betina. Pewarnaan yang dihasilkan dari pigmen 

sel iridophores tersebut menyebabkan ika botana biru dapat 

menyesuaikan terhadap intensitas pewarnaannya. 

Penyesuaian diri ini terjadi ketika ikab botana biru mengalami 
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perubahan fase remaja hingga dewasa.  

Ikan botana biru remaja memiliki warna biru muda 

yang terang dengan bintik-bintik gelap disekitar matanya dan 

pada ujung sirip dadanya berwarna biru muda. Tubuh ikan 

botana biru menjadi biru tua cerah saat dewasa. Selain itu, 

penyesuaian intensitas warna bergantung dengan kondisi 

lingkungan yang membuat ikan stress dan moody. Penyesuaian 

tersebut terjadi pada bagian tanda hitam ditubuhnya yang 

berubah warna menjadi warna kuning atau sebaliknya. Ikan ini  

juga dapat melakukan komunikasi melalui warnanya. Ketika 

stress, warna tubuhnya akan berubah menjadi lebih gelap dan 

ini dapat memberi informasi bagi ikan lain bahwa akan ada 

masalah. Ikan botana biru dapat membuat tubuhnya 

transparan dan berbaur dengan sekelilingnya untuk 

menghindari adanya predator. 

 

 
Gambar 6.1. Morfologi ikan botana biru                                                                                   

(foto oleh Randall in https://www.fishbase.in/photo) 

 

Habitat dan Penyebaran 

Habitat ikan botana biru berada pada daerah terumbu 

karang dengan kisaran kedalaman 2-25 m dan area 

penyebarannya di daerah tropis dan subtropis meliputi 

https://www.fishbase.in/photo
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kawasan Indo-Pasifik antara lain Afrika Timur hingga 

Indonesia, Micronesia, Samoa, New Caladonia, dan Barat Daya 

Jepang hingga Great Barrier Reef (Allen et al., 2003 dalam 

Kusumawati et al., 2015).   Di Indonesia tersebar di perairan 

Medan, Aceh, Padang, Bali, Sumbawa, Manado, dan Biak. Ikan 

ini hidup berasosiasi dengan terumbu karang dengan perairan 

yang jernih dengan suhu antara 24oC dan 26oC (Setiawati et al.,  

2013). 

 

 
 

Gambar 6.2. Penyebaran ikan botana biru ( 

https://www.aquamaps.org) 

 

Pakan  dan Kebisaan Makan 

Ikan botana biru di alam memakan  ganggang dan 

mikroalga yang menutupi karang, hal tersebut tentunya 

menguntungkan bagi kehidupan karang. Selain itu, ikan dapat 

memakan zooplankton yang melayang di permukaaan laut, 

cacing, udang kecil dan lain-lain. Dengan demikian, ikan botana 

biru tergolong ikan omnivora. Pada pemeliharaan di akuarium 

sebagai ikan hias, ikan botana biru biasa diberikan pakan  

pakan berupa udang beku yang sudah di cincang kecil dan  

cacing beku. Pada pemeliharaan induk di bak terkontrol induk 

https://www.aquamaps.org/
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dapat diberikan pakan berupa pelet komersil, cacing Nereis, 

udang rebon, ikan teri, rumput laut (Gracilaria, Caulerpa, 

Euchema) dengan frekuensi pemberian pakan dua kali/hari 

(Setiawati et al., 2013).  

 

Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Ikan botana biru di alam hidup secara berkelompok dan 

dalam berkelompok tersebut tidak hanya dengan sesama 

spesiesnya, akan  tetapi juga dengan spesies lainnya. Kelompok 

spesies ikan botana biru  terbentuk secara spontan dan terdiri 

dari jantan dan betina. Saat ingin bereproduksi, kelompok-

kelompok tersebut membubarkan diri dan membentuk kembali 

dalam beberapa waktu sebelum melakukan pemijahan. 

Beberapa anggota kelompok mulai berenang keatas secara 

cepat dengan melepaskan gametnya. Sperma dan telurnya 

dikeluarkan langsung ke air dan melakukan pembuahan secara 

eksternal. Gerakan berenang secara cepat memungkinkan 

penyebaran dan pencampuran sperma dan telur yang 

kemudian terbawa arus. Ikan betina  dapat mengeluarkan 

sekitar 4.000 telur ke air setiap periode pemijahan. Ketika suhu 

ideal, pemijahan  berlangsung sebulan sekali biasanya selama 

musim dingin. Telur yang telah dibuahi terbawa oleh arus dan 

menetas menjadi larva sehari kemudian. 

 

6.3.  Pemijahan Ikan Botana Biru 

 

Pemeliharaan Induk 

Sebelum dilakukan pemeliharaan induk terlebih dahulu 

dilakukan seleksi  induk. Seleksi induk merupakan   salah  satu  

tahap   awal  yang  sangat penting  pada kegiatan  produksi  

benih  atau larva secara  massal.   Induk yang   memenuhi   

kriteria   ukuran,   umur,   kesempurnaan  morfologis, 

maupun  kesehatan fisik dapat  dipilih dan selanjutnya  
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ditangani  secara hatihati   untuk  menjamin  kesusksesan   

dalam  proses  produksi   benih yang  berkualitas.    Secara  

umum,  kematangan   seksual   induk  jantan ukuran tubuhnya 

lebih kecil daripada induk betina. Pada percobaan 

perkembangan embrio dan larva ikan botana biru yang 

dilakukan oleh Kusumawati et al. (2015) induk jantan yang 

bergunakan memiliki rataan panjang total 14,9±1,7  cm dengan 

bobot badan 78,1±31,7 g dan induk betina memiliki rataan 

panjang total 16,1±1,7 cm denga bobot 101,5±31,6. 

Induk  atau  calon  induk dapat  diperoleh  dari  daerah   

sekitar   atau dapat   pula  didatangkan    dari  daerah   lain.   

Ikan  ikan botana biru    termasuk  mudah    stress   karena 

perubahan lingkungan  yang kurang  sesuai. Bilamana    hal   itu  

terjadi,    maka   ikan botana biru akan mogok   makan   untuk   

beberapa   hari   lamanya,    dan  hal  tersebut dapat pula  

berakibat   pada   kematian. Oleh  karena    itu,  penanganan     

induk ataupun  calon  induk  harus   dilakukan  dengan   sangat   

hatihati.     Apabila transportasi   dari   satu   daerah    ke  

daerah    lain  dalam   jarak   waktu   yang cukup lama 

diperlukan,  maka     penggunaan  sistem   dan  teknik 

transportasi   yang  baik  serta  memadai   sangatlah   

disarankan. 

Menurut Setiawati et al. (2013) induk yang baru datang 

ditempatkan di bak aklimasi dengan volume 500 L selama 1-4 

minggu. Awal aklimatisasi ikan diberi air tawar dan juga obat 

erubaju selama 5 menit untuk  menghilangkan berbagai parasit 

yang menempel pada badan ikan, kemudian ikan dipelihara 

dengan sistem air laut mengalir.  Selanjutnya induk tersebut 

dipelihara dalam bak fiber berkapasitas 2 ton, dengan 

kepadatan 39 ekor/bak. Sirkulasi air laut diatur dengan debit 

30 L/menit, pakan yang diberikan adalah: pakan buatan, 

cacing, udang, ikan teri, kerang darah, dan rumput laut. Pakan 

yang diberikan sangat bervariasi karena ikan ini termasuk ikan 
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omnivora. Rumput laut selalu disediakan pada tangki 

pemeliharaan induk, jenis rumput laut yang diberikan adalah 

Gracilaria, anggur laut, maupun berbagai alga yang tumbuh 

pada karang yang mati. Pakan diberikan dua kali sehari yaitu 

pagi dan sore. Setiap minggu dilakukan penyiponan dan 

pembersihan bak kolektor telur. 

 

Pemijahan Induk 

Pemijahan pertama terjadi pada bulan  Juni atau 3 bulan 

pemelihaaraan induk dan setelah itu memijah pada periode 

bulan September-Desember. Perubahan warna terlihat pada 

ikan yang akan memijah, warna badan ikan menjadi pucat 

terutama pada bagian kepala dan badannya. Pemijahan terjadi 

menjelang matahari terbenam sekitar pukul 17.00 – 18.00  

(Kusumawati et al., 2015; Setiawati et al., 2013), beberapa 

pasang ikan tampak berenang ke permukaan. Ikan ini dapat 

memijah sepasang maupun beberapa pasang dalam satu bak.  

Telur ikan botana biru berbentuk bulat dan melayang di 

permukaan air dan pada awal stadia pembelahan sel memiliki 

diameter 0,69±0,006 mm dengan volume butir minyak 

0,019±0,001 mm (Kusumawati et al., 2015).  

Tingkat penetasan telur ikan botana biru berkisar 

antara 92%-98%, angka penetasan ini jauh lebih tinggi dari 

tingkat penetasan ikan laut lain. Uji ketahanan  larva yang 

dipelihara tanpa pemberian makan ditujukan untuk 

mengetahui kecukupan makanan cadangan (endogenous 

energy), hasil pengamatan menunjukkan bahwa cadangan 

makanan dan energi yang berasal dari kuning telur dan butir 

minyak mampu menunjang kehidupan larva sampai umur 5 

hari dengan tingkat kelangsungan hidup yang masih sangat 

rendah di bawah 1% (Setiawati et al., 2013). Data ini 

menunjukkan bahwa pemeliharaan larva ikan botana biru akan 

dihadapkan pada tantangan bagaimana menyediakan pakan 
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awal (exogenous energy) yang sesuai untuk menggantikan 

peranan endogenous energy sehingga meningkatkan 

kemungkinan larva untuk bertahan hidup. 

 

Perkembangan Embrio 

Durasi perkembangan embrio ikan botana biru  terjadi 

dalam waktu 22 jam 24 menit dengan kondisi suhu air yang 

berkisar 27°C-28°C  (Kusumawati et al., 2015). Stadia 

perkembangan embrio pada setiap ikan adalah sama, namun 

durasi tiap stadia yang membedakan. Pada ikan ikan botana 

biru awal perkembangan diawali dengan pembelahan satu sel 

kemudian menjadi dua sel pada waktu 20 menit. Kemudian 

berturut-turut  membelah menjadi 4, 8, 16, 32, dan setelah 

pembelahan sel terjadi sempurna, kemudian memasuki stadia 

blastula pada waktu 3 jam 21 menit. Dari stadia blastula 

memasuki awal stadia gastrula pada waktu 5 jam 36 menit, di 

mana pada fase ini blastoderm mulai terlihat namun masih 

berada di bagian dasar sumbu. Pada stadia pertengahan 

gastrula terjadi pada waktu 8 jam 25 menit, di mana balstoderm 

telah berada pada pertengahan permukaan telur. Pada akhir 

fase gastrula yang terjadi pada waktu 9 jam 53 menit, di mana 

blastoderm sudah mulai menutupi hampir semua seluruh 

permukaan telur sehingga mulai menampakan bayangan bakal 

calon embrio (Kusumawati et al., 2015). 

Dengan berakhirnya stadia gastrula, maka mulai 

memasuki stadia akhir yaitu  organogenesis. Fase 

organogenesis terbagi dalam 2 fase, yang pertama adalah fase 

pembentukan bayangan embrio, dimana pada fase ini embrio 

masih berupa selubung bayangan yang masih belum nampak 

jelas. Fase kedua yaitu pembentukan embrio, dimana embrio 

telah nampak jelas dengan pembentukan bakal kepala pada 

anterior permukaan telur dan pada posterior ujung bakal ekor. 

Fase berikutnya dari stadia organ ogenesis adalah berdetaknya 
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jantung yang terjadi pada waktu 19 jam 19 menit. Pada stadia 

akhir organogenesis ditandai dengan bergeraknya ekor yang 

terjadi pada waktu 21 jam 13 menit, dan awal penetasan terjadi 

pada waktu 22 jam 24 menit, di mana embrio menetas menjadi 

larva. 

 

Pemeliharaan Larva 

Larva yang baru menetas   memiliki kisaran panjang dan 

tinggi total masing-masing 1,56±0,10 mm dan 0,44±0,002 mm 

dengan volume kuning telur dan butir minyak 0,056±0,02 mm  

dan 0,021±0,002 mm (Kusumawati et al., 2015). Penyerapan 

endogenous pada kuning telur optimum terjadi pada hari kedua 

dan maksimum terserap habis pada hari ketiga setelah 

menetas. Sedangkan pada penyerapan endogenous butir 

minyak tepat habis pada hari ketiga. Saat di mana larva tidak 

lagi memiliki cadangan makanan merupakan masa kritis dari 

larva,  sehingga perlu diberikan pakan tambahan dari luar 

sebelum memasuki masa kritis. Hal ini dikarenakan kuning 

telur dan butir minyak merupakan sumber utama nutrien dan 

energi bagi embrio dan larva.  

Plankton mulai diberikan pada larva hari ke-2 (D2) 

sebagai green water sedangkan rotifer dan pakan pendukung 

lain seperti emulsi kuning telur diberikan pada larva umur D3 

(Kusumawati et al., 2015). Berdasarkan kemampuan makan 

(feeding ability) pada larva ikan botana biru melalui observasi 

isi perut, diketahui hanya satu atau dua ekor larva dari lima 

sampel larva yang diambil menunjukkan kemampuan makan 

yang terlihat dari isi perut yang berisi rotifer. Seiring dengan 

bertambah usia, jumlah larva ikan botana biru  semakin 

menurun dan hanya mampu bertahan maksimum selama 25 

hari. Terkait dengan hal tersebut nampaknya rotifer dan pakan 

pendukung lain seperti emulsi kuning telur bukan merupakan 

jenis pakan awal yang tepat untuk larva ikan botana biru. 
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Nampaknya penggunaan berbagai jenis pakan alami harus 

terus dieksplorasi untuk mendapatkan jenis pakan awal yang 

tepat bagi larva ikan botana biru. 

 

6.4. Pembesaran Ikan Botana Biru 

Budidaya pembesaran ikan botana biru sebagaimana 

pembesaran ikan hias laut lainnya dapat dilakukan sistem 

terbuka dalam keramba jaring apung (KJA) dan sistem tertutup 

pada  wadah terkontrol berupa akuarium atau bak fiber atau 

bak beton.  Budidaya pembesaran sebagai upaya domestikasi 

ikan botana biru sebaiknya dilakukan dalam KJA untuk 

mengetahui kapasitas keramba dan jenis pakan yang 

digunakan (Raiba et al., 2015; Salamet et al, 2014).  

 

Persiapan  KJA  

Sebuah KJA terdiri atas bagian-bagian berupa rakit, 

pelampung, pemberat, jangkar, keramba/kantong jaring dan 

rumah jaga (gudang).  Keramba/kantong jaring berfungsi 

sebagai wadah untuk pemeliharaan dan pelindung ikan dari 

serangan predator dan segala gagguan lainnya. Salah satu 

bahan yang memenuhi persyarakat untuk pemeliharaan ikan 

antara lain polyethylene (PE) yang umum dipakai  jaring trawl. 

Bahan berupa jaring PE yang tersedia di pasaran digulung dan 

dijual berdasarkan bobot atau panjang. Jaring PE No.380 D/9 

dengan ukuran mata jaring (mesh size) sebesar 2 inci (5,08 cm) 

yang biasa diguakan  sebagai kantong jaring luar dan No. 

380/13 denga ukuran matra jaring 1 inci (2,5 cm) atau 1,5 inci 

(3,81 cm) digunakan sebagai keramba dalam. 

Untuk membuat sebuah keramba dari jaring dengan 

ukuran tertentu ada istilah hang in rasio   yaitu nilai persentase 

jika jaring yang terdiri dari mata jaring direntangkan antara 

dua ujung jaring. Rumus yang digunakan  (Kordi, 2009) sebagai 

berikut : 
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S  =  L – i/L x 100% 

i  = L (1 – S) 

d  = D/ √        

 

dimana 

S  = hang in ratio, 

L = panjang jaring dalam keadaan tertarik (direntangkan), 

i  = panjang jaring tidak direntangkan, 

d  = kedalaman atau tinggi keramba sesudah hang in ratio, 

D  = jumlah mata jaring dalam keadaan tertarik 

 

Sebagai contoh, untuk membuat sebuah keramba 

berukuran 3 m x 3 m x 3 m, dengan mata jaring 1 inci (2,5 cm) 

dan hang in ratio = 30%, maka perhitungannya sebagai berikut: 
 

L = i/(1 – S) = 12/(1 – 0,3) = 17,14 cm. 
 

Dengan demikian, panjang tiap sisi keremba adalah 17,14/4 = 

4,28 cm, dengan jumlah mata jaring 428/2,5 = 171. Kedalaman 

atau tinggi keramba dihitung rumus d = D  √        = 3 / 

√              = 4,20 m, dengan jumlah mata jaring 420/2,5 = 

168. 

 
Gambar 6.3. Pola jaring yang akan dipotong (Kordi, 2009) 
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Gambar 6.4. Sebuah keramba yang siap dipasang (Kordi, 

2009) 

 

Penebaran Benih  

Benih yang digunakan dalam pembesaran ikan botana 

biru  berasal dari hasil tangkapan nelayan di alam atau panti 

benih.   Mengingat benih hasil tangkapan alam mempunyai 

banyak kelemahan diantaranya sering terdapat luka akibat 

penangkapan dan transportasi, maka penanganan benih hasil 

tangkapan harus benar-benar diperhatikan. Ikan harus selalu 

dalam kondisi sehat tanpa adanya luka atau sisik terkelupas. 

Untuk penangkapan benih dengan sarana perahu, biasanya 

dalam perahu dilengkapi dengan palka yang berisi air untuk 

menampung ikan hidup. Bagian palka yang bersisi air ini 

dilengkapi dengan aerator sebagai sumber oksigen. Sedangkan 

pada perahu tradisional yang tidak dilengkapi dengan aerator 

sebagai sumber oksigen, maka selama perjalanan harus selalu 

dilakukan penggantian air. 

Sebelum dipelihara di tempat penampungan, sebaiknya 

ikan-ikan direndam terlebih dahulu dalam air yang 

mengandung antiseptik/antibiotik. Caranya, benih direndam 

dalam prevuran, tetasiklin atau kloramphenikol dengan dosis 

15 – 50 ppm selama minimal 1 jam (Kordi, 2009). Perendaman 

bertujuan untuk mencegah infeksi bakteri akibat goresan-
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goresan pada tubuh ikan yang terjadi pada waktu penangkapan 

dan pemindahan.  

Padat penebaran ikan botana biru pada pemeliharaan di 

KJA dengan ukuran panjang 14 cm dan berat 50 g adalah 16 

ekor/keramba dengan ukuran keramba 2x2x3 m3, 3x3x3 m3 

atau 4x2x3 m3. Namun yang paling bagus dan menghasilkan 

pertumbuhan ikan botana biru yang terbaik adalah 3x3x3 m3 

selama pemeliharaan yang berlangsung 3 bulan (Raiba et al., 

2015).  

 

Pemberian Pakan 

Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan botana 

biru adalah pakan ikan rucah dan  pakan buatan (pellet). 

Pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi minimal 2 kali 

sehari.   Menurut Salamet et al. (2014), kelangsungan hidup 

ikan botana biru dengan pemberian pakan ikan rucah adalah 

sebesar 95%, sedangkan dengan pemberian pakan buatan 

(pellet) sebesar 90%. Namun demikian,  penggunaan ikan 

rucah  sebagai pakan memiliki kelemahan diantaranya adalah 

rendahnya rasio konversi pakan (feed conversion ratio, FCR) 

sehingga dibutuhkan ikan segar dalam jumlah yang banyak 

untuk mendukung pertumbuhan ikan. Kandungan air yang 

tinggi pada ikan segar juga menyebabkan sisa pakan lebih 

mudah mengalami pembusukan dan rentan terhadap 

timbulnya penyakit  (Kim et al.,  2007). Selain itu, sisa pakan 

dari ikan segar yang tidak dikonsumsi oleh biota budidaya 

menyebabkan menurunnya kualitas perairan karena senyawa 

organik yang dihasilkan oleh sisa pakan ikan segar lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan senyawa organik yang dihasilkan 

dari sisa pakan buatan.  Oleh karena itu, salah satu tantangan 

dalam kegiatan pembesaran ika botana biru  adalah 

pengembangan pakan buatan untuk mendukung pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup ikan botana biru. 
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Pengelolaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan 

Pengamatan dan pengukuran kualitas air dapat 

dilakukan seminggu sekali jika peralatan tersedia seperti 

pengukur suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut dan kecerahan. 

Pada budidaya ikan dalam KJA, pengelolaan kualitas air 

dilakukan dengan perawatan keramba atau jaring dengan 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.   

Pemeliharaan kesehatan ikan sebaiknya dilakukan 

secara rutin, dengan cara melihat tingkah laku dan gejala klinis 

pada ikan seperti nafsu makan ikan yang menurun, aktifitas 

berenang yang tidak normal, warna tubuh yang berubah, 

terdapat bagian yang luka dan pendarahan pada tubuh, serta 

kondisi sirip yang tidak normal atau mata yang menonjol tidak 

wajar.  
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Rangkuman 

Ikan botana biru (Paracanthurus hepatus) dikenal di 

Indonesia sebagai ikan dori, atau  sebagai ikan angka enam 

(letter six fish) karena tanda hitam dibagian tubuhnya yang 

menyerupai angka enam romawi (V). Ciri khas dari ikan ini 

berwarna biru tua cerah dengan tanda hitam ditubuhnya. Sirip 

dada dan sirip ekornya berwarna kuning, dan ukuran jantan 

akan terlihat lebih besar dibandingkan betina. Ikan botana biru 

di alam memakan  ganggang dan mikroalga yang menutupi 

karang, Selain itu ikan ini  memakan zooplankton, cacing, 

udang kecil dan lain-lain. Ikan ini di alam hidup secara 

berkelompok, baik sesama jenis dan di luar jenis. Kelompok 

spesies ikan botana biru  terbentuk secara spontan dan terdiri 

dari jantan dan betina. Saat akan  bereproduksi, kelompok-

kelompok tersebut membubarkan diri dan membentuk kembali 

dalam beberapa waktu sebelum melakukan pemijahan.  

Tingkat penetasan telur ikan botana biru berkisar 

antara 92%-98%, angka penetasan ini jauh lebih tinggi dari 

tingkat penetasan ikan laut lain. Larva yang baru menetas   

memiliki kisaran panjang dan tinggi total masing-masing 1,46 – 

1,66 mm dan 0,42 – 0,46 mm. Penyerapan kuning telur 

optimum terjadi pada hari kedua dan terserap habis pada hari 

ketiga setelah menetas.  Plankton mulai diberikan pada larva 

hari ke-2  sebagai green water sedangkan rotifer dan pakan 

pendukung lain seperti emulsi kuning telur diberikan pada 

larva umur 3 hari. Pakan yang digunakan dalam pembesaran 

ikan botana biru adalah pakan ikan rucah dan  pakan buatan 

(pellet). Pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi minimal 

2 kali sehari, dengan tingkat hidup ikan botana biru dengan 

pemberian pakan ikan rucah adalah sebesar 95%, sedangkan 

dengan pemberian pakan buatan (pellet) sebesar 90%. 
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Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Diskripsikan corak warna ikan botana biru dan perubahan 

warna sesusi umurnya 

2. Jelaskan makanan dan kebiasaan makan ikan botana biru 

3. Jelaskan kriteria ikan botana biru yang memenuhi syarat 

sebagai induk untuk pemijahan 

4. Jelaskan perkembangan embrio ikan botana biru selama 

pengeraman telur 

5. Jelaskan kelemahan pemberian pakan ikan rucah pada 

pemeliharaan ikan botana biru 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi di atas,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

morfologi, kebiasaan makan, reproduksi, pemijahan dan 

pembesaran ikan botana biru. 
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BAB VII 

BUDIDAYA IKAN KEPE-KEPE 

 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan kepe-kepe. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi ikan kepe-

kepe.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

ikan  kepe-kepe.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

ikan kepe-kepe.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi ikan kepe-kepe yang 

meliputi klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  

kebisaan makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian 

teknik pembenihan mulai dari pemeliharaan induk,  pemijahan 

induk, penetasan telur, pemeliharaan larva sampai pada 

pendederan benih, dan terakhir mempelajari pembesaran ikan 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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kepe-kepe mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, 

manajemen kualitas air, manajemen kesehatan ikan,  panen 

dan penanganan pasca panen. 

 

Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran ikan kepe-kepe dengan baik dan benar. 

 

 

7.1.  Pengantar 

Ikan yang berasal dari family Chaetodontidae atau biasa 

disebut butterflyfish atau ikan kupu-kupu, tetapi masyarakat di 

Indonesia kebanyakan menyebutnya ikan kepe-kepe. Ikan ini 

telah  menjadi primadona di kalangan para pecinta ikan hias. 

Pasalnya ikan ini mempunyai daya tarik yang cukup unik, yaitu 

mempunyai penampilan yang mencolok yang pastinya indah 

dipandang mata. Oleh karena itu,  tidak heran apabila peminat 

ikan yang satu ini relatif cukup banyak. Ikan kepe-kepe 

mempunyai banyak sekali genus dengan warna tubuh yang 

beraneka ragam. Umumnya bentuk tubuhnya adalah berbentuk 

pipih seperti cakram dengan ukuran yang tidak lebar hanya 

berkisar sekitar 15 cm. Mempunyai tampilan yang mirip 

dengan kupu kupu serta kemampuannya untuk terbang di 

dalam air menjadikan ikan ini sangat diminati untuk dipelihara 

di dalam akuarium. 

 

7.2. Biologi Ikan Kepe-Kepe 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Ikan kepe-kepe dalam susunan  klasifikasi tergolong 

dalam  filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Osteichthyes,  

ordo Perciformes, famili Chaetodontidae (Butterflyfish) (Froese 
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& Pauly, 2019).  Famili Chaetodontidae yang telah dikenali dari 

semua laut tropik dan sub tropik sekitar 132 species  yang 

termasuk dalam 12 genus, 45 species diantaranya  terdapat di 

Indonesia (Allen & Adrim, 2003).  Ikan kepe-kepe  terlihat 

seperti versi kecilnya dari angelfish (Pomacanthidae), hanya 

saja pada ikan kepe-kepe (Chaetodontidae) tidak memiliki 

sebuah tulang berbentuk bumerang yang ujung-ujungnya 

membentuk margin posterior dan lebih rendah dari daerah 

insang (preopercle) yang membentuk seperti duri dan bentuk 

tubuh yang sedikit membulat seperti kupu-kupu. Para   ahli  

ikhtiologi   mengklasifikasikan   ikan   kepe-kepe   kedalam   

famili Chaetodontidae berdasarkan desain gigi, dimana 

semuanya mempunyai gigi yang mirip sisir dan tajam untuk 

mencari makannya di celah-celah karang batu (Nonji, 2002).  

Ikan kepe-kepe mempunyai ukuran tubuh yang 

umumnya kecil. Panjang tubuhnya berkisar antara 12-22 cm, 

namun pada spesies Chaetodon ephipium tumbuh hingga 30 

cm. Namanya merujuk pada tubuh yang berwarna terang dan 

berpola mencolok pada banyak  spesies dengan sentuhan 

warna hitam, putih, biru, merah, jingga, dan kuning (Gambar 

7.1).  Namun beberapa spesies berwarna biasa saja. Banyak 

ikan kepe-kepe yang memiliki bintik mata di sisi tubuhnya 

serta pita gelap yang melewati mata,  mirip pola yang terlihat 

di sayap kupu-kupu. Tubuhnya yang bulat pipih mudah 

dikenali di  melimpahnya kehidupan terumbu karang, sehingga 

orang mengira bahwa warna mencolok itu dimaksudkan untuk 

komunikasi antar spesies. Ikan kepe kepe sirip punggung tidak 

terbagi-bagi, sirip ekornya membulat atau nampak  terpotong 

tapi tidak bercabang. 
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Gambar 7.1. Spesies ikan Chaetodontidae, a) Chaetodon 

octofasciatus, b) Chaetodon speculum, c) Chaetodon trifascialis 

(fishbase, 2020) 

 

Habitat dan Penyebaran 

Ikan famili Chactodontidae tersebar di perairan tropis 

dan  subtropis,  tetapi  sebagian besar  jenisnya terdapat   

diperairan tropis,  yaitu 90% dari  115   spesies yang   

diketahui   berada   di   kawasan   Indo-Pasifik  dan hanya 

sedikit  jenis terdapat di Laut Karibia dan Samudera Atlantik  

bagian tropis (Hukom & Bawolle, 1997).  Di perairan  

Indonesia tercatat  ada 45 species (Allen & Adrim, 2003),   atau 

urutan   kedua  didunia  setelah  Great  Barrier Reef,  Australia, 

yang memiliki   50 species (Allen et al.,  1998). Secara umum 

daerah distribusi Chaetodontidae menurut Allen et al. (1998) 

adalah i) spesies yang tersebar secara luas di perairan Pasifik 

Barat, Samudra Hindia atau kombinasi keduanya; ii) spesies 

yang mempunyai distribusi lebih kecil seperti Australia (areal 

kombinasi dari daerah Asia Tenggara dan Australia), 

perbatasan Pasifik bagian barat dan Samudera Hindia bagian 

barat; dan iii) spesies endemik yang terdistribusi pada areal 

yang sangat kecil (biasanya satu pulau atau kumpulan pulau 

atau daerah lebih luas dengan perbatasan yang jelas seperti 

Laut Merah. 

Ikan kepe-kepe  ini  hidup di daerah terumbu   karang  

yang  dangkal pada kedalaman 18 m. Oleh  karena itu,  

ketergantungannya terhadap ekosistem terumbu karang  
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sebagai  daerah pengasuhan (nursery ground), pemijahan 

(spawning ground), dan daerah mencari makan (feeding 

ground),  maka distribusi  dan densitasnya lebih banyak  

dipengaruhi  oleh    kondisi  penutupan karang hidup. Ikan 

kepe-kepe (Chaetodontidae) merupakan organisme yang dapat 

dijadikan sebagai penanda kerusakan terumbu karang (Hukom 

& Bawolle, 1997; Madduppa et al., 2014; Riansyah et al., 2018). 

Keberadaan ikan kepe-kepe sebagai indikator kesehatan 

ekosistem terumbu karang, karena kesukaannya terhadap jenis 

substrat  dan berhubungan langsung pada meningkatnya 

makanan yang dikonsumsi oleh ikan kepe-kepe yang bersifat 

obligatif coralivor (Titaheluw et al., 2015). 

 

Pakan  dan Kebisaan Makan 

Ikan kepe-kepe aktif di siang hari (diurnal) dan pada 

malam hari mencari tempat  perlindungan yang dekat dengan 

permukaan terumbu karang.  Ikan ini bisa hidup soliter, 

berpasangan maupun berkelompok. Terdapat lima kategori 

pemangsaan ikan kepe-kepe yaitu pemangsa karang batu  

(hard coral feeder), invertebrata sesil termasuk polip karang 

(invertebrate sesile feeder), invertebrata bentik, omnivor, dan 

planktivor (umumnya zooplankton) (Allen et al., 1998). Ikan 

kepe-kepe biasanya ditemukan secara individual, berpasangan, 

atau dalam kelompok kecil (Nonji, 2002). Sumber makanan 

merupakan faktor penentu utama yang membedakan 

kehidupan sosial dan sistem pertemanan diantara ikan kepe-

kepe. Ikan koralivor umumnya ditemukan berpasangan 

sedangkan ikan planktivor biasanya ditemukan berkelompok 

(Nonji, 2002). 

 

Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Ikan merupakan salah satu makhluk hidup yang secara 

umum bereproduksi secara  seksual. Dalam proses 
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reproduksinya, ikan mempunyai tingkah laku dan tata cara 

yang berbeda-beda, mulai dari tingkah laku meminang dan 

kawin, memijah, sampai penjagaan terhadap telur dan anak-

anaknya (Fahmi, 2001).  Informasi mengenai reproduksi ikan 

kepe-kepe dalam wadah terkontrol sangat terbatas, namun 

perilaku reproduksi di alam dan dalam wadah pemijahan tidak 

jauh berbeda (Degidio et al., 2017). Seperti pada umumnya 

ikan laut,  ikan kepe-kepe  melakukan  pembuahan secara 

eksternal yaitu individu jantan dan betinanya sama-sama 

melepaskan sperma dan sel telurnya di perairan. Telur-telur 

yang dilepaskan ke perairan, ada yang mengapung di 

permukaan. Telur-telurnya dibiarkan mengapung di 

permukaan untuk kemudian menetas dan menjadi larva yang 

berbentuk transparan dan hidup secara planktonik, dan 

umumnya berukuran kecil (diameter sekitar 1 mm) (Fahmi, 

2001). Ukura telur ikan kepe-kepe berkisar dari 0,6 - 0,8 mm  

(Degidio et al., 2017). Ketika menetas, berkembang sebagai 

larva planktonik yang berbentuk transparan. Kebanyakan larva 

ikan ini mengkonsumsi larva kopepoda (stadia nauplius) 

sebagai makananya. 

 

6.3.  Pemijahan Ikan Kepe-Kepe 

Pembenihan ikan adalah ilmu yang mempelajari 

mengenai kegiatan mengembangbiakkan atau memperbanyak 

ikan secara alami, semi buatan dan buatan. Produksi 

pembenihan ikan berperan dalam keberhasilan kegiatan 

pembesaran ikan. Kualitas benih ikan berpengaruh terhadap 

perkembangan ikan pada saat pembesaran ikan. Selain itu, 

kegiatan pembenihan ikan akan berperan terhadap rekayasa 

genetik ikan sehingga dapat menghasilkan strain ikan yang 

baru. Pengelolaan pembenihan ikan dapat dilakukan secara 

tradisional, semi intensif dan intensif. Pengelolaan pembenihan 

ikan secara tradisional merupakan kegiatan pembenihan yang 
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dilakukan secara turun temurun, dimana umumnya 

pengelolaan pembenihan ikan secara tradisional belum 

menggunakan teknologi. Pengelolaan pembenihan ikan secara 

semi intensif merupakan modifikasi dan perbaikan 

pembenihan ikan secara tradisional. Sedangkan pembenihan 

ikan secara intensif merupakan kegiatan pembenihan yang 

efektif dan efisien dengan mengoptimalkan sumberdaya untuk 

meningkatkan produksi benih ikan. 

Fasilitas Pembenihan 

Fasilitas balai benih atau di hatchri (hatchery) dan 

teknik pemijahan ikan kepe-kepe tidak berbeda  dengan 

pemijahan ikan hias laut lainnya. Berasarkan fasilitas hatchri 

terdiri dari hatchri skala rumah tangga rumah (HSRT) dan 

hatchri skala besar (HSL) (Kordi, 2011). Fasilitas hatchri baik 

HSRT maupun HSL antara lain wadah pemeliharaan induk, 

wadah memeliharaan larva, wadah pemeliharaan benih, wadah 

pemeliharaan pakan, wadah pemijahan, sarana suplai air laut, 

wadah penampungan air, sarana aerasi, sumber energy listrik, 

laboratorium, dan berbagai perlengkapan kerja sesuai 

kebutuhan. 

Air laut yang bersih harus tersedia sepanjang waktu 

dengan jumlah yang cukup, oleh karena itu hatchri harus 

dibangun di dekat pantai. Selain itu, diperlukan bak 

sedimentasi, bak filter, dan bak penampungan air (bak 

reservoir) laut yang siap pakai. Apabila sumber air laut relatif 

bersih, air laut tersebut dapat dipompakan langsung ke bak 

filter dan disimpan dalam bak penampungan air.Apabila air 

keruh dan banyak mengandung bahan suspensi (endapan), air 

tersebut lebih dahulu harus dipompa ke dalam bak 

pengendapan kemudian bahan-bahan suspensi tersebut 

dibiarkan mengendap.Hanya air bagian atas yang jernih yang 

dipompakan ke bak filter.  Kejernihan suatu perairan belum 
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tentu memberikan jaminan kualitas air, namun setidaknya 

cukup untuk menduga baik tidaknya kondisi air tersebut.  

Untuk memastikan kualitas air sesuai standar untuk 

pembenihan, perlu dilakukan pemeriksaan parameter kimia, 

fisika, dan biologi dari suatu sumber air. Beberapa parameter 

kimia air meliputi oksigen terlarut (DO), salinitas, derajat 

keasaman (pH), BOD (biological oxygen demand) yaitu 

konsumsi oksigen yang diukur secara biologi, COD (chemical 

oxygen demand) yaitu konsumsi oksigen yang diukur secara 

kimia), amoniak, nitrit, nitrat, logam berat, serta bahan-bahan 

polutan. Beberapa parameter fisika air adalah kecerahan, 

kekeruhan, suhu, warna, bau, benda terapung, dan padatan 

tersuspensi. Sementara parameter biologi air adalah 

kesuburan perairan (kelimpahan, keragaman fitoplankton, dan 

zooplankton) serta keberadaan mikroorganisme patogen dan 

biota lain di perairan. 

 

Pemeliharaan Induk  

Calon induk ikan kepe-kepe diperoleh  dari hasil 

tangkapan nelayan di sekitar lokasi pembenihan. Pemilihan 

calon induk memegang peranan yang penting dan menentukan 

dalam keberlangsungan kegiatan pembenihan, dimana  induk 

yang digunakan mempunyai kualitas terbaik, tidak cacat dan 

sehat sehingga diharapkan benih-benih yang nanti dihasilkan 

memiliki kualitas yang baik pula. Tidak semua ikan kepe-kepe 

merupakan golongan ikan yang tidak tergolong hermaprodit 

karena tidak ditemukan adanya perubahan jenis kelamin 

(sexual dimorphisme).  Menurut Degidio et al.  (2017) untuk 

membedakan jenis kelamin ikan kepe-kepe (Chaetodon 

miliaris) dilakukan dengan kanulasi menggunakan tabung 

polietilen (0,76 mm diameter dalam dan 1,65 mm diameter 

luar). 

Calon induk yang telah dipilih sebagai induk terlebih 
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dahulu dilakukan aklimatisasi dengan tujuan mengurangi 

tingkat  stress atau kematian dikarenakan perubahan 

lingkungan yang mendadak. Perlakuan aklimatisasi dilakukan  

selama 30 hari, selama aklimatisai dilakukan memberikan  

klorokuin dosis 10 mg / L sebagai tindakan pencegahan parasit 

protista dan diagnosis lainnya untuk  memverifikasi tidak 

adanya parasit atau lainnya penyakit yang jelas sebelum 

memasukkan ikan ke dalam wadah pemeliharaan induk 

(Degidio et al., 2017). Setelah induk ikan kepe-kepe sudah 

dipastikan bebas penyakit, maka induk-induk tersebut 

dipindahkan ke wadah pemeliharaan induk. Mengingat dalam 

pemijahan, rasio jenis kelamin induk yang diinginkan adalah 

satu berbanding satu (1:1) atau lebih,  maka  dalam bak 

dimasukkan induk ikan kepe-kepe dengan perbandingan jenis 

kelamin (1:1) atau lebih dan kepadatan induk berkisar antara 

20 - 30 ekor dalam bak yang berisi air dengan volume 1.000 L. 

Pakan yang diberikan ke induk ikan kepe-kepe selama 

pemeliharaan  berupa cacing hitam, udang mysis, ikan rucah 

dan pakan buatan (pellet) (Degidio et al., 2017). Pemberian 

pakan dilakukan 4 sampai 5 kali sehari secara add satiation. 

Suhu air dan salinitas diukur setiap hari. Suhu air 

dipertahankan antara 23 - 30 °C, dan salinitas dipertahankan 

antara 30 - 36 ppt. Kelebihan pakan dan faeces disipon dari 

wadah pemeliharaan setiap hari. Bagian dinding dan dasar bak 

diusahakan digosok sekali setiap minggu untuk menghilangkan 

pertumbuhan alga dan kondisi kualitas air diuji setiap minggu 

antara lain total amonia nitrogen (TAN), nitrit-nitrogen, nitrat, 

alkalinitas dan pH. 

 

Pemijahan  

Pengamatan perilaku pemijahan  ikan kepe-kepe 

(Chaetodon miliaris) dalam bak/tangki pemeliharaan induk 

telah dilakukan oleh (Degidio et al., 2017), dimana bak ditebar 
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3 ikan jantan dan 8 ikan betina, namun hanya 1 pasang yang 

sudah siap untuk memijah. Ikan betina yang sudah siap 

memijah ditandai dengan perut buncit dan jantan adanya 

warana orange pada lubang genital di bagian bawah ekor.   

Sekitar 3 jam sebelum pemijahan, pasangan yang siap memijah 

mulai terpisah kelompoknya (Gambar 7.2A),  selanjutnya 1 

sebelum memijah pasangan ikan jantang dan betina mulai 

berpisah dari kelompoknya dan berenang secara vertikal 

secara berpasangan (Gambar 7.2B). Lima belas menit sebelum 

pemijahan,  pasangan ini mulai menukik berenang dengan 

cepat ke permukaan sambil melindungi ikan betina dari ikan 

jantan yang mengganggu dan terus mengikuti ikan betina 

(Gambar 7.2C). Tepat posisi ikan jantan disamping ikan betina, 

ikan jantan menekan tubuhnya sehingga pasaangan ini tidak 

jarak diantara keduanya. Pada saat itu ikan betina melepaskan 

telur seperti kumpulan awan, dengan cepat ikan jantan 

melepaskan sperma. Ikan betina menekan beberapa telur, 

sedangkan ikan jantan terus menghalangi ikan-ikan lain yang 

mengganggu (Gambar 7.2D). Video proses pemijahan ikan 

kepe-kepe bisa dilihat pada link disini : 

https://www.youtube.com/watch?v= 1EItqv87dc0. (Degidio et 

al., 2017).  

https://www.youtube.com/watch?v=%201EItqv87dc0
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Gambar 7.2. proses pemijahan ikan kepe-kepe (Degidio et al., 

2017) 

 

Penetasan Telur 

Pada prinsipnya penetasan telu ikan kepe-kepe yaitu 

mengumpulkan telur-telur kemudian dipindahkan ke dalam 

bak-bak penetasan dan pemeliharaan. Agar dapat 

menghasilkan larva ikan yang berkualitas tinggi, maka proses 

inkubasi telur harus dilakukan dengan hati-hati. Inkubasi telur 

ini bertujuan untuk membuat kondisi demikian rupa agar 

perkembangan embrio berlangsung dengan baik, dan akhirnya 

dapat diperoleh larva yang berkualitas (Kordi, 2009). Telur 

ikan kepe-kepe berukuran 0,68 – 0,73 mm, sehingga 

pemindahan telur ikan kepe-kepe dilakukan dengan 

menggunakan jaring nitex (50 μm).  Pemindahan dilakukan 

segera setelah pemijahan terjadi yaitu pada sore sampai malam 
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jam 18.00 sampai 20.00 dalam wadah  ember platik berukuran 

19 L dan dilapisi dengan jaring halus mess size 500 μm 

(Degidio et al., 2017). Untuk mengamati perkembangan embrio 

selama inkubasi, maka dilakukan sampling telur setiap jam 

yang diamati di bawah mikroskop, sehingga periode 

pembelahan dari periode blastula sampai pada periode 

segmentasi embrio terdokumentasi seperti pada Gambar 7.3.  

Menurut Kordi (2009), air laut yang digunakan dalam 

bak penetasan harus selalu mengalir pada tingkat 10 L/menit 

sehingga terus terjadi pergantian air. Aerasi yang tidak terlalu 

kuat juga diberikan agar telur-telur dapat menyebar merata. 

Telur-telur akan menetas dalam waktu tertentu tergantung 

dari jenis ikan setelah terjadi pembuahan, dengan tingkat 

penetasan mencapai 70-99% (Kordi, 2009). Ukuran larva ikan 

kepe-kepe 1,20 – 1,24 mm (Degidio et al., 2017), larva yang 

baru menetas bersifat pasif karena mulut dan matanya belum 

membuka, sehingga pergeraknnya masih tergantung pada arus 

air. Larva yang baru menetas biasanya disebut larva berumur 0 

hari (D0), dengan membawa cadangan kuning telur (york sack) 

dan gelembung minyak (oil globule).  

 

Pemeliharaan Larva 

Larva yang baru menetas masih menggunakan kuning 

telur dan butiran minyak sebagai sumber energi bagi 

pertumbuhan maupun pergerakannya. Biasanya larva akan 

tumbuh cepat dengan menggunakan sumber energi dari 

tubuhnya sampai sumber energi tersebut habis. Pada saat 

sumber energi ini menjelang habis, organ-organ tubuh larva 

mulai berkembang, kondisi ini terjadi pada saat larva berumur 

2 hari (D2). Cadangan makanan berupa kunig telur terserap 

habis saat larba berumur 3 hari (D3), dengan demikian larva 

memerlukan pasokan makanan dari luar.  Pakan yang 

diberikan pada larva ikan kepe-kepe pada saat larva berumur 3 
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hari adalah Isochrysis galbana dengan kepadatan 400.000–

600.000 sel / mL dan diberikan selama pemeliharaan larva. 

Kemudian pada saat larva berumur 4 hari diberikan nauplii 

copepoda dengan kepadatan 1 – 5 nauplii/mL, pada larva 

berumur 24 hari (D24) sampai larva berumur 44 hari (pasca 

larva) diberikan copepoda (Degidio et al., 2017). 

 

Pendederan Benih  

Prinsip pendederan benih ikan adalah upaya membuat 

larva benih ikan hidup nyaman sehingga memiliki 

pertumbuhan lebih optimal.Agar benih ikan hidup nyaman, 

maka lingkungan kolam harus dibuat sesuai dengan kebutuhan 

benih ikan. Lingkungan benih ikan terdiri dari kualitas air yang 

baik, pakan benih, bebas dari hama penyakit. Pemeliharaan 

benih ikan merupakan kelanjutan kegiatan pemeliharaan larva. 

Pemeliharaan benih ikan secara intensif dapat dilakukan di bak 

pemeliharaan. Pendederan ikan di bak umumnya lebih intensif 

dibandingkan pendederan benih ikan di kolam. Pendederan 

benih ikan di bak lebih terkontrol baik kualitas air, hama dan 

penyakit, pertumbuhan, pakan dan sebagainya. Penentuan 

wadah pendederan benih ikan sangat tergantung pada sifat 

dan karakter jenis benih ikan.  

Faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses 

penebaran adalah aklimatisasi.  Aklimatisasi merupakan 

proses adaptasi benih terhadap lingkungan yang baru, 

khususnya adalah penyesuaian suhu dan pH dari lingkungan 

yang lama dengan lingkungan yang baru. Apabila benih 

didatangkan dari lokasi yang cukup jauh dan dikemas dengan 

menggunakan kantong plastik, maka proses aklimatisasi 

dilakukan dengan cara memasukkan kantong pengangkutan 

benih tersebut di permukaan air dalam kolam. Setelah 

didiamkan selama 5 – 10 menit, maka pada kantong tersebut 

dapat ditambah air yang diambil dari kolam/bak pemeliharaan 
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benih yang baru sedikit demi sedikit, hingga kondisi suhu air di 

dalam kantong plastik sama dengan suhu air yang ada di dalam 

kolam/bak. 

 

 
 

Gambar 7.3. Perkembangan larva ikan kepe-kepe (Degidio et 

al., 2017) 
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6.4.  Pembesaran Ikan Kepe-kepe 

Pembesaran ikan merupakan salah satu tahapan 

kegiatan budidaya untuk menghasilkan ikan ukuran panen. 

Pada kegiatan ini, ikan didorong untuk secara maksimal dapat 

mencapai ukuran panen dengan mengutamakan kualitas dan 

kuantitas melalui penyedian lingkungan media hidup ikan yang 

optimal, pemberian pakan yang tepat, serta pengendalian 

hama dan penyakit. Istilah pembesaran berkaitan erat dengan 

pertumbuhan, pertumbuhan secara sederhana didefiniskan 

sebagai pertumbuhan ukuran baik bobot maupun panjang 

dalam satu periode waktu tertentu (Effendie, 1979). 

Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor pertumbuhan ada 

yang dikontrol dan ada yang tidak  dapat dikontrol, dan 

umumnya faktor faktor internal merupakan faktor yang sukar 

dikontrol, diantaranya genetik, sex, umur dan parasit dan 

penyakit.   Dalam suatu budidaya faktor genetik mungkin dapat 

dikontrol dengan melakukan seleksi untuk menari ikan yang 

baik pertumbuhannya. Faktor eksternal  yang mempengaruh 

pertumbuhan yaitu yang berhubungan dengan lingkungan, 

diantaranya  komposisi kualitas kimia dan fisika air, bahan 

buangan metabolik, ketersediaan pakan, dan penyakit.  

Menurut  Subandiyono & Hastuti (2016) pertumbuhan  

merupakan  fenomena    peningkatan    atau pertambahan 

deposisi  senyawa  protein  tubuh (retensi  protein),  yang  

pada  umumnya   dikonotasikan   berasal   dari  protein pakan    

yang    dikonsumsi.    Artinya,    bilamana    terdapat   fenomena 

peningkatan   jumlah  atau  bobot  senyawa  protein,  maka  

menunjukkan telah   terjadi   proses   pertumbuhan.    Dengan  

demikian,   pertumbuhan dapat  merupakan  implikasi dari 

pertambahan jumlah, panjang,  ataupun volume sel, misalnya  

sebagaimana  yang terjadi  pada fitoplankton   bersel  tunggal 

ataupun   yang   berbentuk   filamen.     Begitu   pula   untuk   
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halnya ikan,  maka  fenomena    pertumbuhan   dapat   

dideskripkan     secara   individu (yaitu   pertambahan   ukuran    

atau   bobot   tubuh)    ataupun    pertambahan ukuran   

populasi (Gambar 7.4). 

 

 

Gambar 7.4. Konsep pertumbuhan (Subandiyono & Hastuti, 

2016) 

 

Persiapan Bak  

Budidaya pembesaran ikan hias laut dapat dilakukan 

dalam wadah terkontrol    seperti bak beton, bak fiberglass, bak 

kayu yang dilapisi plastik atau akuarium, dan dapat juga 

dilakukan dalam keramba jaring apung (KJA), atau jaring 

tancap (fixed net cage). Pada budidaya pembesaran ikan kepe-

kepe  dilakukan dalam bak beton. Ukuran bak dapat 

bermacam-macam dan biasanya dapat menentukan kepadatan 

dan ukuran benih yang akan ditebar. Hal yang harus 
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diperhatikan adalah kemudahan dalam pengaturan aerasi dan 

pengelolaan air pada bak tersebut.  Jadi bak harus dilengkapi 

dengan pipa pemasukan dan pipa pengeluaran air.  Bak yang 

digunakan untuk pembesaran ikan kepe-kepe  ini dapat 

berbentuk bulat atau empat persegi panjang. 

Salah satu gambaran bentuk bak yang digunakan untuk 

pembesaran ikan kepe-kepe adalah bak beton berbentuk 

empat persegi panjang dengan ukuran 4 m x 1,2 m  x 0,8 m 

yang dapat diisi air sekitar 2,5-3,5 m3.  Pada bak ini dapat 

ditebar 2.500-3.500 ekor benih ikan kepe-kepe yang 

berukuran 2–3 cm  atau dengan padat tebar sekitar 1 

ekor/liter. Pada salah satu sisi panjang bak pendederan ini 

dilengkapi dengan pipa paralon ¾ inci sebagai saluran aerasi.  

Pipa saluran aerasi diberi lubang sebanyak 4 buah dengan 

jarak antar lubang dibuat sama. Selang aerasi yang digunakan 

berdiameter 1/16 inci, setiap selang aerasi dilengkapi dengan 

batu aerasi dan pemberat.  Jarak batu aerasi dengan dasar bak 

sebaiknya 5-10 cm. 

Pada bak beton tersebut dibuatkan saluran pemasukan 

untuk memasukkan air dari bak tandon, dapat berupa pipa 

paralon  berukuran ¼ inci yang dilengkapi dengan keran.  

Disamping itu disalah satu sisi bagian yang lain dibuatkan 

saluran pengeluaran yang terbuat dari bahan pipa paralon 

dengan diameter 2 inci yang dilengkapi pula dengan kran.  

Dasar bak dibuat miring 2-3% ke arah pembuangan.  

Sebelum benih ditebar, bak pemeliharaan dan peralatan 

yang akan digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu. Bak 

pembesaran disiram dengan desinfektan berupa larutan 

kaporit 100-150 ppm pada seluruh sisi bagian dalam bak dan 

didiamkan selama 24 jam.  Penyiraman dengan kaporit ini 

untuk mempermudah pekerjaan membersihkan dasar dan 

dinding bak dari kotoran yang menempel.  Setelah itu bak dan 

peralatan disikat dan dibilas dengan menggunakan air tawar 
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sampai bau kaporit hilang, kemudian dikeringkan selama 

sehari. Kegiatan pembersihan ini bertujuan pula agar semua 

organisme yang menempel atau bakteri di dinding bak dan 

peralatan lainnya mati.  Setelah bersih, bak diisi air laut dan 

diaerasi selama 2 hari sebelum digunakan. 

 

Penebaran Benih  

Sumber benih untuk pembesaran ikan kepe-kepe  dapat 

diperoleh dari dua tempat yaitu alam dan hatcheri. Kusrini 

(2012) menyatakan bahwa dalam hal tertentu stok benih di 

alam melimpah, penggunaan benih alam untuk kegiatan 

budidaya ikan hias laut komersial lebih menguntungkan. Benih 

ikan hias laut di perairan tropis dapat ditangkap sepanjang 

tahun akan tetapi ada puncak musimnya. Ke depannya, sumber 

benih yang diharapkan untuk budidaya pembesaran ikan hias  

diharapkan dari hatcheri.  

Mengingat benih hasil tangkapan alam mempunyai 

banyak kelemahan, maka penanganan benih hasil tangkapan 

harus benar-benar diperhatikan. Ikan harus selalu dalam 

kondisi sehat tanpa adanya luka atau sisik terkelupas. Sebelum 

dipelihara di bak pembesarann, sebaiknya benih ikan 

direndam terlebih dahulu dalam air yang mengandung 

antiseptik/antibiotik. Caranya, benih direndam dalam 

prevuran, tetasiklin atau kloramphenikol dengan dosis 15 – 50 

ppm selama minimal 1 jam (Kordi, 2009). Perendaman 

bertujuan untuk mencegah infeksi bakteri akibat goresan-

goresan pada tubuh ikan yang terjadi pada waktu penangkapan 

dan pemindahan.  

 

Pemberian Pakan 

Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan kepe-

kepe sama pakan yang diberikan pada pemeliharaan induk  

cacing hitam, udang mysis, ikan rucah dan pakan buatan 
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(pellet) (Degidio et al., 2017). Pemberian pakan dilakukan 

dengan frekuensi minimal 2 kali sehari.   Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa pembesaran ikan berkaitan erat 

dengan pertumbuhan.  Pertumbuhan         ikan     dapat      

diukur      dengan      menggunakan dua metode,    baik  secara   

langsung   (direct methods)  maupun  secara tidak langsung   

(indirect  methods) (Subandiyono & Hastuti, 2016).     Yang  

termasuk  dalam   pengukuran secara  langsung  meliputi  

pengukuran  bobot   dan pengukuran   panjang.    Sedangkan  

yang termasuk dalam  pengukuran   secara  tidak  langsung  

meliputi  pembacaan  profil sisik, pembacaan  profil tulang  

otolith,  penghitungan   nisbah  RNADNA, serta   pengukuran 

asam     amino   yang   ditelan.   Metode   secara   tidak langsung 

dapat dipergunakan  sekaligus untuk menentukan  umur ikan. 

Metode    pengukuran   secara    langsung   sering 

digunakan karena  secara teknis lebih sederhana atau mudah  

dilakukan. Secara  umum  dapat   dikatakan bahwa   proporsi  

peningkatan bobot dan  panjang  untuk  ikan dengan  umur  

yang lebih muda  adalah  lebih tinggi bila   dibandingkan  

dengan    ikan    dengan    umur    yang    lebih    tua.  Kajian 

pertumbuhan ikan pada budidaya ikan dapat menggunakan 

dua jenis pertumbuhan, yaitu pertumbuhan mutlak dan 

pertumbuhan relatif. Pertumbuhan mutlak adalah 

pertumbuhan berat atau panjang tubuh ikan pada saat umur 

tertentu. Sedangkan pertumbuhan relatif adalah perbandingan 

antara ukuran akhir interval dengan ukuran awal interval. 

Menurut (Effendie, 1979), pertumbuhan biomassa mutlak 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut:  

W = Wt - Wo 

dimana 

W  =  pertumbuhan biomassa mutlak ikan (gram),  
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Wt =  berat  ikan pada saat t pada kegiatan budidaya ikan, 

Wo=  berat ikan pada awal kegiatan budidaya ikan. 

 

Sedangkan laju pertumbuhan harian atau spesific 

growth rate (SGR) dapat diukur dengan rumus yang 

dikemukakan oleh Halver and Hardy (2002) dalam (Wijayanto 

et al, 2017) yaitu:  

     
         

 
       

 

dimana 

t   =  lama waktu periode budidaya, 

Wt = berat ikan  pada awal kegiatan budidaya ikan,  

Wo= berat  ikan pada awal kegiatan budidaya ikan, 

ln  = merupakan logaritma bilangan natural. 

 

Disamping data pertumbuhan, salah satu perhitungan 

yang menghubungkan pertumbuhan dan jumlah pakan adalah 

nilai konversi pakan (feed conversion ratio = FCR). Konversi 

pakan merupakan jumlah (gram) yang dimakan oleh ikan 

untuk menaikkan 1 gram bobot ikan. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung konversi pakan    (Kordi, 2011).  adalah  
 

     
 

(    )    
 

 

dimana 

F  = jumlah pakan yang diberikan selama kegiatan 

budidaya ikan, 

Wt =  berat ikan  pada awal kegiatan budidaya ikan,  

Wo= berat  ikan pada awal kegiatan budidaya ikan, 

D = jumlah ikan yang selama kegiatan budidaya. 



143 
 

Pengelolaan Kualitas Air dan Kesehatan Ikan 

Manajemen kualitas air dalam bak pemeliharaan ikan 

kepe-kepe diharapkan suhu air dipertahankan antara 23 ° C 

dan 30 ° C, dan salinitas dipertahankan antara 30 dan 36 ppt 

(Degidio et al., 2017).  Kelebihan pakan dan faeces disipon dari 

wadah pemeliharaan setiap hari. Bagian dinding dan dasar bak 

diusahakan digosok sekali setiap minggu untuk menghilangkan 

pertumbuhan alga dan kondisi kualitas air diuji setiap minggu 

antara lain total amonia nitrogen (TAN), nitrit-nitrogen, nitrat, 

dan alkalinitas. 

Pemeliharaan kesehatan ikan sebaiknya dilakukan 

secara rutin, dengan cara melihat tingkah laku dan gejala klinis 

pada ikan seperti nafsu makan ikan yang menurun, aktifitas 

berenang yang tidak normal, warna tubuh yang berubah, 

terdapat bagian yang luka dan pendarahan pada tubuh, serta 

kondisi sirip yang tidak normal atau mata yang menonjol tidak 

wajar. Menurut Desrina (2002) parasit ikan  kepe-kepe garis  

(C. octofasciatus) dari  pantai  Jepara  yang  teridentifikasi  

selama penelitian terdiri   atas  3 spesies ektoparasit dan  2 

spesies endoparasit.  Ektoparasit yang  ditemukan adalah    

Actinocleidus     sp.,     Ergasilus   sp.   dan Cryptocaryon   

irritants,   dan   endoparasit    yang ditemukan adalah 

Lecithochirium neopaciticum dan kista   Ichthyophonus  hoferi.     

Panen 

Panen ikan kepe-kepe dapat dilakukan yang sudah 

memiliki ukuran panjang sekitar 4-5 cm. Lakukan pemanenan 

pada pagi dan sore hari sebelum ikan diberikan pakan. 

Gunakan serokan saat akan memanen ikan, lakukan secara 

hati-hati agar terhindar dari strees dan luka pada ikan.  
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Rangkuman 

Ikan yang berasal dari family Chaetodontidae atau biasa 

disebut butterflyfish atau ikan kupu-kupu, tetapi masyarakat di 

Indonesia kebanyakan menyebutnya ikan kepe-kepe. Ikan 

kepe-kepe  terlihat seperti versi kecilnya dari angelfish 

(Pomacanthidae), hanya saja pada ikan kepe-kepe 

(Chaetodontidae) tidak memiliki sebuah tulang berbentuk 

bumerang yang ujung-ujungnya membentuk margin posterior 

dan lebih rendah dari daerah insang yang membentuk seperti 

duri dan bentuk tubuh yang sedikit membulat seperti kupu-

kupu. Ikan kepe-kepe  hidup di daerah terumbu   karang  yang  

dangkal pada kedalaman 18 m. Oleh  karena itu,  

ketergantungannya terhadap ekosistem terumbu karang  

sebagai  daerah pengasuhan, daerah pemijahan, dan daerah 

mencari makan,  maka distribusi  dan densitasnya lebih banyak  

dipengaruhi  oleh    kondisi  penutupan karang hidup. Ikan 

kepe-kepe (Chaetodontidae) merupakan organisme yang dapat 

dijadikan sebagai penanda kerusakan terumbu karang. 

Ikan kepe-kepe  melakukan  pembuahan secara 

eksternal yaitu individu jantan dan betinanya sama-sama 

melepaskan sperma dan sel telurnya di perairan. Telur-telur 

yang dilepaskan ke perairan, dan mengapung di permukaan. 

Telur-telurnya dibiarkan mengapung di permukaan untuk 

kemudian menetas dan menjadi larva yang berbentuk 

transparan dan hidup secara planktonik, dan umumnya 

berukuran kecil (diameter sekitar 1 mm). Ketika menetas, 

berkembang sebagai larva planktonik yang berbentuk 

transparan. Kebanyakan larva ikan ini mengkonsumsi larva 

kopepoda (stadia nauplius) sebagai makananya. Pakan yang 

digunakan dalam pembesaran ikan kepe-kepe adalah cacing 

hitam, udang mysis, ikan rucah dan pakan buatan (pellet), 

pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi minimal 2 kali 

sehari.    
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Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Jelaskan perbedaan morfologi ikan kepe-kepe (butterflyfish) 

dengan angelfish  

2. Sebutkan 5 kategori pemangsaan ikan kepe-kepe 

3. Jelaskan mengapa harus diaklimatisasi calon induk ikan 

kepe-kepe 

4. Jelaskan mengapa larva ikan kepe-kepe baru bisa diberikan 

makanan pada umur 3 hari 

5. Pada budidaya pembesaran ikan kepe-kepe selama 2 bulan 

diperoleh berat awal 12,4 g dan berat akhir 15,8 g, hitung 

pertumbuhan mutal dan laju pertumbuhan harian  

Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi di atas,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

morfologi, kebiasaan makan,  pemijahan dan pembesaran ikan 

kepe-kepe. 
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BAB VIII 

BUDIDAYA ANEMON LAUT 

 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran anemon laut. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi anemon laut.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

anemon laut.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

anemon laut.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi anemon laut yang meliputi 

klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  kebisaan 

makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian teknik 

pembenihan atau produksi benih, dan terakhir mempelajari 

pembesaran anemon laut.  

 

 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran anemon laut dengan baik dan benar. 

 

 

8.1. Pengantar 

Anemon laut merupakan salah satu jenis karang dari 

filum Cnidaria, dimana karang dan anemon adalah anggota 

taksonomi kelas yang sama, yaitu Anthozoa. Perbedaan utama 

adalah karang menghasilkan kerangka luar dari kalsium 

karbonat, sedangkan anemon tidak. Anemon memiliki nilai 

ekonomis penting. Biota ini sangat populer sebagai bahan 

makanan laut (sea food), terutama di luar negeri. Selain sebagai 

bahan makanan, anemon   dapat dijadikan sebagai hewan 

pengisi akuarium yang sangat indah dan menarik karena 

memiliki bentuk tubuh yang meyerupai bunga beraneka 

warna.  Karena itu, hewan ini  sangat  digemari  oleh  para  

penggemar  akuarium laut. Beberapa jenis anemon   laut   

seperti   Actinaria   equima,   Anemonia sulcata, Bunodactis 

verrocosa, Redianthus malu, dan Stoichactis keuti telah di 

ekspor ke Singapura, Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada 

sebagai anemon hias untuk akuarium laut (Marzuki et al.,  

2017). Selain itu,  anemon memiliki sel-sel penyengat 

(nematokis) yang mengandung senyawa bioaktif  yang sangat 

berguna bagi dunia kesehatan dan bioteknologi (Wusqy et al.,  

2012).  

Populasi anemon laut terus terdegradasi akibat 

tingginya intesitas penangkapan. Kondisi telah ditemukan di 

beberapa daerah di Indonesia seperti di gugusan Kepulauan 

Spermonde Sulawasi Selatan, Teluk Jakarta, Kepulauan Ambon, 

Selat Bali, dan sebagian kepulauan Papua (Rifa’i, 2013; Rifa’i et 

al, 2018; Rifai, 2012). Reproduksi aseksual dengan teknik 
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fragmentasi telah berhasil dikembangkan terhadap jenis 

Stichodactyla gigantea, Heteractis crispa dan Entacmaea 

quadricolor (Rifa’i et al, 2018; Rifai, 2012), sehingga budidaya 

pembesaran anemon laut segera dikembangkan dan 

permintaan pasar terhadap komoditas ini tidak lahi 

mengandalkan hasil tangkapan di alam.  

 

8.2.  Biologi Anemon Laut 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Anemon laut  dalam susunan  klasifikasi menurut  

(Eash-Loucks & Fautin, 2012) tergolong dalam  filum 

Coelenterata, kelas Anthozoa, terdiri dari 2 ordo (ordo 

Corallimorpharia,  Actiniaria); ordo Corallimorpharia,   Famili 

Corallimorphidae, dan ordo Actiniaria, famili Actiniidae, 

Actinoscyphiidae, Actinostolidae, Bathyphelliidae, 

Hormathiidae, Liponematidae, Metridiidae, dan Sagartiidae. 

Lebih  dari  1000 spesies anemon laut ditemukan di perairan 

pantai, perairan dangkal (terumbu karang), dan perairan laut 

dalam di seluruh dunia (Fautin & Allen, 1992).  Dunn (1981) 

menyatakan bahwa terdapat 10 jenis anemon laut yang 

tersebar di perairan Indonesia yang terdiri dari 5 genera yaitu 

Cryptodendrum, Entacmaea, Macrodactyla, Heteractis, dan 

Stichodactyla. Kesepuluh jenis ini adalah Cryptodendrum 

adaesivum, Entacmaea quadricolor, Heteractis aurora, 

Heteractis crispa, Heteractis malu, Heteractis magnifica, 

Macrodactyla doreensis, Stichodactyla gigantea, Stichodactyla 

haddoni, dan Stichodactyla mertensii. 

Menurut Fautin & Allen (1992) anemon laut adalah 

binatang  invertebrata atau binatang yang tidak memiliki 

tulang belakang.  Anemon  termasuk filum yang dikenal dengan 

nama Cnidaria atau  Coelenterata.  Nama Cnidaria didasarkan 

adanya cnidae atau nematocyst yang  dihasilkan dari filum ini.  
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Sedangkan nama Coelenterata didasarkan adanya hollow gut 

yang ditemukan dalam rongga tubuh dan berhubungan dengan 

perut, paru-paru, sistem sirkulasi, dan lain-lain.  Pada bagian 

atas rongga tubuh  ditemukan mulut yang dapat dilalui air, 

makanan, dan gamet.  Mulut ini dikelilingi  oleh tentakel yang 

dapat mengeluarkan nematocyst.  Tentakel aktif menangkap  

makanan dan memasukkannya ke dalam mulut, dan digunakan 

untuk  pertahanan diri (Shimek, 2012).   

Menurut Hadi & Sumadiyo (1992), anemon laut adalah 

binatang yang seluruh tubuhnya lunak dan mempunyai 

tentakel di bagian atas, serta mengeras  bagian  bawah  yang  

dipergunakan  sebagai alat untuk menempel pada benda lain. 

Dipandang sangat menarik karena beraneka warna dengan 

lambaian tentakel yang selalu mengikuti gerakan air. Jumlah 

tentakel biasanya merupakan kelipatan dari enam dan 

tersusun dalam dua deret lingkaran berturut-turut dimulai dari 

lingkaran yang paling dalam. Kelipatan yang dimaksud adalah 

6 tentakel pertama (paling dalam dan paling tua), 6 bagian 

tentakel kedua, 12 bagian tentakel ketiga, 24 bagian tentakel ke 

empat dan seterusnya (Hadi & Sumadiyo, 1992). Tentakel 

pertama biasanya ukurannya paling besar, makin besar jari-jari 

lingkarannya, ukurannya makin kecil. Pada umumnya anemon 

laut mempunyai septa yang berpasangan. 

Menurut  Shimek  (2012),  secara  umum  anemon laut 

adalah polip yang merupakan hewan berkantung yang 

mempunyai tentakel dan mulut pada salah satu ujungnya dan 

pada ujung seberangnya mempunyai pedal disc yang secara 

khusus digunakan untuk melengket (Gambar 8.1). Otot dan 

daerah datar ini mempunyai kelenjar epidermis yang 

menghasilkan mukus  bergetah  yang  membantunya  untuk 

menemukan  substrat.  Dinding  tubuh  anemon  terdiri tiga  

lapisan.  Lapisan  pertama  dinamakan  mesoglea yaitu lapisan 

tengah non selluler yang terletak di antara dua lapisan 
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jaringan. Lapisan jaringan terluar disebut epidermis sedangkan 

yang bagian dalam disebut gastrodermis. Kebanyakan anemon 

memiliki mesoglea tebal    berserat    dan    bentuknya    tidak    

rata    dan mempunyai lembaran material protein yang tahan 

lama sehingga gastrodermis dan epidermis dapat 

berhubungan. Bagian dalam dari kantong adalah usus (isi 

perut) yang dikenal dengan sebutan rongga coelenteron atau 

rongga gastrovascular. 
 

 
 

Gambar 8.1. Susunan tubuh dari anemon laut (Shimek, 2012) 

 

Habitat dan Penyebaran 

Anemon laut pada umumnya tersebar luas,  ditemukan 

pada perairan pantai dari yang hangat sampai ke  daerah yang 

dingin sekali. Anemon  hidup soliter dan menempel pada dasar 

yang kuat atau lunak dan sebagian ada yang sedikit membenam 

di dasar yang berpasir dengan bantuan keping kaki (pedal disc). 

Tempat hidupnya di bawah garis surut terendah, dapat 

berpindah tempat dengan cara merangkak dengan 

menggunakan keping kaki dengan bantuan ombak dan 

kontraksi pada ototnya (Hadi & Sumadiyo, 1992).  Anemon laut 
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hidup di dasar laut menempel pada benda keras, pecahan  

karang, pasir, ada pula yang sedikit membenamkan bagian 

tubuhnya ke dalam dasar tanah yang agak berlumpur.  

Umumnya anemon dijumpai pada daerah  terumbu karang 

yang kurang subur dan dangkal atau di lereng terumbu.  

Namun ada juga hidup di tepian padang lamun (Hadi & 

Sumadiyo, 1992).  Dunn (1981) menyatakan  bahwa habitat 

anemon laut adalah di  daerah tenang dan berpasir seperti 

laguna-laguna karang dan tepian padang  lamun.  Anemon 

umumnya ditemukan pada perairan dangkal (kurang dari 1 m), 

dengan lingkar kaki terkubur beberapa sentimeter di bawah 

pasir dan lingkar mulutnya terlihat di permukaan.  
  

 
 

Gambar 8.2. Beberapa jenis anemon laut dari beberapa perairan 

di Indonesia (Rifa’i, 2016) 
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Pakan  dan Kebisaan Makan 

Anemon adalah binatang laut yang karnivora dan 

karenanya dapat memakan hampir  setiap mahluk hidup di laut 

yang masuk dalam jangkauannya (Hadi & Sumadiyo, 1992). 

Anemon mampu makan dalam jumlah sangat banyak, tetapi 

sebaliknya apabila makanannya sedikit (jarang) tubuh anemon 

dapat menyusut (mengkerut) dengan jalan melipat diri 

sehingga bentuknya seperti bola dengan tentakelnya sedikit 

tersembul keluar. Hal semacam ini juga dilakukan apabila 

dalam keadaan bahaya. Makanan anemon terdiri dari moluska, 

krustasea, ikan dan invertebrata lain, makanan atau mangsa 

ditangkap oleh tentakel dengan bantuan nematokis yang dapat 

melumpuhkan mangsanya. Tetapi ada pula beberapa obyek 

yang langsung terpegang oleh mulut. Mulut dan 

kerongkongannya dapat membuka  dengan lebar sesuai 

dengan kebutuhan. Makanannya dicerna dalam ruangan 

gastrovaskuler dengan bantuan enzim yang disekresikan, 

kemudian diserap oleh gastrodermis. Sisa-sisa makanan yang 

tidak dapat dicerna dibuang melalui mulutnya. Anemon juga 

memperoleh makanan dari persediaan makanan yang 

dilakukan oleh nemo yang hidup bersimbiosis diantara 

tentakel-tentakel atau farinks dari anemon sebelum makanan 

itu diambil  kembali  oleh  ikan (Hadi & Sumadiyo, 1992). 

Anemon laut merupakan inang berbagai anemonfishes 

(Astakhov, 2002; Fautin & Allen, 1992; Randall & Fautin, 2002; 

Shimek, 2012), dan tidak kurang 51 spesies ikan melakukan 

simbiosis fakultatif dengan anemon laut, khususnya di perairan 

tropis  (Arvedlund et al,  2006). Anemon laut dan ikan nemo 

akan hidup dan tumbuh dengan baik apabila hidup bersama-

sama, tetapi apabila hidup sendiri-sendiri tanpa simbiosis 

mutualisme maka salah satu atau keduanya akan terganggu 

pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Selain 

anemonfishes, pada sel-sel endodermis karang dan anemon laut 
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melimpah pula sel-sel alga zooxanthellae sebagai simbion 

intraselluler (Randall & Fautin, 2002).  Kehadiran alga 

zooxanthellae ini telah memberikan andil yang besar dalam 

sistem daur energi anemon, lingkungannya, dan biota lainnya 

yang berasosiasi. Dengan demikian, keberhasilan pemeliharaan 

anemon laut sangat tergantung pada densitas alga 

zooxanthellae pada sel-sel endodermis anemon laut.  

 

Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Reproduksi anemon laut yaitu secara seksual dan 

aseksual, dimana dalam reproduksi seksual jantan melepaskan 

sperma untuk merangsang betina untuk melepaskan telur, dan 

terjadi pembuahan. Anemon mengeluarkan telur dan sperma 

melalui mulut. Sel telur yang dibuahi berkembang menjadi 

planula, yang mengendap dan tumbuh menjadi polip tunggal. 

Anemon juga dapat bereproduksi secara aseksual, misalnya 

pada species Enatacmaea quadricolor dengan tunas, 

pembelahan biner (polip memisahkan menjadi dua bagian), 

dan pedal laserasi, di mana potongan-potongan kecil dari 

piringan pedal pecah dan beregenerasi menjadi anemon kecil 

(Shimek, 2012). Reproduksi aseksual dengan teknik 

fragmentasi telah berhasil dikembangkan terhadap jenis 

Stichodactyla gigantea, Heteractis crispa dan Entacmaea 

quadricolor (Rifa’i et al, 2018; Rifai, 2012). 

 

8.3.  Pembenihan Anemon Laut 

Untuk pengembangan budidaya biota perairan tidak 

dapat lepas dari kegiatan pembenihannya. Pembenihan 

merupakan titik awal dalam usaha pengembangan budidaya 

biota perairan, karena merupakan kunci sukses usaha tersebut. 

Kualitas benih yang baik akan menjamin hasil produksi yang 

baik pula. Ketersediaan benih yang memadai baik dari segi 

jumlah, mutu dan kesinambungannya harus dapat terjamin 
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agar usaha pengembangan budidaya dapat berjalan dengan 

baik . Sampai saat ini usaha pembenihan masih menjadi faktor 

pembatas dalam pengembangan budidaya perairan di 

Indonesia untuk organisme-organisme tertentu. Oleh karena 

itu usaha pembenihan mutlak diperlukan. 

Kegiatan pembenihan meliputi pengadaan dan 

pematangan induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan 

larva dan benih serta pengadaan atau produksi pakan. Hasil 

dari pembenihan adalah benih siap jual atau untuk kegiatan 

pembesaran. Namun demikian, kemampuan sebuah unit 

hatchri untuk melakukan semua kegiatan di atas sangat 

tergantung pada skala usaha atau fasilitas yang dimiliki, begitu 

pula hasil atau produksi dari hatchri tersebut.  Sebuah hatchri 

skala lengkap (HSL) mungkin dapat melakukan semua kegiatan 

di atas dan produksinya tidak hanya terbatas pada  benih 

untuk usaha pembesaran, tetapi juga dapat menghasilkan 

induk dan telur untuk dijual.  

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa anemon laut, 

selain dengan cara seksial juga dapat dilakukan 

perkembangbiakan aseksual. Jika pada perkembangbiakan 

seksual biota dilakukan dengan perkawinan, maka pada 

perkembangbiakan secara aseksual tidak memerlukan adanya 

perkawinan.  melakukan pengembangbiakan untuk 

memperbanyak keturunan secara secara seksual dan aseksual. 

Serangkain penelitian telah dilakukan pada anemon laut yang 

menunjukkan bahwa anemon laut dapat dikembangbiakkan 

ecara aseksual dengan teknik fragmentasi longitudinal (Rifa’i et 

al., 2018;  Rifa’i et al.,  2017; Rifai, 2012). Hasil uji pemelihaaan 

di lapangan menunjukkan anemon hasil fragmentasi 

longitudinal memiliki pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

tidak berbeda dengan anemon laut alamiah. Oleh karena itu, 

dalam pembenihan anemon laut tidak terjadi pemijahan  

antara induk jantan dan betina sebagaimana halnya 
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berlangsung pada ikan, akan tetapi produksi benih dilakukan 

secara aseksual dengan fragmentasi longitudinal.  

Fasilitas Pembenihan 

Jenis  hatchri yang diperlukan pada pembenihan atau 

produksi benih anemon laut adalah hatchri skala rumah tangga 

rumah (HSRT), dimana fasilitas seperti pada pembenihan ikan 

akan tetapi hanya dilengkapi dengan wadah penampung dan 

sekaligus sebagai wadah pemeliharaan yang berbuat bak beton 

atau box konteiner berkapasitas 150 L, meja operasi, pisau 

bedah yang berbahan stainless steel  serta fasilitas pendukung 

lainnya seperti bak reservoir dan filter, sarana aerasi, sumber 

energi listrik  serta berbagai perlengkapan kerja sesuai 

kebutuhan. 

 

Pengadaan Induk  

Induk anemon yang  digunakan dalam prosuksi benih 

dapat berasal dari pengambilan di alam maupun hasil 

pemeliharaan. Induk yang akan digunakan untuk produksi 

benih dengan fragmentasi sebaiknya berukuran diameter 10 

atau umur diats 1 tahun, tentakel tumbuh baik, warna tidak 

pucat, dan mengambang saat dicemplungkan dalam akuarium 

(Samidjan, 2019). Sebaiknya species yang digunakan adalah 

Stichodactyla gigantea, Heteractis crispa dan Entacmaea 

quadricolor (Rifa’i et al, 2018; Rifai, 2012) (Gambar 8.3).  Induk 

anemon yang telah tiba di lokasi pengambilan,  kemudian 

direndam dalam bak karantina dengan menggunakan 

sulffanomida 50 ppm selama 3-4 jam, selanjutkan 

diaklimatisasi dalam wadah penampungan dari bak beton atau 

box konteiner yang dilengkai dengan aerasi selama 1 minggu 

sebelum dilakukan fragmentasi.  
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Gambar 8.3. Induk anemon karpet merah (Stichodactyla 

haddoni) dan anemon karpet ungu (Stichodactyla gigantea)  

(Rifa’i et al., 2018) 

 

Proses Fragmentasi  

Sebelum dilakukan fragmentasi atau pemotongan tubuh 

anemon terlebih dahulu disiapkan baskom yang berisi air 

sebagai wadah pemotongan, pisau bedah yang telah diolesi 

alkohol 95% atau telah dipanaskan pada suhu 100oC supaya 

steril dan kaos tangan. Pemotongan anemon dilakukan dalam 

baskom  berisi air laut harus cepat,  dimana pemotongan dapat 

dilakukan dengan secara vertikal atau horizontal  menjadi 2, 3, 

4, atau 5 bagian (Gambar 8.4). Pemotongan dengan horizontal 

hanya dapat dilakukan pada anemon yang memiliki ketebalan 

diatas 10 cm. Pemotongan vertikal dilakukan dengan mengiris 

tubuh anemon dari atas ke bawah dengan mengikuti kontur 

atau lekuk tubuhnya. Pada saat pemotongan harus dilakukan 

dengan hati-hati supaya tidak merusak mulut dan tidak stress. 

Ciri anamon yang stres antara lain tubuhnya memucat dan 

banyak mengeluarkan lendir. Air laut perlu disterilkan 

memakai methylene blue supaya anemon tidak terinfeksi 

bakteri. Anemon yang terinfeksi bakteri, permukaan tubuhnya 

mengeluarkan lendir. Bagian anemon yang sukses dipotong 

segera dipindahkan ke wadah pemeliharaan. 
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Gambar 8.4. Proses reproduksi aseksual anemon laut  

dengan teknik fragmentasi (Rifa’i et al., 2018) 

 

8.4.  Pembesaran Anemon Laut 

Pembesaran anemon laut selain bertujuan untuk 

menghasilkan bahan makanan dan  sebagai hewan pengisi 

akuarium, pembesaran anemon laut merupakan upaya untuk 

konservasi sumberdaya alam. Sebagaimana telah dijelaskan  

bahwa anemon laut merupakan habitat dari ikan nemo 

(Amphiprioninae) yang mempunyai hubungan simbiosis 

mutualisme, dimana  simbiosis ini ikan mendapat proteksi dan 

memakan material nonmetabolik yang dikeluarkan oleh 

anemon. Disisi lain, anemon dibersihkan dan dilindungi dari 

predator oleh ikan simbionnya. Selanjutnya pada jaringan 

endodermis anemon laut hidup bersimbiosis alga 

zooxanthellae, dimana alga  ini mensuplai energi ke inangnya 

dalam bentuk senyawa karbon terikat dan sangat penting 

untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup inang pada 

kondisi nutrient yang terbatas (Rifa’i, 2013).  

Pembesaran anemon laut dengan tujuan untuk 

konservasi ekosistem terumbu karang, maka pemeliharaan 

dilakukan di kawasan terumbu karang mengalami degradasi 

atau kriteria kerusakan buruk dan sedang berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 

2001 (MNLH, 2001), seperti terlihat pada Tabel 8.1. Wadah 

yang digunakan kurungan berukuran 3 x 2 x 0,75 m dengan 
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desain terbuka pada bagian atas, dan bagian dasar diletakkan 

karang mati secara merata (Gambar 8.5). Penempatan pecahan 

karang mati dimaksudkan sebagai substrat untuk 

melengketkan kaki kurungan. Fragmen-fragmen tubuh yang 

dihasilkan, kemudian dimasukkan dalam kurungan dasar 

dengan kepadatan 30 ekor (Rifa’i et al., 2014). Selanjutnya 

menurut  Rifa’i et al. (2014) terdapat perbedaan densitas alga 

zooxanthellae antar anemon hasil reproduksi aseksual dan 

anemon alam. Anemon alam lebih tinggi dibandingkan dengan 

anemon hasil reproduksi aseksual. Rendahnya densitas 

zooxanthellae yang ditemukan dalam penelitian ini disebabkan 

anemon yang menjadi inang simbion zooxanthellae ini telah 

mengalami rangkaian perlakuan fisik dan lingkungan yang 

panjang mulai koleksi induk, aklimatisasi, reproduksi aseksual 

hingga kultur di perairan. Perlakuan-perlakuan ini 

menyebabkan anemon menghadapi berbagai kondisi perairan 

yang tidak stabil dari satu tahapan ke tahapan lain atau satu 

lokasi ke lokasi lain seperti terjadinya fluktuasi salinitas, suhu, 

dan pencahayaan. Fluktuasi ini menyebabkan inang mengalami 

stress dan berpengaruh nyata bagi kehidupan zooxanthellae 

yang tinggal di dalam jaringan endodermis anemon untuk 

tumbuh dan berkembang biak. 

 

Tabel 8.1. Kriteria baku kerusakan terumbu karang  

Parameter Kriteria Baku Kerusakan Terumbu 

Karang  (dalam %) 

Prosentase Luas 

Tutupan Terumbu 

Karang yang  

Hidup   

Rusak Buruk 0  - 24,9 

 Sedang 25 - 49,9 

Baik Baik 50 - 74,9 

 Baik sekala 75 - 100 
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Gambar 8.5. Anemon laut hasil fragmentasi yang 

dipeliharan dalam kurungan (Rifa’i et al., 2018) 

 

Pembesaran anemon laut untuk tujuan komersial 

sebagai bahan makanan atau sebagai hewan pengisi akuarium, 

proses pemeliharaan dapat dilakukan dalam wadah terkontrol 

bak betok, plastik atau akuarium yang air yang digunakan telah 

diaerasi dan dibiofiltrasi sehingga jernih seperti habitat asli 

anemon. Wadah pemeliharaan  berukuran 40 cm x 40 cm x 40 

cm dapat menampung 8 potong anemon, dan di atas wadah 

tersebut dipasang lampu TL 40 watt untuk membantu proses 

fotosintesis alga zooxanthellae. Selama pemeliharan dalam 

wadah terkontrol anemon laut diberi pakan berupa cacing laut 

Tubifex sp, cacahan udang kecil, plankton Nanochloropsis, dan 

Brachianus plicatilis diberikan sebagai pakan anemon. 

Takarannya 5% bobot tubuh per hari. Selama 1-2 pekan 

pertama tubuh anemon memucat, tanda masih dalam proses 

adaptasi dan pemulihan pasca-potong. Selang 2 minggu, warna 

tubuhnya tampak kehijauan. Warna dan bentuk tubuhnya 

makin sempurna setelah 4 bulan. Penelitian Samidjan  (2019) 

memperoleh  tingkat kelangsungan  hidup anemon laut hasil 

fragmentasi  2 bagian mencapai 90-100% dengan 

pertambahan diameter setelah 3 bulan di atas 6,5 cm. 
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Rangkuman 

Anemon memiliki nilai ekonomis penting, dimana biota 

ini sangat populer sebagai bahan makanan laut (sea food), 

terutama di luar negeri. Selain sebagai bahan makanan, 

anemon   dapat dijadikan sebagai hewan pengisi akuarium 

yang sangat indah dan menarik karena memiliki bentuk tubuh 

yang meyerupai bunga beraneka warna.   Lebih  dari  1000 

spesies anemon laut ditemukan di perairan pantai, perairan 

dangkal (terumbu karang), dan perairan laut dalam di seluruh 

dunia, dan  10 jenis diantaranya tersebar di perairan Indonesia 

yang terdiri dari 5 genera yaitu Cryptodendrum, Entacmaea, 

Macrodactyla, Heteractis, dan Stichodactyla. Anemon seluruh 

tubuhnya lunak dan mempunyai tentakel di bagian atas, serta 

mengeras  bagian  bawah  yang  dipergunakan  sebagai alat 

untuk menempel pada benda lain. Anemon laut merupakan 

inang berbagai anemonfishes, dan tidak kurang 51 spesies ikan 

melakukan simbiosis fakultatif dengan anemon laut, khususnya 

di perairan tropis.   

Reproduksi anemon laut yaitu secara seksual dan 

aseksual, dimana dalam reproduksi seksul jantan melepaskan 

sperma untuk merangsang betina untuk melepaskan telur, dan 

terjadi pembuahan. Reproduksi aseksual dengan teknik 

fragmentasi telah berhasil dikembangkan terhadap jenis 

Stichodactyla gigantea, Heteractis crispa dan Entacmaea 

quadricolor. Hasil uji pemelihaaan di lapangan menunjukkan 

anemon hasil fragmentasi longitudinal memiliki pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup tidak berbeda dengan anemon laut 

alamiah. Oleh karena itu, dalam pembenihan anemon laut tidak 

terjadi pemijahan  antara induk jantan dan betina sebagaimana 

halnya berlangsung pada ikan, akan tetapi produksi benih 

dilakukan secara aseksual dengan fragmentasi longitudinal.  

Pembesaran anemon laut dengan tujuan untuk 

konservasi ekosistem terumbu karang, maka pemeliharaan 
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dilakukan di kawasan terumbu karang mengalami degradasi. 

Sedangkan pembesaran anemon laut untuk tujuan komersial 

sebagai bahan makanan atau sebagai hewan pengisi akuarium, 

proses pemeliharaan dapat dilakukan dalam wadah terkontrol 

bak betok, plastik atau akuarium yang air yang digunakan telah 

diaerasi dan dibiofiltrasi sehingga jernih seperti habitat asli 

anemon. 

 

 

Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Gambarkan bagian-bagian tubuh anemon laut   

2. Jelaskan kebiasaan makan anemon laut dan cara menangkap 

makanan 

3. Jelaskan proses reproduksi anemon laut secara seksual  

4. Jelaskan cara fragmentasi anemon laut untuk produksi benih  

5. Jelaskan fungsi pencahayaan pada pemeliharaan anemon 

laut di wadah terkontrol 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi di atas,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

morfologi, kebiasaan makan,  pemijahan dan pembesaran 

anemon laut. 
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BAB IX 

BUDIDAYA KARANG LUNAK 
 

 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran karang lunak. 

 

Indikator  

1. Mampu mendiskripsikan aspek-aspek biologi karang lunak.  

2. Mampu mengaplikasikan  metode dan teknik pembenihan 

karang lunak.   

3. Mampu mengplikasikan  metode dan teknik pembesaran 

karang lunak.  

Hubungan antara Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
Deskripsi Singkat 

Mempelajari tentang biologi karang lunak yang meliputi 

klasifikasi, morfologi, habitat,  penyebaran, pakan,  kebisaan 

makan, perilaku dan biologi reproduksi, kemudian teknik 

pembenihan atau produksi benih, dan terakhir mempelajari 

pembesaran karang lunak.  

 

 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Kompetensi 

Dasar 
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Manfaat  

Dapat mendiskripsikan karakteristik  biologi dan 

mengaplikasikan metode dan teknik budidaya pemijahan dan 

pembesaran karang lunak dengan baik dan benar. 

 

 

9.1.  Pengantar 

Pada ekosistem terumbu karang umumnya yang 

merupakan biota dominan adalah  karang batu atau karang 

keras, dengan  kerangka yang keras dan bentuk serta 

ukurannya yang beraneka ragam, karang batu dipakai sebagai 

tempat hidup, berlindung dan mencari  makan oleh berbagai 

jenis biota (Manuputty, 1986).  Selain itu, biota yang tdak kalah 

penting peranannya dalam pembentukan fisik terumbu karang 

adalah karang lunak (soft coral), bahkan pada kawasan yang 

kondisi terumbu karangnya rusak, karang lunak merupakan 

unsur utama penyusun terumbu   karang.   Pada   prinsipnya   

yang termasuk dalam kelompok karang lunak adalah anggota 

Octocorallia yang memiliki tekstur tubuh yang lunak, disokong 

oleh dun-duri atau spikula yang terdapat didalam jaringan 

tubuhnya serta memiliki delapan tentakel (Manuputty, 1996). 

Karang lunak bersifat alelopati, yaitu merugikan bagi biota lain 

di sekitarnya karena dapat menghambat pertumbuhan bahkan 

dapat mematikan biota lain terutama yang hidup melekat di 

sekitarnya dengan cara mengeluarkan zat beracun yang terdiri 

dari senyawa organik yang disebut terpen (Manuputty, 1990).  

Senyawa terpen yang terkandung dalam karang lunak 

telah lama dimanfaatkan sebagai sumber berbagai bahan obat 

alam yang bernilai farmaseutika dan kosmetika (Apri et al., 

2017; Blunt et al., 2015; Manuputty, 1990; Wijayanti et al.,  

2017), selain diperjual-belikan sebagai hiasan akuarium 

(Barton et al.,  2015).  Permintaan yang tinggi menyebabkan 

karang lunak di banyak kawasan terumbu dunia dipanen 
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dalam jumlah besar (Barton et al., 2015). Rusaknya habitat, 

yang disertai pengambilan yang berlebihan untuk keperluan 

hiasan akuarium maupun keperluan lain menyebabkan jumlah 

populasi karang lunak menurun dengan cepat. Kondisi ini 

kemudian melahirkan beragam teknik untuk membudidayakan 

species tersebut (Ellis & Ellis, 2002), dengan tujuan utama 

adalah sebagai sediaan bioprospeksi yang berpotensi sebagai 

bahan obat,  untuk biota pengisi akuarium, dan  untuk 

keperluan restorasi terumbu (Wijayanti et al., 2017). Tidak 

semua jenis karang lunak dapat dibudidayakan, menurut 

Wijayanti (2017) jenis-jenis karang lunak yang umum 

dibudidayakan antara  Nephthea sp., Sarcophyton sp., Sinularia 

sp., Dendronephyta sp., Lobophytum sp., dan  Litophyton sp. 

 

9.2.  Biologi Karang Lunak 

 

Klasifikasi dan Morfologi 

Karang lunak  dalam susunan  klasifikasi tergolong 

dalam  filum Cnidaria, kelas Anthozoa, subkelas Octocorallia, 

terdiri atas 3 ordo ordo Helioporacea, Alcyonacea dan 

Pennatulacea (Wijayanti, 2017). Meski tergolong karang lunak, 

namun anggota-anggota Helioporacea memiliki skeleton yang 

keras dan tidak lazim dibudidayakan. Pennatulacea atau yang 

dikenal sebagai pena laut, juga bukan organisme yang lazim 

dibudidayakan. Hanya anggota-anggota Alcyonacea saja yang 

dapat  dibudidayakan sehingga dalam bab ini karang lunak 

yang dibicarakan hanya yang tergolong dalam ordo 

Alcyonacea. Menurut Manuputty (1986), ordo Alcyonacea yang 

merupakan karang lunak yang sebenarnya. Beberapa jenis 

karang lunak yang umum dibudidayakan dapat dilihat pada 

Gambar 9.1. 
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Gambar 9.1. Karang lunak yang umum dibudidayakan 

(A) Sinularia sp.; (B) Dendronephtya sp.; (C) Litophyton 

sp.; (D) Sarcophyton sp. (Wijayanti, 2017) 

 

Menurut Manuputty (1986), tubuh koloni lembek tapi 

lentur, mempunyai tangkai yang melekat pada substrat yang 

keras terutama karang mati. Bagian atas tangkai disebut 

kapitulum, bentuknya bervariasi antara lain seperti jamur, 

bentuk lobus atau bercabang-cabang. Kapitulum mengandung 

polip sehingga disebut bagian fertil, sedangkan tangkainya 

lebih banyak mengandung spikula sehingga disebut bagian 

steril. Polip-polip tersebut saling menempel membentuk koloni 

pada kumpulan jaringan yang disebut coenenchyme (Wijayanti, 

2017). Koloni karang lunak akan mengalami pertumbuhan 

melalui pembentukan tunas dan selanjutnya coenenchyme akan 

mengelilingi polip baru. Terdapat organ khusus pada 

coenenchyme yang disebut amebocyte. Organ ini berfungsi 
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mengekskresikan kalsium karbonat yang membentuk spikula. 

Spikula-spikula inilah yang menyusun tubuh karang lunak. 

Devictor & Morton (2010) menjelaskan  bahwa dalam 

identifikasi karang lunak, bentuk dan distribusi spikula adalah 

karakteristik yang paling penting untuk membedakan genus 

maupun spesies. Sedangkan untuk famili dari karang lunak 

dapat dibedakan  berdasarkan bentuk pertumbuhan koloninya, 

sehingga untuk identifikasi tingkat famili bentuk dan distribusi 

spikula tidak terlalu penting. Adapun struktur polip karang 

lunak dapat dilihat pada Gambar 9.2. 

 

 
Gambar 9.2. Struktur karang lunak, pinnules (Pi), sclerites 

forming points (Po) and collaret (Col), tentacles (Te), neck 

(Ne), anthocodia (An) and calyx (Cal) (Devictor & Morton, 

2010) 

 

Berdasarkan jumlah koloninya karang lunak dibedakan 

menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah 

monomorfik, yaitu karang yang memiliki satu jenis polip yang 

disebut anthocodia. Jenis selanjutnya adalah dimorfik, yaitu 

karang lunak yang memiliki dua jenis polip (Wijayanti, 2017). 

Dua jenis polip yang terdapat pada karang lunak ini disebut 

Polip Autozooid dan Siphonozoid (Gambar 9.1). Polip 



172 
 

Autoozoid adalah polip yang berbentuk silinder dan memiliki 

mulut. Pada polip ini, terdapat tentakel yang dapat memanjang 

dan memiliki pinnule, berfungsi untuk menjebak makanan. 

Sedangkan Polip Siphozooid memiliki ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan dengan Polip Autoozoid. Polip ini terlihat seperti 

tonjolan kecil tanpa tentakel. Fungsi utama dari polip ini 

adalah sebagai jalan keluar-masuknya air pada koloni 

(Devictor & Morton, 2010).  

 

Habitat dan Penyebaran  

Menurut Manuputty (1986) jenis-jenis karang lunak 

hidup di daerah pasang surut sampai kedalaman 200 m. 

Umumnya syarat-syarat hidupnya sama dengan karang batu. 

Hewan ini menyukai perairan yang hangat atau sedang 

terutama di Indo-Pasifik dan  beberapa jenis yang dapat hidup 

sampai ke kedalaman 3.000 m. Terumbu karang pada 

umumnya hanya dapat ditemui di wilayah geografis yang 

sangat sempit. Keanekaragaman biota dalam terumbu karang  

akan berbanding lurus dengan gradien latitudinal. Sebaran 

terumbu mengelompok ke kedua kawasan yang berbeda, yaitu 

di wilayah Atlantik yang berpusat di Karibia dan kelompok 

yang lain terdistribusi di antara perairan Afrika Timur dan 

Laut Merah hingga ke Pasifik Tengah atau yang dikenal sebagai 

wilayah Indo-Pasifik (Spalding et al., 2001 dalam Wijayanti, 

2017). 

 

Pakan dan Kebiasaan Makan 

Karang hermatipik yaitu karang yang bersimbiosis 

dengan zooxanthellae memiliki dua sumber makanan yaitu 

senyawa organik yang diproduksi dan disekresikan 

zooxathellae ke dalam jaringan tubuhnya serta mangsa kecil 

berupa zooplankton (Wijayanti, 2017). Karang yang tumbuh di 

laut jernih dan dangkal dengan cahaya matahari yang cukup, 
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misalnya Acroporidae, Pocilloporidae, Poritiidae, dan 

seterusnya, umumnya memiliki polip kecil. Karang-karang 

tersebut mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan 

menangkap zooplankton mikro menggunakan tentakel-

tentakel. Penangkapan mangsa dilakukan dengan 

memanfaatkan sel sengat yang banyak dijumpai di ujung-ujung 

tentakel di lapisan eksoderma. Mangsa umumnya dilumpuhkan 

melalui tembakan kapsul sel sengat yang mengandung racun. 

Pergerakan larva setelah tertembak sel sengat dan terlilit ekor 

sel sengat akan merangsang karang untuk menelan mangsanya. 

Kebiasaan makan setiap spesies karang berbeda 

dipengaruhi habitatnya. Pada Acroporidae, yang umum 

dijumpai di wilayah dangkal, tentakel akan mengembang dan 

aktif mencari makan baik siang maupun malam hari. Sebagian 

besar karang hermatipik hidup di area yang relatif lebih gelap. 

Pada karang yang hidup di wilayah tersebut, umumnya 

memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dan memiliki 

kebutuhan nutrisi yang lebih rendah. Karang dapat pula 

memakan remah-remah makanan yang terhambur sebagai 

partikel. 

 

Perilaku dan Biologi Reproduksi 

Sebagian besar karang lunak memiliki polip autozooid 

yang fertil, organ reproduksi jantan dan betinanya terpisah. 

Jenis karang lunak seperti ini disebut gonokhorik. Sebaliknya 

beberapa karang lunak yaitu jenis Heteroxenia dan Xenia 

bersifat hermafrodite. Hal ini dapat diketahui dari organ 

reproduksi jantan dan betina yang ditemukan pada koloni 

dewasa  (Benayahu & Loya, 1984). Karang lunak dapat 

melakukan proses reproduksi dengan dua cara yaitu secara 

seksual dan aseksual.  Perbiakan secara seksual bertujuan 

untuk memelihara keanekaragaman genetik dalam populasi 

dan untuk membentuk koloni baru di suatu wilayah.  
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Hasil perbiakan seksual berupa planula yang dikenal 

sebagai  larva planktonik. Larva ini  menyebar dengan bantuan 

arus, sehingga dapat melintasi samudera dengan jarak ribuan 

kilometer. Oleh karena itu hasil perbiakan seksual merupakan 

penghubung antar terumbu karang. Berbagai tipe propagasi 

yang dijumpai pada karang lunak misalnya pembelahan 

sederhana (simple fission) (Benayahu & Loya, 1984), kematian 

sebagian jaringan induk yang diikuti dengan pembelahan 

jaringan yang masih hidup menjadi dua anakan, penempelan 

kembali polip yang terlepas dari  jaringan koloni induk, 

pertumbuhan koloni baru dari  stolon atau runner, dan 

autotomy cepat yang terjadi pada fragmen kecil melalui cara 

pembentukan struktur menyerupai akar (Wijayanti, 2017). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa reproduksi 

aseksual pada octocoral paling banyak dijumpai pada karang 

lunak tropis terutama pada Famili Alcyoniidae, Clavulariidae, 

Nephtheidae, dan Xeniidae (Wijayanti, 2017). Reproduksi 

aseksual diketahui sangat penting bagi keberadaan populasi 

karang lunak di alam,  meski demikian beberapa spesies 

diketahui hanya bereproduksi secara seksual saja.  Propagasi 

karang berdasar kemampuan bereproduksi secara aseksual, 

menjadi metode yang umum digunakan untuk memproduksi 

banyak anakan guna keperluan budidaya. Wijayanti et al. 

(2017)  telah melakukan budidaya dengan teknik pemotongan 

koloni Sarcophyton sp dan ditanam di rak besi pada kedalaman 

75 cm di Teluk Awur Jepara yang diperoleh tingkat 

kelangsungan hidup berkisar antara  berkisar antara 63,6–

77,8%. 

 

9.3.  Pembenihan Karang Lunak 

Usaha budidaya karang lunak dengan mengandalkan 

benih  seksual belum banyak dilakukan di Indonesia 

(Wijayanti, 2017). Sebagaimana halnya pada karang keras, cara 
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reproduksi pada karang lunak, untuk pembentukan larvanya 

dilakukan berdasar dua cara (Kahng et al.,  2011). Cara 

pertama dengan mengeluarkan sperma dan sel telur dan 

melakukan pembuahan di kolom air (broadcast spawning), dan 

cara  kedua adalah pembuahan yang dilakukan koloni betina 

secara internal sehingga terbentuk embrio yang selanjutnya 

akan dikeluarkan bentuk larva. Secara eskternal, pembuahan 

sel telur hingga pembentukan larva terjadi di kantong mucus 

pada permukaan koloni induk betina. Sedangkan secara 

internal, proses pembuahan hingga pembentukan larva terjadi 

di dalam tubuh koloni betina. 

Propagasi karang lunak berdasar kemampuan 

bereproduksi secara aseksual, menjadi metode yang umum 

digunakan untuk memproduksi banyak anakan guna keperluan 

budidaya (Wijayanti et al., 2017; Wijayanti et al.,  2015). 

Budidaya karang lunak jenis Sarcophyton sp sebagai sediaan 

bahan obat maupun sebagai hiasan akuarium telah banyak 

dilakukan dari benih aseksual hasil fragmentasi dan berhasil 

berdasarkan pada perkembangan oosit dan tingkat 

kelangsungan hidup (Kawaroe et al., 2015; Wijayanti et al., 

2017). 

Hatchri yang diperlukan pada pembenihan atau 

produksi benih karang lunak  adalah hatchri skala rumah 

tangga rumah (HSRT), dimana fasilitas dilengkapi dengan 

wadah penampung dan sekaligus sebagai wadah pemeliharaan 

yang berbuat bak fiber berukuran  2 x 1 x 0,5 m yang diisi 

dengan pasir dan pecahan karang,  pisau bedah yang berbahan 

stainless steel  atau gunting serta fasilitas pendukung lainnya 

seperti bak reservoir dan filter, sarana aerasi, sumber energi 

listrik  serta berbagai perlengkapan kerja sesuai kebutuhan. 

Pemotongan fragmen dilakukan dengan cara memotong 

bagian tubuh karang lunak menggunakan gunting atau pisau 

bedah. Untuk karang lunak bercabang,  pemotongan fragmen 
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dilakukan dengan memotong bagian cabang dari koloni induk. 

Pemotongan dengan metode ini dapat dilakukan pada spesies 

Dendronephtya sp, Sinularia sp, dan Litophyton sp. Sedangkan 

pada Sarcophyton yang berbentuk jamur dan tumbuh secara  

encrusting, pemotongan dilakukan dengan cara memisahkan 

bagian aboral (atas/tudung) dan tangkai (Gambar 9.3). Bagian 

aboral kemudian dipotong menjari, dengan titik pusat di 

tengah lembaran. Selanjutnya fragmen ditempel di atas 

substrat semen yang telah disiapkan. Penempelan dilakukan 

dengan benang dan jarum  dan fragmen dibiarkan menempel 

secara alami di atas substrat. Penempelan secara alami akan 

membuat fragmen melekat kuat di atas substrat. Kondisi media 

dikontrol dengan tetap memperhatikan faktor-faktor seperti 

kebutuhan cahaya untuk fotosintesis, salinitas, pH, suhu, dan 

sirkulasi air. 
 

 
Gambar 9.3. Persiapan fragmen karang lunak (A), 

pemotongan cabang pada Sinularia sp (B), penempelan 

fragmen di atas substrat semen (C), pemisahan bagian 

tudung koloni Sarcophyton sp dari tangkai (D),  

pemotongan tudung Sarcophyton sp, (E) penempelan 

bagian  tudung 

(Wijayanti, 2017) 
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9.4.  Pembesaran Karang Lunak 

Budidaya pembesaran karang lunak dapat dilakukan 

dalam ruang atau indoor akuarium, karang lunak juga dapat 

dipeliharaan di laut. 

Pemeliharaan dalam Ruang 

Pemeliharaan dalam ruang dapat dilakukan dengan 

menggunakan bak fiber berukuran  2 x 1 x 0,5 m. Bak  diisi 

dengan pasir dan  pecahan karang dengan ketebalan 5 cm. Bak 

selanjutnya diisi air laut  sebanyak ±1.000 L untuk membuat 

karang lunak berada 30 cm di bawah permukaan air media. 

Bak dilengkapi dengan biofilter, yang berbentuk seperti  dari 

rak berbahan dasar plastik yang bersusun tiga.  Masing-masing 

bagian rak  diisi  dengan tiga bahan berbeda. Pada tingkat 

pertama diisi dengan bioball, yaitu arang aktif yang berbentuk 

bola, yang berfungsi untuk menjebak kotoran berukuran 

besar. Rak kedua diisi dengan pecahan karang dan yang 

terakhir diisi dengan pasir (Gambar 9.4). Setiap bagian dalam 

rak akan berfungsi menyaring air yang masuk secara 

bertingkat sehingga dapat diperoleh air laut  dengan kualitas 

yang baik. 
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Gambar 9.4. Konstruksi tank  fiber yang digunakan untuk 

budidaya karang lunak (A) bak berukuran 2x1x0,5 m yang 

diisi dengan pasir dan  pecahan karang (B) Biofilter 

dimodifikasi dari rak susun tiga yang berisi berturut-turut 

dari atas bioball, pecahan karang dan pasir 

(Wijayanti, 2017) 

 

Pemeliharaan di Laut 

Keuntungan pemeliharaan di laut adalah, fragmen 

hanya membutuhkan perawatan sesekali, terutama untuk 

menghindarkan fragmen dari kompetitor atau tumpukan 

sedimen, namun fragmen tidak perlu diberi makan. Selain itu 

karena adanya arus, pertumbuhan karang lunak yang ditanam 

di laut berlangsung lebih cepat daripada yang ditanam dalam 

ruangan. Namun demikian, menurut Wijayanti (2017), resiko 

pemeliharaan karang lunak  di laut yang paling besar adalah 

hilangnya karang transplan akibat arus, jika pemasangan 

fragmen pada media tanam kurang kuat. Oleh karena itu,  pada  

pemeliharaan karang lunak di laut dibutuhkan sarana antara 

lain substrat sebagai media penanaman dan  rak  tanam. Rak 

dapat berupa rak fiber atau rak dari waring dengan 
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pemasangan secara terapung. Rak plastik fiber dibuat 

bertingkat dengan ukuran 0,3  x 1,2 m, dan  setiap tingkat 

dibuat 2 jalur lubang-lubang  dengan masing-masing lubang 

berdiameter 6 cm (Gambar 9.5). Tiap tingkat berisi 11 lubang. 

Lubang digunakan untuk meletakkan gelas akua yang 

berfungsi sebagai substrat. Gelas akua diisi pecahan  karang 

dan  batu-batuan sebagai tempat melekatkan karang transplan.  

Pada pemeliharan karang lunak di laut, penanaman 

fragmen dilakukan dengan menempelkan fragmen secara 

langsung di atas substrat semen yang telah dipersiapkan atau 

dapat pula dilakukan penjahitan fragmen secara langsung. 

Kedua metode dapat berjalan dengan baik. Kuncinya adalah 

pengikatan dilakukan dengan kuat sehingga fragmen tidak 

mudah lepas. Hal  ini mengingat karang lunak berbeda struktur 

morfologinya dibandingkan karang keras. Pada karang lunak, 

jika pengikatan terlalu kencang justru dapat 

mematahkan/memutus fragmen sehingga fragmen akan 

terpotong namun jika dijahit kurang kuat, maka fragmen dapat 

lepas selama masa pemeliharaan di laut (Gambar 9.6). 

 
 

Gambar 9.5. Rak Fiber terbuat bahan plastik 

polycarbonate dengan lubang-lubang berdiameter 6 cm 

(Wijayanti, 2017) 
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Gambar 9.6. Karang lunak yang ditanam di rak tanam terbuat 

dari fiber (Wijayanti, 2017).  
Spesies yang ditanam adalah Lobophytum sp dan Capnella sp, (A) Fragment 

Capnella sp dilekatkan di atas substrat semen menggunakan lem (B) Semen 

yang telah ditanami transplan dipasangi klem plastik (C) Transplan yang 

telah siap  ditanam di rak dijajar di waring yang belum dipakai (D) 

Transplan ditanam di lubang-lubang yang ada di rak plastik fiber dengan 

menalikan klem plastik ke pinggiran rak (F) Jajaran karang lunak yang telah 

ditanam  di rak plastik fiber  

 

Rangkuman 

Pada   prinsipnya   yang termasuk dalam kelompok 

karang lunak adalah anggota Octocorallia yang memiliki 

tekstur tubuh yang lunak, disokong oleh dun-duri atau spikula 

yang terdapat didalam jaringan tubuhnya serta memiliki 

delapan tentakel. Karang lunak dapat mengeluarkan zat 

beracun yang terdiri dari senyawa organik yang disebut 

terpen.  Senyawa terpen yang terkandung dalam karang lunak 

telah lama dimanfaatkan sebagai sumber berbagai bahan obat 

alam yang bernilai farmaseutika dan kosmetika, selain itu 

dapat diperjual-belikan sebagai hiasan akuarium. Berdasarkan 

jumlah koloninya karang lunak dibedakan menjadi beberapa 

jenis, jenis yang pertama adalah monomorfik, yaitu karang 
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yang memiliki satu jenis polip yang disebut anthocodia. Jenis 

selanjutnya adalah dimorfik, yaitu karang lunak yang memiliki 

dua jenis polip. Karang lunak dapat melakukan proses 

reproduksi dengan dua cara yaitu secara seksual dan aseksual.  

Perbiakan secara seksual bertujuan untuk memelihara 

keanekaragaman genetik dalam populasi dan untuk 

membentuk koloni baru di suatu wilayah. Reproduksi seksual 

untuk pembentukan larvanya dilakukan berdasar 2 cara, cara 

pertama dengan mengeluarkan sperma dan sel telur dan 

melakukan pembuahan di kolom air, dan cara  kedua adalah 

pembuahan yang dilakukan koloni betina secara internal 

sehingga terbentuk embrio yang selanjutnya akan dikeluarkan 

bentuk larva. 

Propagasi karang lunak berdasar kemampuan 

bereproduksi secara aseksual, menjadi metode yang umum 

digunakan untuk memproduksi banyak anakan guna keperluan 

budidaya. Pemotongan fragmen dilakukan dengan cara 

memotong bagian tubuh karang lunak menggunakan gunting 

atau pisau bedah. Untuk karang lunak bercabang,  pemotongan 

fragmen dilakukan dengan memotong bagian cabang dari 

koloni induk. Pemotongan dengan metode ini dapat dilakukan 

pada spesies Dendronephtya sp, Sinularia sp, dan Litophyton sp. 

Sedangkan pada Sarcophyton yang berbentuk jamur dan 

tumbuh secara  encrusting, pemotongan dilakukan dengan cara 

memisahkan bagian aboral (atas/tudung) dan tangkai. 

Budidaya pembesaran karang lunak dapat dilakukan dalam 

ruang atau in door akuarium, karang lunak juga dapat 

dipeliharaan di laut. 
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Latihan  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi  di 

atas, kerjakan soal-soal latihan berikut : 

1. Gambarkan bagian-bagian tubuh karang lunak 

2. Jelaskan kebiasaan makan karang dan cara menangkap 

makanan 

3. Jelaskan proses reproduksi karang lunak secara seksual  

4. Jelaskan cara fragmentasi karang lunak untuk produksi 

benih  

5. Jelaskan mengapa dalam wadah pemeliharaan karang lunak 

harus dilengkapi dengan biofilter  

 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Untuk menjawab soal latihan tersebut, pelajarilah kembali 

materi di atas,  terutama  pada materi-materi terkait, yaitu 

morfologi, kebiasaan makan, reproduksi,  pemijahan dan 

pembesaran karang lunak. 

 

 

Bahan Bacaan 

Apri, R., Zamani, N. P., & Effendi, H. (2017). Eksplorasi Karang 

Lunak Sebagai Antioksidan Di Pulau Pongok, Bangka 

Selatan. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 4(2), 

211–217. https://doi.org/10.24319/jtpk.4.211-217 

Barton, J. A., Willis, B. L., & Hutson, K. S. (2015). Coral 

propagation: a review of techniques for ornamental trade 

and reef restoration. Reviews in Aquaculture, 0, 1–9. 

https://doi.org/10.1111/raq.12135 

Benayahu, Y., & Loya, Y. (1984). Life History Studies on the Red 

Sea Soft Coral Xenia Macrospiculata Gohar, 1940. I. 

Annual Dynamics of Gonadal Development. The Biological 

Bulletin, 166(1), 32–43. 



183 
 

https://doi.org/10.2307/1541428 

Blunt, J. W., Copp, B. R., Keyzers, R. A., Munro, M. H. G., & 

Prinsep, M. R. (2015). Marine natural products. Natural 

Product Reports, 32(2), 116–211. 

https://doi.org/10.1039/c4np00144c 

Devictor, S. T., & Morton, S. L. (2010). Identification guide to the 

shallow water (0-200 m) octocorals of the South Atlantic 

Bight. Zootaxa (Vol. 62). 

https://doi.org/10.11646/zootaxa.2599.1.1 

Ellis, S., & Ellis, E. (2002). Recent Advances in Lagoon-based 

Farming Practices for Eight Species of Commercially 

Valuable Hard and Soft Corals - A Technical Report. Center 

for Tropical and Subtropical Aquaculture. 

Kahng, S. E., Benayahu, Y., & Lasker, H. R. (2011). Sexual 

reproduction in octocorals. Marine Ecology Progress 

Series, 443(2006), 265–283. 

https://doi.org/10.3354/meps09414 

Kawaroe, M., Nisa, V. C., & Winarto, A. (2015). Perkembangan 

oosit karang lunak Sarcophyton crassocaule hasil 

fragmentasi di Gosong Pramuka , Kepulauan Seribu , 

Jakarta. Bonorowo Wertland, 5(June), 21–28. 

https://doi.org/10.13057/bonorowo/w050103 

Manuputty, Anna E W. (1990). Senyawa terpen dalam karang 

lunak (Octocorallia: Alcyonacea). Oseana, 15(2), 77–84. 

Manuputty, Annat E.W. (1996). Pengenalan beberapa karang 

lunak (Octocorallia, Alcyonacea) di lapangan. Oceana, 

XXI(4), 1–11. 

Manuputty, E. W. (1986). Karang lunak, salah satu penyusun 

terumbu karang. Oseana, XI(4), 131–141. 

Wijayanti, D. P. (2017). Budidaya karang konservasi dan 

komersialisasi. Malang: Intimedia. 

Wijayanti, D. P., Charismawaty, A., Indrayanti, E., & Trianto, A. 

(2017). Pertumbuhan Karang Lunak Sarcophyton sp. yang 



184 
 

Dibudidayakan di Teluk Awur, Jepara. Buletin Oseanografi 

Marina, 6(1), 61. 

https://doi.org/10.14710/buloma.v6i1.15744 

Wijayanti, D. P., Indrayanti, E., Asri, W. F., & Ambariyanto, A. 

(2015). Growth of Favia and Favites Coral Transplants 

Based on Polyps Number (Pertumbuhan Karang 

Transplan Genus Favia dan Favites Berdasarkan Jumlah 

Polip). ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine 

Sciences, 20(1), 23. 

https://doi.org/10.14710/ik.ijms.20.1.23-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

A 
Acriflavine, 36 

Actinaria   equima, 114 

ad libithum, 15 

adaptasi, 10, 15, 42, 103, 123 

add satiation, 68, 100 

aerasi, 14, 17, 18, 25, 35, 53, 54, 57, 

67, 69, 70, 74, 98, 106, 120, 133 

aerator, 52, 53, 57, 89 

agresif, 34, 37, 49, 50, 51, 54, 59 

aklimasi, 85 

aklimatisasi, 36, 68, 78, 85, 100, 103, 

122 

akriflavin, 16, 20 

Alcyonacea, 129, 139 

allelopatik, 128 

amebocyte, 130 

amphipoda, 12, 65 

Amphiprion, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 26, 27, 

28 

Amphiprion ocellaris, 3, 9, 12, 28 

anemon laut, 5, 10, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126 

anemonfish, 8, 10, 26 

anemonfishes, 118, 124 

Anemonia sulcata, 114 

angelfish, 95, 109, 110 

anthocodia, 130, 137 

antifouling, 23 

antiseptik, 68, 89, 107 

Artemia, 12, 53, 55, 60, 71 

autotomy, 132 

B 
back yard hatchery, 66 

balai benih, 14, 22, 35, 52, 57, 66, 98 

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut, 

22, 58, 61 

Balai Perikanan Budidaya Laut, 22, 

27, 28, 40, 58, 78, 79, 81, 111 

Balantiocheilus melanopterus, 3 

banggai cardinal fish, 30, 44 

batu koral, 57 

bentich algae, 85 

Beta splendens, 3 

biocrystal, 57 

biofilter, 57, 134, 138 

biofiltration, 57 

biofouling, 21, 23, 28, 43, 91 

biological oxygen demand, 99 

black gost, 4 

black panthom, 4 

blastoderm, 86 

blastula, 86, 102 

blended, 5 

blood worm, 15 

blue devil, 49, 59, 61 

blue eyes, 4 

blue hippo tang, 81 

Botia macracantha, 3 

Brachianus plicatilis, 123 

Brachionus sp, 37, 42, 45, 58 

Branchionus plicatilis, 53 

brooding, 133 

broodstock, 14 

bulu babi, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 

45 

Bunodactis verrocosa, 114 

butterflyfish, 95, 109, 110, 112 

C 
capungan banggai, 3, 29, 30, 31, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 

46 

Caulerpa, 83 

chemical oxygen demand, 99 

Chloramphenicol, 36 

Chrysiptera cyanea, 59 

CITES, 30, 47, 63 

INDEKS 



186 
 

clown, 9, 26, 28 

clownfish, 8, 10, 26, 28 

coelenteron, 116 

coenenchyme, 130 

common surgeon, 81 

conical, 9 

copepoda, 25, 65, 68, 102 

courthship, 52 

D 
damselfish blue, 49, 59 

daring, 5 

Dendronephtya sp, 129, 133, 137 

Dendronephyta sp, 128 

destruktif, 49 

Diadema setosum, 35 

direct methods, 107 

diurnal, 12, 97 

doctorfish, 81 

E 
effluen, 57, 59 

eksoderma, 131 

eksploitasi, 49, 81 

ektodermal., 131 

ektoparasit, 43, 109 

elbasin, 68 

embrio, 38, 44, 51, 52, 84, 86, 87, 92, 

101, 133, 137 

emulsi, 87, 92 

endogenous energy, 85 

endoparasit, 109 

Entacmaea quadricolor, 114, 115, 

119, 120, 124 

erubaju, 85 

Euchema, 83 

exogenous energy, 86 

external, 51, 60 

F 
faecel, 43, 91 

farinks, 118 

farmaseutika, 128, 137 

feed conversion ratio, 90, 108 

feeding ability, 87 

feeding ground, 97 

fertil, 129, 132 

fiberglass, 19, 20, 70, 71, 73, 106 

filter, 35, 55, 57, 58, 59, 99, 120, 133 

Finding Nemo, 8 

fitoplankton, 18, 34, 53, 71, 99, 105 

foliose, 65 

food circulation rate, 57 

fork length, 36 

fragmentasi, 114, 119, 120, 121, 123, 

124, 125, 133, 138, 139 

frekuensi, 14, 22, 42, 55, 58, 83, 90, 

92, 107, 110 

freshwater ornamental fish, 3 

G 
gastrovascular, 116 

genus, 8, 9, 26, 27, 30, 44, 49, 63, 64, 

81, 95, 130 

gonokhorik, 132 

Gracilaria, 83, 85 

grading, 18, 25, 72, 73 

Great Barrier Reef, 11, 83 

green water, 87, 92 

growing tank, 57 

growout, 20 

guppy, 4 

H 
hard coral feeder, 97 

hatchery, 14, 35, 51, 52, 66, 98 

hatchri, 66, 98, 99, 119, 120, 133 

Helioporacea, 129 

hermafrodite, 132 

hermaprodit protandri, 13, 26 

hermatipik, 131 

Heteractis crispa, 114, 115, 119, 120, 

124 

hobiest, 81 

hollow gut, 115 



187 
 

I 
ikan  kepe-kepe, 94, 109 

ikan arwana, 3 

ikan balashark, 3 

ikan betok ambon, 4, 5, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

ikan botana biru, 4, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 

Ikan botana biru, 81, 82, 83, 84, 91 

ikan botia, 3 

ikan capungan banggai, 3, 4, 5, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 112 

ikan cupang, 3 

ikan endemik, 30, 44, 46 

ikan kepe-kepe, 5, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 

109, 110, 111 

ikan mandarin, 4, 5, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78 

Ikan mandarin, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 

76, 77 

ikan nemo, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 25, 26, 27, 42, 118, 121 

ikan pelangi irian, 3 

in door, 134, 138 

in land aquaculture, 21 

incisiform, 9 

indigenous species, 3 

indirect  methods, 107 

indoor, 71 

infeksi, 90, 107 

inkubasi, 52, 54, 101 

inlet, 17, 52, 53, 67 

invertebrate sesile feeder, 97 

iridophores., 82 

Isochrysis galbana, 102 

isopoda, 12, 65 

J 
juvenil, 34, 35 

K 
kanibalisme, 38, 44 

kapitulum, 129 

karang lunak, 5, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 139 

karbon aktif, 57 

karnivora, 34, 117 

karotenoid, 12 

kekaisaran Cina, 64 

keramba jaring apung, 20, 26, 28, 39, 

44, 45, 56, 73, 75, 87, 92, 106, 111 

kloramphenikol, 90, 107 

klorokuin, 100 

kolektor telur, 67, 85 

komersial, 107, 123, 124 

konservasi, 49, 121, 122, 124, 139 

kopepoda, 12, 98, 110 

koralivor, 97 

kosmetika, 128, 137 

kromatopore, 52 

L 
lamun, 10, 23, 32, 41, 117 

larva, 6, 7, 14, 17, 18, 21, 26, 28, 29, 

34, 37, 38, 42, 44, 45, 48, 52, 54, 

55, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 75, 80, 

84, 85, 86, 87, 91, 92, 94, 98, 101, 

102, 103, 104, 110, 119, 131, 132, 

133, 137 

learning outcomes, 4 

letter six fish, 81, 91 

Litophyton sp, 128, 129, 133, 137 

Lobophytum sp, 128, 137 

lockdown, 3 

longitudinal, 119, 124 

lubang genital, 31, 100 

luring, 5 

M 
macrofouling, 23 

makroalga, 23 

malnutrition, 42 



188 
 

mancase, 4 

mandarinfish, 63, 64, 78 

marine ornamental fish, 3, 79 

mating, 52 

memijah, 13, 14, 16, 30, 35, 37, 38, 

44, 51, 52, 53, 60, 66, 69, 75, 77, 

85, 97, 100 

mesh size, 39, 88 

mesoglea, 116 

methylene blue, 16, 20, 121 

moluska, 23, 34, 118 

monogami, 13, 16, 26 

morfologi, 6, 7, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 

44, 45, 48, 62, 78, 80, 92, 94, 110, 

111, 113, 125, 127, 138 

mouth brooder, 35, 44 

mysid, 37, 42, 45, 58 

N 
Nannochloropsis, 53, 55, 60, 71 

Nannocloropsis, 71 

Nanochlopsis sp, 123 

nauplius Artemia, 12 

nematocyst, 115 

nematokis, 114, 118 

Neomycine sulfat, 36 

neon tetra, 4 

Nephthea sp, 128 

Nereis, 83 

non infeksius, 56 

nursery ground, 97 

O 
Octocorallia, 128, 129, 137, 139 

oil globule, 102 

omnivor, 97 

omnivora, 12, 83, 85 

oosit, 38, 133, 139 

operculum, 9 

organogenesis, 86 

otolith, 107 

outlet, 52, 67 

oxytetracycline, 25 

Oxytetracycline, 36 

P 
palete surgeonfish, 81 

pandemik Covid-19, 3 

Paracanthurus hepatus, 81, 91, 92, 93 

pedal disc, 115, 116 

pelet, 12, 15, 83 

pellet, 15, 18, 22, 25, 54, 73, 74, 76, 

77, 90, 92, 100, 107, 110 

pellet), 15, 22, 54, 73, 74, 76, 77, 90, 

92, 100, 107, 110 

Pemijahan, 14, 16, 26, 34, 37, 51, 52, 

54, 60, 66, 69, 70, 84, 85, 98, 100 

pendederan, 6, 7, 19, 27, 29, 45, 48, 

61, 62, 72, 73, 80, 94, 103, 106 

Pennatulacea, 129 

periode pemijahan, 14, 84 

pinnule, 130 

planktivor, 97 

planktonik, 12, 70, 98, 110, 132 

polip, 97, 115, 118, 129, 130, 131, 

132, 137 

polycarbonate, 136 

polyethylene, 88 

Pomacentridae, 8, 26, 28, 30, 49, 50, 

51, 125 

potasium sianida, 49 

powder blue surgeon, 81 

Premnas, 8, 9, 26, 61 

preopercle, 95 

prevuran, 90, 107 

protozoa, 65 

Pterapogon kauderni, 3, 30, 44, 45, 

46, 47 

R 
Rainbowfishes, 3 

rasio jenis kelamin, 36, 100 

red banjar, 3 

red panthom, 4 

Redianthus malu, 114 

rednose, 4 



189 
 

regal tang, 81 

reproduksi, 6, 7, 14, 27, 28, 29, 33, 34, 

44, 45, 46, 48, 60, 61, 62, 67, 78, 

80, 92, 94, 97, 111, 113, 118, 121, 

122, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 

137, 138 

resirkulasi, 21, 56, 57, 58, 59, 60 

RNADNA, 107 

rossy, 4 

rotifera, 37, 42, 45, 58, 71 

runner, 132 

S 
Sarcophyton sp, 128, 129, 132, 133, 

134, 139 

Schleropages formosus, 3 

sea food, 114, 124 

seagrass, 10, 32 

sedentary, 33 

segmentasi, 102 

senyawa bioaktif, 114, 126 

sexual dimorphisme, 99 

shelter, 35, 53, 54, 69, 74, 75, 77, 78 

signifikan, 12 

silver dollar, 4 

simbiosis, 10, 33, 118, 121, 124 

Simbiosis, 10 

simbiosis mutualisme, 10, 118, 121 

simple fission, 132 

Sinularia sp, 128, 129, 133, 134, 137 

spawning, 52, 97, 133 

species, 3, 5, 6, 9, 15, 26, 30, 42, 44, 

45, 49, 63, 81, 95, 96, 118, 120, 

128 

spesific growth rate, 108 

sponge, 23 

steril, 121, 130 

Stichodactyla gigantea, 114, 115, 119, 

120, 124, 126 

stocking density, 21 

Stoichactis keuti, 114 

stolon, 132 

stress, 17, 19, 23, 25, 63, 68, 82, 84, 

100, 121, 122 

styrofoam, 19 

submersible, 57 

sump particulate, 57 

super red, 3 

survival rate, 126 

Synchiropus spelendidus, 63, 77 

T 
tentakel, 10, 12, 34, 115, 118, 120, 

124, 128, 130, 131, 137 

teritorial, 34, 37, 51 

terpen, 128, 137, 139 

tetasiklin, 90, 107 

the finding nemo, 81 

Thunnus albacares, 38 

transplan, 135, 137 

triwulan, 4 

U 
unsynchronized, 38 

V 
volumetrik, 70 

W 
water recirculation pump, 57 

water treatment, 40 

water-base aquaculture, 20 

Y 
york sack, 102 

Z 
zeolit, 57 

zooplankton, 34, 53, 83, 91, 97, 99, 

131 

zooxanthellae, 118, 122, 123, 126, 

131 



190 
 

 

GLOSARIUM 
 
 

Ad libithum  =  salah satu cara pemberian pakan yang 

biasa diberikan pada fase pemberian 

pakan larva ikan berukuran benih 

yaitu pemberian pakan dengan 

sekenyaknya  

Aklimatisasi  =  proses penyesuaian fisiologi 

organisme secara perlahan-lahan 

sehubungan dengan perubahan 

lingkungan hidup yang baru, seperti 

perubahan suhu, iklim da ketinggian. 

Alelopati  =  suatu fenomena alam dimana suatu 

organisme memproduksi dan 

mengeluarkan suatu 

senyawa biomolekul (disebut alelokim

ia) ke lingkungan dan senyawa 

tersebut memengaruhi perkembangan 

dan pertumbuhan organisme lain di 

sekitarnya. 

Antiseptik  =  senyawa kimia yang dapat mematikan 

bakteri 

Autotomi  =  kemampuan suatu mahluk hidup 

untuk melakukan pemotongan bagian 

tubuhnya secara otomatis atau 

memiliki kemampuan untuk 

menyembuhkan lukanya sendiri 

Back yard hatchery  =  hatchri skala rumah tangga 

Biofilter  = suatu sistem penyaringan dengan 

menggunakan mahluk hidup tertentu;  

penyaring biologi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Biomolekul
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alelokimia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alelokimia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
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Biofouling  = penempelan dan akumulasi organisme 

hidup yang melekat pada permukaan 

substrat (material yang ditempeli 

biofouling) 

Blastula  = tahapan dimana campuran sel-sel 

blastoderm membentuk rongga penuh 

cairan, pada akhir blastulasi, sel-sel 

blastoderm akan terdiri dari neural, 

epidermal, notochordal, meso-dermal, 

dan endodermal yang merupakan 

bakal pembentukan organ-organ 

tubuh ikan; tahapan 

perkembangbiakan embrio setelah 

morulla. 

Broadcast spawning  = pengeluaran  sperma dan sel telur 

pada ikan  dan pembuahan di kolom 

air. 

Broodstock  =  sediaan induk ikan atau biota air 

lainnya 

Cites  =  convention on international trade in 

endangered species of wild fauna and 

flora, konvensi perdagangan 

internasional tumbuhan dan satwa 

liar spesies terancam 

adalah perjanjian internasional 

antarnegara yang disusun 

berdasarkan resolusi sidang 

anggota world conservation 

union (IUCN) tahun 1963. Konvensi 

bertujuan melindungi tumbuhan dan 

satwa liar terhadap perdagangan 

internasional spesimen tumbuhan dan 

satwa liar yang mengakibatkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian
https://id.wikipedia.org/wiki/World_Conservation_Union
https://id.wikipedia.org/wiki/World_Conservation_Union
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kelestarian spesies tersebut 

terancam.  

Coelenterata  =  hewan yang memiliki bentuk tubuh 

berongga 

Coenenchyme  =  jaringna yang menghubungkan polip-

polip yang berdekatan paa subklas 

alcyonaria, terdiri dari mesoglia serta 

mempunyai epidermis 

Courthship  =  perjodohan ikan jantan dan betina 

Diurnal  =  hewan yang aktif begerak dan mencari 

makan pada siang hari; lawan 

nokturnal 

Eksoderma  = selaput terluar dari sel-sel yang 

menyelubungi tubuh hewan metazoa 

Ektoparasit  =  parasit yang hidupnya pada bgian-

bagian luar atau permukaan tubuh 

inangnya seperti pada kulit, sirip, sisik 

Endogenous energy  =  tahapan larva yang masih 

memanfaatkan kuning telur sebagai 

sumber energi 

Endoparasit  =  parasit yang hidupnya di organ dalam 

tubuh ikan seperti pada saluran 

pencernaan, hati dan darah 

Exogenous energy  =  tahapan larva yang sudah makanan  

sebagai sumber energi 

Farinks  =  ruang bersama pangkal tenggorokan 

dan kerongkongan 

Feed conversion ratio  = rasio konversi pakan, perbandingan 

antara berat makanan yang diberikan 

dengan pertambahan berat tubuh ikan 

Feeding ability  =  kemampuan pemangsaan 
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Feeding ground  =  daerah mencari makan 

Fertil  = subur, dapat menghasilkan atau 

keneruskan keturunan 

Food circulation rate  =  laju sirkulasi makanan 

Fragmentasi  =  tipe reproduksi aseksual dimana 

tubuh tersekat menjadi beberapa 

bagia dan regenerasi terjadi setelah 

pemisahan 

Freshwater ornamental fish = ikan hias air tawar 

Gastrovascular  = usus yang berfungsi sebagai pengedar 

makanan 

Gonokhorik   = individu yang memiliki 1 alat kelamin 

(jantan atau betina) 

Green water  = air yang terdapat banyak algae 

tertentu yang disiapkan untuk 

memelihara larva ikan pemakan alga 

Hermaprodit protandri  = jenis ikan hermaprodit dimana pada 

masa mudanya berjenis kelamin 

jantan kemudian berubah menjadi 

jenis kelmin betina 

Hermatipik  = karang yang bersimbiosis dengan 

zooxanthellae memiliki dua sumber 

makanan yaitu senyawa organik yang 

diproduksi dan disekresikan 

zooxathellae ke dalam jaringan 

tubuhnya serta mangsa kecil berupa 

zooplankton 

In land aquaculture  = sistem budidaya ikan berbasis daratan 

atau dilakukan  pada lokasi jauh dari 

pantai. 

Indigenous species  = spesies yang ditemukan di tempat 

tertentu dan wilayah sekitarnya. 
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Indirect  methods  = metode tidak langsung 

Macrofouling  = biofouling   yang berukuran relatif 

besar (>0,5 cm)  yang terdiri dari 

makroalga, moluska, sponge.  

Malnutrition  = kekurangan gizi  

Marine ornamental fish  = ikan hias air laut 

Monogami  = ikan yang  setia pada pasangannya, 11, 

14, 24 

Morfologi  = ilmu yang mempelajari tentang bentuk 

bagian luar tubuh suatu organisme 

atau melihat bentuk dan ciri khas dari 

tubuh ikan atau organime lainnya 

Mouth brooder  = species ikan yang menjaga, 

menginkubasi telur dan larva di dalam 

mulut  

Nursery ground  = daerah tempat memijah ikan 

Omnivora  = golongan ikan yang bisa makan segala 

jenis makanan baik dari bersumber 

dari hewan maupun tumbuhan 

Operculum  = tutup insng pada ikan 

Otolith  = benda kecil dan keras berwarna putih 

yang terdapat pada bgian kepala ikan 

yang dapat digunakan sebagai 

penentu umur ikan; gumpalan kalsium 

karbonat di dalam organ pendengaran 

Seagrass  = lamun, ilalang laut, jenis tumbuhan 

yang hidup di habitat perairan pantai 

yang dangkal, dapat berbunga, 

berbuah dan menghasilkan biji 

Sedentary  = sessile, menempel secara permanen 

pada substrat 
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Sexual dimorphisme  = dua bentuk dari spesies berbeda 

dipenampilan luar atau diciri lainnya. 

Jantan dan betina memiliki perbedaan 

diukuran, warna, bentuk, atau 

perkembangan tambahan (seperti 

tanduk, gigi, bulu, atau sirip) 

Simbiosis   = hubungan erat antara dua organisme 

yang berbeda jenis yang saling 

berinteraksi, dimana organisme yang 

satu saling bergantung pada 

organisme yang lain. 

Stocking density  = padat tebar 

Terpen  = suatu golongan hidrokarbon yang 

banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan 

sebagian kelompok hewan. Rumus 

molekul terpen adalah (c5h8)n. 

Water treatment  = pengolahan air limbah 

Water-base aquaculture  = sistem budidaya ikan berbasis 

perairan laut atau dilakukan  lokasi 

dekat laut 
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