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RINGKASAN 

 
DIAN ASTIKASARI. Teknik Pemeliharaan Induk Abalone Tokobushi 
(Haliotis diversicolor supertexta) di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air 
Payau Jepara, Jawa Tengah. Dosen Pembimbing : Laksmi Sulmartiwi, S.Pi., 
M.P.   
 

Abalone merupakan salah satu kelompok moluska laut yang memiliki inlai 

ekonomis tinggi. Hewan laut ini biasa disebut kerang telinga laut dan di Indonesia 

di kenal dengan sebutan ”Kerang Mata Tujuh” atau ”Siput Lapar Kenyang”. 

Kekhawatiran akan kelangkaan akibat penangkapan alam yang semakin 

meningkat sehingga diperlukan adanya pengembangan budidaya laut kerang 

abalone yang dapat memberikan jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan 

produksi pada usaha penangkapan dan meningkatkan produksi secara kontinyu.   

Oleh karena itu, teknik pemeliharaan induk abalone tokobushi ini perlu dipelajari 

melalui praktek kerja lapang di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau 

(BBPBAP) Jepara sebelum kegiatan pembenihan dilakukan. 

Tujuan  dari praktek kerja lapang ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana teknik pememeliharaan induk Abalone Tokobushi 

(Haliotis diversicolor supertexta) dan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha 

pemeliharaan induk di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara 

Jawa Tengah sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang teknik 

pemeliharaan induk, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan 

tentang teknik pemeliharaan induk abalone serta mengetahui permasalahan yang 

terjadi selama kegiatan berlangsung dan cara mengatasinya. 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara pada tanggal 4 Agustus-20 September 

2009. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, partisipasi aktif, dokumentasi 

dan pustaka.  

Teknik pemeliharaan induk abalone dimulai dengan persiapan wadah, 

pengadaan induk, analisis kualitas air, pemberian pakan induk, seleksi induk 

matang gonad. Bak pemeliharaan dibersihkan secara total yaitu dengan pergantian 
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air 100% setiap pagi. Pemberian pakan induk dilakukan pada sore hari berupa 

rumput laut (Gracillaria verrucosa) dengan dosis adlibitum (berlebih) kurang 

lebih sekitar 700 – 1000 gram. Selama pemeliharaan SR induk sebesar 48,43 %. 

Seleksi induk merupakan salah satu faktor dalam kegiatan pembenihan yang harus 

dilakukan sebelum pemijahan. Berdasarkan hasil seleksi induk, diketahui bahwa 

tingkat kematangan gonad induk abalone belum mencapai tahap Matang Akhir 

(MR) atau tahap Masak (M).   

Kualitas air pada media pemeliharaan dipertahankan dalam kondisi yang 

optimal. Suhu media pemeliharaan relatif stabil, berkisar antara 27-30 OC, pH 8 

dan salinitas 30 ppt. Hama dan penyakit yang sering menyerang adalah teritip 

(Balanus spp.) yang menempel pada cangkang, Vorticela sp., dan Zoothamnium 

sp. yang menempel pada rumput laut. 
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SUMMARY 

 
DIAN ASTIKASARI. The Broodstock Maintanance Technique of Abalone 
Tokobushi (Haliotis diversicolor supertexta) at The Great Hall Development 
of Brackishwater Aquaculture Jepara, Central Java. Lecture : Laksmi 
Sulmartiwi, S.Pi., M.P 
 

Abalone is one group of marine molluscs which have a high economic 

value. This marine animal commonly called marine ear shell and in Indonesia 

known as "Kerang Mata Tujuh" or "Siput Lapar Kenyang". Fears of shortages 

caused by natural arrest that needed marine aquaculture development can provide 

solutions to reduce dependency on the production of fishing effort and increase 

production continuously. Therefore, the technique of maintaining this abalone 

tokobushi to be learned through practice of fieldwork in the Great Hall 

Development of Brackish Water Aquaculture (BBPBAP) Jepara before seeding 

activities conducted.  

The purpose of this field job practice is to know and understand how the 

maintenance broodstock technique of Abalone Tokobushi (Haliotis diversicolor 

supertexta) and the factors that influence it in the Great Hall Development of 

Brackishwater Aquaculture Jepara Central Java which is expected to provide 

knowledge about the maintenance technique, improve knowledge, skills and 

insights about the technical maintenance of the abalone broodstock and know the 

problems that occurred during the activity takes place and how to overcome them. 

Field job practice was held at the Great Hall Development of 

Brackishwater Aquaculture (BBPBAP) Jepara, on 4 August  to 20 September 

2009. The method used is descriptive method with the technique of collecting  

data include observations, interviews, active participation, documentation and 

literature. 

Maintenance broodstock technique begins with the preparation tank of abalone, 

broodstock supply, water quality analysis, feed the broodstock, broodstock selection ripe 

gonads. The tank maintenance is totally cleaned with 100% water changes every 

morning. Feed was delivered on the afternoon of seaweed (Gracillaria verrucosa) 

with a dose adlibitum (excessive) approximately 700 to 1000 grams. During 
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maintenance of the parent amounted to 48.43% SR. The broodstock selection is 

one factor in seeding activities to be done before breeding. Based on the results of 

the broodstock selection, it is known that the broodstock gonad maturity level has 

not reached the stage of Maturity End (MR) or stage Mature (M).  

Maintenance of water quality in media maintained in optimal conditions. 

Maintenance medium temperature is relatively stable, ranging between 27-30 OC, 

pH 8 and salinity of 30 ppt. Pests and diseases that often attack the barnacles 

(Balanus spp.) are attached to the shell, Vorticela sp., And Zoothamnium sp 

attached to the seaweed. 
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I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 

Abalone merupakan kelompok moluska laut. Hewan laut ini biasa disebut 

kerang telinga laut dan di Indonesia di kenal dengan sebutan ”Kerang Mata 

Tujuh” atau ”Siput Lapar Kenyang”.  Di dunia, diperkirakan ada sekitar 70 jenis 

abalone. Sekitar setengah dari jumlah jenis abalone tersebut hidup di perairan 

sekitar Indonesia dan Filipina (Anonim, 2007). 

Pengembangan usaha budidaya kerang abalone mempunyai prospek yang 

cukup baik, mengingat beberapa keunggulan yang dimilikinya baik dari teknik 

budidaya sampai dengan pemasaran. Keunggulan tersebut antara lain Abalone 

mengandung nilai gizi yang cukup tinggi serta memiliki nilai estetika yang dapat 

digunakan untuk perhiasan dan berbagai bentuk kerajinan lainnya sehingga sangat 

perlu untuk dikembangkan di Indonesia. Abalone memiliki nilai ekonomis tinggi 

di pasar internasional, abalone tokobushi memiliki tekstur daging yang lembut 

sehingga banyak disukai konsumen. Saat ini pengembangan budidaya laut 

mengarah kepada pengembangan perikanan laut perairan Indonesia yang memiliki 

potensi besar untuk dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi, salah 

satunya adalah kerang abalone. 

Abalone merupakan gastropoda yang memiliki nilai ekonomis penting. 

Penurunan stok alami dan nilai gizi daging abalone yang sangat tinggi telah 

merangsang pengembangan budidaya dan produksi benih abalone jenis Haliotis 

diversicolor. Banyak jenis abalone sekarang ini yang telah berhasil dibesarkan 

mulai dari telur menjadi ukuran konsumsi di seluruh dunia (Onitsuka, 2007).  
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Usaha pembudidayaan abalone di Indonesia belum banyak dilakukan 

masyarakat, disebabkan sebagian masyarakat hanya melakukan usaha 

penangkapan abalone. Selama ini untuk mendapatkan jenis kerang bercangkang 

tunggal tersebut hanya mengandalkan hasil tangkapan alam, terutama di perairan 

Nusa Tenggara Barat khususnya sekitar Pulau Lombok, Flores, Bali dan Sulawesi. 

Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan yang berakhir pada 

kepunahan sehingga diperlukan adanya pengembangan budidaya laut kerang 

abalone yang dapat memberikan jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan 

produksi pada usaha penangkapan dan meningkatkan produksi secara kontinyu. 

Usaha peningkatan produksi kerang abalone dilakukan dengan peningkatan 

kematangan gonad induk abalone untuk memproduksi benih abalone. Pakan dan 

kualitas air merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan gonad 

induk abalone dalam menghasilkan benih secara optimal. Pakan  merupakan salah 

satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan budidaya abalone. Ketepatan 

jenis pakan yang diberikan menjadi pertimbangan utama dalam pemberian pakan 

induk abalone untuk meningkatkan kematangan gonad induk abalone. Sedangkan, 

kualitas air yang optimal merupakan media yang baik untuk pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup abalone selama kegiatan pemeliharaan induk abalone 

berlangsung. Oleh karena itu, teknik pemeliharaan induk abalone tokobushi dan 

faktor-faktor yang ,mempengaruhi pematangan gonad induk abalone ini perlu 

dipelajari melalui praktek kerja lapang di Balai Besar Pengembangan Budidaya 

Air Payau (BBPBAP) Jepara sebelum kegiatan pembenihan dilakukan.  
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1.2 Tujuan 
 

Praktek kerja lapang ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana teknik pemeliharaan induk abalone Tokobushi (Haliotis diversicolor 

supertexta) dan faktor yang mempengaruhi pematangan gonad induk abalone di 

Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara Jawa Tengah.  

 
1.3 Manfaat  
 

Praktek kerja lapang ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

teknik pemeliharaan induk Abalone Tokobushi (Haliotis diversicolor supertexta), 

meningkatkan keterampilan dan wawasan tentang teknik pemeliharaan induk 

Abalone Tokobushi serta mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan 

berlangsung dan cara mengatasinya. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Klasifikasi  dan Morfologi Abalone 

2.1.1 Klasifikasi  

Klasifikasi Abalone tokobushi menurut Anonim (2009) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia   
Phylum : Mollusca  
Class  : Gastropoda  
Ordo  : Archaeogastropoda  
Family : Haliotididae  
Genus  : Haliotis   
Species : Haliotis diversicolor supertexta  

 
2.1.2 Morfologi 

Ciri utama abalone adalah memiliki satu cangkang yang terletak pada bagian 

atas tubuh. Pada cangkang tersebut terdapat lubang-lubang dalam jumlah yang 

sesuai dengan ukuran abalone, semakin besar ukuran abalone maka semakin 

banyak lubang yang terdapat pada cangkang. Lubang-lubang tersebut tertata rapi 

mulai dari ujung depan hingga belakang cangkang. Sebagian lubang di bagian 

depannya terbuka dan berfungsi untuk pernafasan, pembuangan dan reproduksi 

(Sudradjat, 2008).     

Abalone mempunyai mulut dan sungut yang terletak di bagian bawah 

cangkang serta sepasang mata. Bentuk cangkangnya rata, berbentuk mirip telinga 

dan tidak memiliki operculum. Bagian dalam cangkang berwarna putih mengkilap 

seperti perak. Variasi warna cangkang tergantung pada jenis rumput laut yang 

dimakan abalone (Sudradjat, 2008). Bentuk cangkang tersebut terlihat seperti 

dalam gambar berikut ini :  
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Gambar 1. Cangkang Haliotis diversicolor supertexta  

(sumber : www.gastropods.com) 

Keterangan gambar : 

1. Cangkang bagian luar 

2. Lubang cangkang 

3. Cangkang bagian dalam 

Fallu (1991) menjelaskan bahwa tubuh abalone berbentuk simetris bilateral. 

Tubuhnya biasanya pendek, terbungkus dalam mantel dorsal tipis yang 

mengeluarkan bahan pembentuk cangkang. Kaki ventral berotot berfungsi sebagai 

alat merayap, meliang atau berenang. Saluran pencernaannya lengkap dan sering 

berbentuk U atau melingkar. Mulut dengan radula yang mempunyai deretan-

deretan gigi kitin kecil melintang untuk menggerus makanan. Anus membuka ke 

arah rongga mantel, kelenjar pencernaan besar dan terkadang mempunyai kelenjar 

ludah. Morfologi abalone terlihat jelas pada gambar berikut ini : 

1 

2 
3 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi tEKNIK pEMELIHARAAN INDUK .... dIAN aSTIKASARI



 
 

 

Gambar 2. Morfologi Abalone  

(sumber : Lautan, 2008) 

Keterangan : 

1. Tentakel tengah 

2. Tentakel posterior 

3. Kepala 

4. Mantel 

5. Otot pelekat 

6. Organ dalam 

7. Kaki 

8. Kelenjar pedal 

9. Pericardium 

10. Ginjal kiri 

11. Kelenjar  hypobranchial 

12. Insang 

13. Tentakel anterior 

14. Mulut 

Sistem sirkulasi mencakup jantung yang terletak di punggung dengan satu 

hingga dua Auricle (rongga atas) dan satu Ventricle  

(rongga bawah). Pernapasan melalui satu atau beberapa insang yang disebut 

Ctenidium di dalam rongga mantel. Sistem ekskresi dilakukan oleh ginjal 

(nefridia) yang terdiri dari satu atau dua buah nefridia yang  menghubungkan 

rongga selaput jantung dan pembuluh darah (Fallu,1991). 

Sistem saraf terdiri dari tiga pasang ganglia (serebral di atas mulut, pedel di 

kaki, viseral di tubuh). Saraf tersebut berfungsi sebagai indera peraba dan 

penciuman. Bintik mata (mata majemuk) untuk penglihatan dan statosista untuk 

keseimbangan. Abalone bersifat dioecious yaitu alat kelamin jantan dan betina 

terpisah  tetapi beberapa jenis ada yang bersifat hermaprodit protandri (Olin, 

2006). 
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2.2 Siklus Hidup Abalone  

Abalone merupakan hewan yang hidupnya soliter dan berkumpul hanya 

sepanjang musim bertelur. Kondisi abalone dewasa yang baik adalah mempunyai 

sperma dan telur yang matang di dalam gonadnya. Pemijahan terjadi ketika telur 

dan sperma dilepaskan ke lingkungan. Abalone akan bertelur apabila menerima 

rangsangan yang benar (Fallu, 1991). 

Rangsangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain 

dengan penggunaan bahan kimia dan treatment. Perubahan temperatur air yang 

mendadak dapat mempengaruhi indukan untuk mengeluarkan telur dan sperma 

(Anonim, 2001). 

Fallu (1991) menjelaskan bahwa abalone melepaskan sperma ke air, 

pelepasan sperma tersebut terlihat seperti awan keputih-putihan di dalam air. 

Telur yang dikeluarkan induk betina hampir sama dengan warna telur ketika 

masih berada di dalam ovarium, pada umumnya berwarna kehijau-hijauan. 

Ukuran telur berbeda-beda tergantung pada jenis abalon. Telur pada umumnya 

berdiameter sekitar 0,2 mm. Telur abalon merupakan telur yang bersifat negatif 

buoyant sehingga di dalam air, telur akan tenggelam di dasar bak dan berwarna 

hijau pucat. Menurut Olin (2006), Fertilisasi berhasil apabila telur dan sperma 

masih dalam keadaan segar. Induk mengeluarkan kurang lebih 3-6 juta telur setiap 

kali pemijahan dengan ukuran induk betina 75-100 mm dan berat 120-150 gram, 

sedangkan untuk ukuran induk 20 cm mampu melepaskan lebih dari 11 juta telur. 

   Menurut Olin (2006) telur yang dikumpulkan setelah pemijahan dan 

fertilisasi akan bertahan selama 24-36 jam dalam sistem yang statis. Selama 
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rentang waktu tersebut, larva mikroskopik berkembang menjadi trochophore dan 

keluar dari membran telur.  

 Singhagraiwan (1993) menyatakan bahwa perkembangan awal larva 

diawali dengan cleavage pertama, blastula, gastrula dan  fase trochophore. Larva 

Trochophore menetas sekitar 5 jam setelah pembuahan terjadi dan kemudian 

berubah menjadi larva veliger. Trochopore yang menetas atau larva veliger 

bersifat planktonik dan kebanyakan dari mereka terapung di permukaan air. 

Menurut Fallu (1991), Larva abalone merupakan larva yang bersifat positif 

buoyant, sehingga mereka dapat melayang-layang di air, sesekali ketika telur telah 

menetas. Larva naik dan bertahan sebentar di permukaan air. Setelah setengah 

hari, larva menjadi bersifat nautrally buoyant yaitu larva tidak mempunyai 

kecenderungan untuk melayang dan tenggelam sehingga pergerakan air secara 

alami mendistribusikan larva ke seluruh bak. Tahapan perkembangan larva 

dimulai dari telur terbuahi (150 µm) hingga telur menetas setelah 6 jam 21 menit 

(170 µm) kemudian menjadi velinger muda selama 9 jam ( 180 µm), velinger tua 

selama 24 jam (180 µm), larva merayap selama 2-3 hari (245 µm) dan abalone 

muda (benih) selama 30-40 hari (2500 µm) seperti yang terlihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Siklus Hidup Abalone 

 
2.3    Habitat dan Asal 

Kerang abalone biasa ditemukan pada daerah yang berkarang, dimana 

karang sebagai substrat penempelan abalone. Pada siang hari atau suasana terang, 

kerang abalone cenderung bersembunyi di karang-karang dan pada suasana 

malam atau gelap lebih aktif melakukan pergerakan atau berpindah tempat.  

Daerah penyebaran kerang abalone sangat terbatas. Tidak semua pantai yang 

berkarang terdapat kerang abalone. Secara umum, kerang abalone tidak 

ditemukan di daerah estuaria yang merupakan tempat pertemuan air laut dan 

tawar yang biasa terjadi di muara sungai. Hal ini mungkin disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain adanya air tawar sehingga fluktuasi salinitas sering 

terjadi, tingkat kekeruhan air yang lebih tinggi dan kemungkinan juga karena 

konsentrasi oksigen yang rendah (Fallu, 1991). 

 
 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi tEKNIK pEMELIHARAAN INDUK .... dIAN aSTIKASARI



 
 

2.4   Teknik Pemeliharaan Induk 

2.4.1 Persiapan Bak  

Induk jantan dan betina dipelihara secara terpisah untuk menghindari 

spontanious spawning. Induk dimasukkan dalam keranjang plastik berukuran 

60x50x40 cm3 dengan kepadatan 50–80 ekor, diberi potongan pipa paralon PVC 

sebagai tempat berlindung atau shelter dan ditutup dengan waring yang bertujuan 

untuk menghindari abalone agar tidak keluar dari bak pemeliharaan dan 

memudahkan dalam pengawasan (Sofyan, 2006).  

Bak pemeliharaan dilengkapi dengan aerasi pada kurang lebih lima titik 

dan posisi batu pemberat menyentuh dasar bak. Pergantian air dilakukan secara 

sirkulasi selama 24 jam dengan kuantitas 200-300%  perhari. Tinggi air di dalam 

bak sekitar 60-70 cm. Pemberian pakan berupa rumput laut jenis Gracillaria spp 

atau Ulva spp dengan dosis 30-40% dari berat biomass abalone atau sampai 

kenyang (adlibitum). Pemberian pakan tidak perlu setiap hari, dapat dilakukan dua 

hari sekali, dengan catatan pemberian yang berlebihan juga dapat menurunkan 

kualitas air bila tidak diimbangi dengan kuantitas pergantian air. (Sofyan, 2006). 

 
2.4.2 Pengadaan Induk 

 Induk abalone dapat diperoleh dari alam maupun hasil breeding. Kedua 

sumber benih tersebut memiliki keuntungan dan kelemahan. Abalone dapat 

dikumpulkan secara langsung dari alam untuk digunakan sebagai induk (Fallu, 

1991). Keunggulan induk yang berasal dari alam biasanya bisa langsung 

mendapatkan induk dengan tingkat kematangan gonad yang penuh, peluang 

memijah lebih tinggi bila langsung dipijahkan. Kelemahannya adalah sering 

terjadi kematian akibat penanganan saat penangkapan (luka atau stress). Para 
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penangkap menggunakan alat berupa kait besi yang diberi tangkai sehingga sering 

ditemukan abalone yang luka.  Pada induk hasil breeding biasanya tingkat 

kematangan gonad secara bertahap sehingga memerlukan waktu agak lama untuk 

mencapai kematangan penuh. Induk hasil breeding akan mempengaruhi 

pemijahan karena harus menunggu saat gonad penuh (Sofyan, 2006). 

 Induk abalone baik dari alam maupun hasil breeding yang baik dapat dilihat 

dari tampilannya yaitu tingkat kematangan gonad yang cukup, ditandai dengan 

gonadnya berisi telur atau sperma, otot kaki atau daging terlihat segar dengan 

warna gelap dan tidak lembek dan lemas, melekat kuat pada substrat, dapat 

membalikkan tubuhnya segera bila diletakkan dalam air dengan posisi terbalik, 

sehat, organ tubuh tidak luka dan utuh, ukuran panjang cangkang kurang lebih 5 

cm dan merayap bila dilepaskan dari genggaman (Priyambodo dkk, 2005). 

 
2.4.3 Analisis Kualitas Air 

Abalone menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan alami mereka dalam 

kurun waktu yang lama. Apabila abalone diberikan kondisi yang berbeda maka 

abalone akan mengalami stres. Abalone yang mengalami tekanan lingkungan 

maka pertumbuhannya akan menjadi lambat, lebih peka terhadap penyakit dan 

akan mengalami kematian. Lingkungan dalam budidaya di kondisikan seperti 

kondisi lingkungan asal abalone untuk meminimalkan stres yang terjadi pada 

abalone (Fallu, 1991). 

Ditinjau dari segi perairan, kehidupan kerang abalone sangat dipengaruhi 

oleh kualitas air. Kerang abalone mempunyai toleransi terhadap suhu air yang 

berbeda-beda berkisar antara 27-30 oC. Parameter kualitas air seperti pH yaitu 
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antara 7,6-8,1, Salinitas 29-33 ppt, H2S dan NH3 kurang dari 1 ppm serta oksigen 

terlarut 3,27-6,28 ppm (Sudradjat, 2008). 

 Kualitas air yang sangat rendah kemungkinan mengandung unsur racun 

bagi abalone atau tidak mengandung unsur penting dalam jumlah yang cukup. 

Kualitas air yang rendah akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan abalone 

dan secara perlahan abalone akan mengalami kematian (Yearsley, 2007). Tingkat 

kematian benih abalone diakibatkan oleh beberapa hal yaitu aerasi, oksigen 

terlarut terlalu jenuh (supersaturasi) atau produksi hydrogen sulfat yang berasal 

dari dekomposisi rumput laut yang tinggi dalam air (Olin, 1994). 

Menurut Olin (2006) secara umum, kualitas air dipengaruhi oleh proses 

hidup makhluk hidup. Abalone sangat sensitif terhadap hydrogen sulfide. Zat 

beracun tersebut diproduksi dan terdapat dalam air yang berasal dari feses, urin, 

sisa pakan dan penguraian anaerob dari hewan yang mati. Pada waktu yang sama, 

proses metabolisme juga menghabiskan oksigen. Pada lingkungan alami, proses 

alam dapat dengan cepat membuang atau mengurangi limbah produksi secara 

biologis menjadi bentuk yang tidak berbahaya, contohnya, tumbuhan 

menggunakan nitrat yang berasal dari urin sebagai bahan pembangun untuk 

pertumbuhan tumbuhan lain, akan tetapi dalam lingkungan budidaya, hal itu akan 

menjadi sangat berbeda.  

Tindakan pencegahan umum harus dilakukan untuk memelihara kualitas air. 

Pengukuran parameter kualitas air dapat memperbaiki dan mengurangi 

permasalahan kualitas air yang terjadi dalam kolam budidaya. Pengukuran 

tersebut terdiri dari pengontrolan kesehatan abalone, kontrol sirkulasi air, 
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pergerakan air, temperatur, filter, bahan kimia dan organisme yang tumbuh seperti 

bakteri (Priyambodo, 2005). 

 
2.4.4 Pakan Induk 

Kerang abalone merupakan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-

tumbuhan dan aktif makan pada suasana gelap. Jenis makanannya adalah rumput 

laut yang biasa disebut makro alga. Secara garis besar ada 3 golongan makro alga 

yang hidup di laut, antara lain alga merah (Red seaweeds), alga coklat (Brown 

seaweeds) dan alga hijau (Green seaweed). Ketiga golongan tersebut terbagi atas 

beberapa jenis keragaman. Keragaman tersebut tidak semuanya dapat 

dimanfaatkan kerang abalone sebagai makanannya. Jenis makro alga yang dapat 

dimanfaatkan kerang abalone sebagai makanannya antara lain alga merah yang 

terdiri dari Corallina, Lithothamnium, Gracilaria, Jeanerettia, Porphyra, alga 

coklat yang terdiri dari Ecklonia, Laminaria, Macrocystis, Nereocystis, Undaria, 

Sargasum dan alga hijau yaitu Ulva (Tahang, 2000). 

Makanan sebagai sumber energi yang harus tersedia dalam jumlah yang 

mencukupi agar abalone dapat makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pengetahuan tentang nutrisi yang dibutuhkan untuk abalone sangat diperlukan 

dalam penyusunan formulasi pakan abalone dan formulasi pakan baru. Makanan 

tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga harus memiliki mutu yang 

cukup baik. Makanan yang cukup akan mendorong pertumbuhan untuk 

meningkatkan perkembangan gonad. Pada pemeliharaan induk yang 

dibudidayakan, makanan yang cukup untuk meningkatkan pertumbuhan abalone 

akan menjadi tidak mencukupi apabila digunakan untuk meningkatkan 

perkembangan gonad. Strategi yang terbaik untuk menyediakan variasi makanan 
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untuk abalone adalah dengan membiarkan abalone memilih makanannya sendiri 

(Troell, 2006). Kandungan gizi dalam rumput laut terdiri dari karbohidrat  39 - 51 

%, Protein 17,2 - 27,13 %, Lemak  0,08, Abu  1,5 %, Mineral yang terdiri dari K, 

Ca, P, Na, Fe, I, dan vitamin antara lain vitamin A, B1, B2, B6, B12, C (caroten) 

(Suptijah, 2002).  

 
2.4.5 Seleksi Tingkat Kematangan Gonad Induk 

Abalone yang telah dewasa akan menghasilkan telur yang jumlahnya kira-

kira sebanding dengan proporsional berat badannya, sehingga para pembudidaya 

memaksimalkan produksi dengan berusaha untuk menyeleksi induk abalone pada 

umur yang menghasilkan hasil terbaik (Fallu, 1991).   

Sofyan (2006) menyatakan bahwa induk harus diseleksi dengan cermat 

sehingga mendapatkan abalone yang sehat dan mampu untuk menghasilkan gonad 

yang baik. Ciri induk yang baik adalah sehat, organ tubuh utuh dan tidak luka, 

melekat erat pada substrat, dapat membalikkan tubuhnya dengan segera bila 

diletakkan dalam air dalam posisi terbalik dan memiliki tingkat kematangan 

gonad yang cukup, ini ditandai dengan gonadnya yang berisi telur atau sperma. 

Olin (2006) menyatakan bahwa gonad abalone betina dan abalone jantan sangat 

mudah untuk dibedakan. Gonad abalone jantan berwarna krem atau kuning pucat 

sedangkan gonad abalone betina berwarna kehijauan. Perkembangan gonad dan 

produksi gamet abalone dapat di tingkatkan dengan temperatur dan makanan. 

Tingkat perkembangan gonad jantan dan betina selama masa pemeliharaan 

calon induk teridentifikasi dalam beberapa tingkatan.  Viana (2002) dalam Sholeh 

(2008) membagi dalam : (1) tidak masak (kosong); (2) kelamin/sek awal telah 

nampak beda (jantan berwarna krem cerah dan betina terdapat bintik warna 
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coklat); (3) gonad berkembang yang terlihat dengan cara membuka cangkang dan 

(4) saat gonad sudah masak (jantan warna putih susu, betina warna coklat 

kehijauan). 

 
2.4.6 Survival Rate (SR) 

Pada kondisi normal tingkat kelulusanhidup (sintasan) dalam pemeliharaan 

abalon rata-rata tinggi antara 70-80 % (RAS, 1990) dalam Sholeh (2008). 

Sedangkan penurunan tingkat kelulusanhidup abalon berkaitan dengan rendahnya 

salinitas dibawah 25 ppt (21-25 ppt) dan diikuti dengan suhu rendah.  Salinitas 

dan suhu optimal untuk abalon tropis masing-masing 30 – 35 ppt dan 29 - 30 oC 

(Irwan, 2006; Capinpin, 1998; RAS, 1990 dalam Sholeh, 2008). Tingkat 

kelulusanhidup dapat dihitung dengan rumus berikut ini : 

                Jumlah abalon awal – Jumlah yang mati 
    Sintasan (SR)    =                                                                       x 100 % 
                    Jumlah abalon awal 

 

 
2.4.7 Hama dan Penyakit 

Hama merupakan hewan pengganggu dan pemangsa dalam budidaya 

abalone. Upaya pencegahan dengan cara membersihkan hama-hama tersebut 

secara manual pada periode waktu tertentu (Sudradjat, 2008). Salah satu contoh 

hama yang merugikan kegiatan budidaya abalone adalah teritip yang menempel 

pada cangkang abalone ataupun pakan abalone. Empat jenis teritip yang dapat 

merusak cangkang abalone adalah Balanus trigonus, Balanus amphitrita nivens, 

Balanus amphitrita albicostatus dan Balanus tintinnabulum. 
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Penyakit merupakan hal yang sangat menghawatirkan dalam keberhasilan 

kegiatan budidaya. Penyakit pada kerang abalone akan timbul saat kondisi kerang 

abalone menurun akibat adanya perubahan suatu keadaan tertentu, seperti 

lingkungan yang kotor yang menyebabkan kualitas air menurun yang 

menimbulkan stress pada kerang abalone atau penanganan yang kurang hati-hati 

dapat menimbulkan luka dan sangat beresiko terserang penyakit (Tahang, 2000). 

Kematian masal abalone pernah terjadi di dalam bak pembesaran dan diatasi 

dengan penggunaan streptomycin dan neomysin. Adapun patogen yang diduga 

sebagai penyebab kematian abalone adalah bakteri (Sudradjat, 2008). 
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III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 
3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan 

Budidaya Air Payau (BBPBAP) kecamatan Bulu, kabupaten Jepara, provinsi Jawa 

Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 45 hari mulai tanggal 4 Agustus 2009 

hingga 20 September 2009. 

 
3.2 Metode Kerja 

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah  

metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan atau kejadian pada 

suatu daerah tertentu. Metode deskriptif bertujuan untuk menguraikan tentang 

sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan. Metode deskriptif metode untuk 

membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Supranto, 1997). 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini 

adalah dengan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder. 

 
3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perseorangan 

atau kelompok langsung dari sumbernya (Supranto, 1997). Data diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang 

berupa observasi, wawancara, partisipasi aktif maupun memakai instrumen 

pengukuran secara khusus sesuai tujuan (Azwar, 1998). 
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A. Observasi 

Observasi atau pengamatan secara langsung adalah pengambilan data 

dengan menggunakan indera mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut (Nazir, 1998). Dalam Praktek Kerja Lapang ini observasi 

dilakukan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan pembenihan 

meliputi persiapan kolam, teknik pembenihan yang terdiri dari pemilihan induk, 

pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, manajemen kualitas air, 

pemberian pakan, pemberantasan hama dan penyakit, pemanenan, serta sarana 

dan prasarana. 

 
B. Wawancara 

   Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan cara tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. Wawancara memerlukan komunikasi yang baik dan lancar antara 

peneliti dengan subyek sehingga pada akhirnya bisa didapatkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara keseluruhan (Nazir, 1998). 

   Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan berbagai pertanyaan 

terhadap pemilik/pegawai tentang latar belakang berdirinya usaha pembenihan 

abalone, struktur organisasi, produksi, tenaga kerja, permodalan, pemasaran, 

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha pembenihan 

Abalone Tokobushi (Haliotis diversicolor supertexta) serta upaya pencegahan dan 

penanggulangannya. 
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C. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

secara langsung di lapangan (Nazir, 1998). Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan 

adalah pembenihan abalone Tokobushi. Kegiatan tersebut diikuti secara langsung 

mulai dari persiapan kolam, pengukuran kualitas air (pH, suhu, kecerahan), 

persiapan pembenihan, pemeliharaan, pemberian pakan pada pemeliharaan benih, 

pemberantasan hama dan penyakit, pemanenan serta kegiatan lainnya yang 

berkaitan dengan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan. 

 
3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan 

telah dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang di luar penelitian itu sendiri 

(Supranto, 1997). Data ini dapat diperoleh dari data dokumentasi dan pustaka, 

lembaga penelitian, dinas perikanan, laporan pihak swasta, masyarakat dan pihak 

lain yang berhubungan dengan usaha pembenihan abalone Tokobushi ini. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah Berdirinya BBPBAP Jepara 

Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dalam 

perkembangannya sejak didirikan mengalami beberapa kali perubahan status dan 

hierarki. Pada awal berdirinya tahun 1971, lembaga ini diberi nama Research 

Center Udang (RCU) dan secara hierarki berada dibawah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Perikanan, Departemen Pertanian. Sasaran utama lembaga ini 

adalah meneliti siklus hidup udang dari telur hingga dewasa secara terkendali dan 

dapat dibudidayakan di lingkungan tambak. 

Research Center Udang (RCU) diubah namanya menjadi Balai Budidaya 

Air Payau (BBAP) yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal 

Perikanan-Departemen Pertanian tahun 1977. Pada periode ini, jenis komoditas 

yang dikembangkan selain jenis udang juga jenis ikan bersirip, Echinodemata dan 

moluska air. Momentum yang menjadi pendorong bagi perkembangan industri 

udang secara nasional berawal dari keberhasilan yang diraih BBPBAP dalam 

produksi benih udang secara massal, khususnya benih udang windu pada tahun 

1978. Pada saat itu diawali dengan diterapkannya teknik pematangan gonad induk 

udang dengan cara ablasi mata, sehingga salah satu kendala dalam penyediaan 

induk matang telur sudah dapat teratasi. 

Posisi BBPBAP masih dibawah Direktorat Jenderal Perikanan saat 

terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan yaitu pada tahun 2000. 

Akhirnya pada bulan Mei 2001, status BBPBAP ditingkatkan menjadi Eselon II 
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dengan nama Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau di bawah 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. 

 
4.1.2     Keadaan Topografi dan Geografi 

 Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara 

terletak di Desa Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa 

Tengah terletak di tepi pantai utara jawa tepatnya 110’ 39” BT dan 6 35’ 10”LS 

dengan tanjung kecil berada di sebelah barat. Batas-batas BBPBAP Jepara adalah 

sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Desa Jobokuto 

Sebelah Selatan  : Pantai Kartini, Desa Kauman 

Sebelah Barat  : Pantai Kartini, Pulau Panjang 

Jepara merupakan daerah tropis dengan musim hujan terjadi pada bulan 

November-April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Oktober. 

Suhu udara rata-rata berkisar 20-30oC. Jenis tanah di lokasi Praktek Kerja Lapang 

cenderung mengandung liat pada daratan dan pasir pada pantainya, hal ini 

menyebabkan tekstur tanah pertambakan di sekitar lokasi relatif bervariasi atau 

cenderung liat berpasir. Dilihat dari topografinya letak BBPBAP cocok untuk 

daerah pertambakan, karena letaknya di tepi pantai selain itu keadaan tanahnya 

juga datar.  

 
4.1.3    Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

Berdasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor : 264/ Kpts. / OT / 210 / 94 

tanggal 18 April 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi tEKNIK pEMELIHARAAN INDUK .... dIAN aSTIKASARI



 
 

Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara, maka BBPBAP Jepara merupakan 

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan di bidang budidaya air 

payau, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal 

Perikanan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara administratif dibina 

oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Tengah. Tugas 

dan tata kerja kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk Organisasi BBPBAP 

Jepara dan Organisasi Bagian Proyek Pengembangan Air Payau Jepara.  

Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau 

(BBPBAP) Jepara terdiri dari Bidang Pelayanan Teknik yang membawahi Seksi 

Sarana Laboratorium dan Seksi Sarana lapangan, Bidang Standarisasi dan 

Informasi yang membawahi Seksi Standardisasi dan Seksi Informasi, Bidang Tata 

Usaha yang membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan, serta 

Kelompok Jabatan Fungsional yang membawahi Bagian Perekayasa, Litkayasa, 

Pengawas Benih, Pengawas Budidaya, Pengawas Hama dan Penyakit Ikan, 

Pranata Humas. Skema struktur organisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya 

Air Payau (BBPBAP) Jepara dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Struktur organisasi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau 
Jepara 

Tugas pejabat fungsional dibentuk dalam kelompok kegiatan perekayasaan, 

yaitu Kelompok Kegiatan Laboratorium, Kelompok Kegiatan National Shrimp 

Broodstock Centre (NSBC), Kelompok Kegiatan Fasilitas Internal Balai, 

Kelompok Kegiatan Produksi Benih dan Ikan, Kelompok Kegiatan Diseminasi 

Teknologi yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan memperlancar 

pelaksanaan. Sumberdaya manusia BBPBAP Jepara adalah sebanyak 165 orang, 

terdiri atas 162 orang PNS, 2 orang CPNS dan 1 orang tenaga honorer.  
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4.1.4 Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Induk Abalone Tokobushi 
(Haliotis diversicolor supertexta) 

A. Sarana Pemeliharaan Induk 

 Sarana pemeliharaan induk abalone terdiri dari bak berbentuk persegi 

panjang yang berukuran 3 x 2 x 1 m3 sebanyak 2 buah, 2 buah bak fiber berbentuk 

persegi empat yang berukuran 2 x 2 x 2 m3 sebagai bak penyimpanan pakan induk 

dan 1 bak persegi panjang ukuran 3 x 2 x 1 m3 yang digunakan sebagai bak 

tandon air laut dan bak tandon air tawar. Bak pemeliharaan abalone seperti terlihat 

pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Bak Pemeliharaan Abalone 

 Konstruksi kolam berbentuk persegi panjang memudahkan dalam 

pembuatan dan sistem pembuangannya. Menurut Afrianto (1998), bentuk kolam 

persegi panjang paling banyak digunakan oleh para pembudidaya. Kolam ini 

mempunyai dasar yang cenderung miring kearah pengeluaran air. Bentuk kolam 

yang paling baik adalah kolam yang mempunyai aliran air yang dapat mencapai 

setiap bagian bak. Dengan adanya pertukaran air yang baik, kandungan oksigen 

terlarut dalam air akan segera tersebar keseluruh bagian kolam dan tidak akan 

terjadi penimbunan sisa makanan dan kotoran hasil metabolisme didasar bak. 
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Sarana lain yang digunakan dalam pemeliharaan induk adalah spatula, 

selang, ember bervolume 10 liter, keranjang berbentuk persegi panjang berukuran 

70 x 50 x 25 cm3, batu aerasi, selang aerasi, saringan dan instalasi listrik dengan 

daya yang terpasang sebesar 147 KVA dan 197 KVA serta genset yang berdaya 

150 KVA. 

 
B.  Prasarana Pemeliharaan Induk 

 Prasarana dalam pemeliharaan induk abalone di lokasi berupa 

telekomunikasi yang berjumlah 3 buah, alat transportasi berupa sepeda dan sepeda 

motor. Menurut Sholeh (2009), sarana prasarana yang digunakan sangat 

berpengaruh besar karena merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan suatu kegiatan budidaya. 

 
4.2 Kegiatan di Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.2.1 Persiapan Wadah Pemeliharaan   

 Induk abalone tokobushi di BBPBAP Jepara dipelihara di dalam bak 

menggunakan sistem indoor. Persiapan bak dilakukan dengan membersihkan 

seluruh dinding bak dengan sikat dan osasir, tujuannya untuk membersihkan bak 

dari lumut dan kotoran yang menempel, mencegah permukaan bak ditumbuhi 

teritip serta memutus siklus hidup hewan pengganggu. Setelah pembersihan 

dengan osasir, bak dicuci dan dikeringkan selama 1 minggu hingga bak kering 

dan siap digunakan untuk kegiatan pemeliharaan induk abalone. Menurut Anonim 

(2010a), osasir atau asam oksalat adalah bahan kimia yang berwarna, berbentuk 

kristal, larut dalam air, alkohol, dan eter, serta merupakan senyawa beracun 

dengan rumus C2H2O4. Asam oksalat secara luas digunakan sebagai pembilas 
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asam pada industri textile yang efektif dalam menghilangkan noda karat, tinta dan 

biodegradasi dalam limbah pengolahan air.  

 Bak yang telah bersih dan kering kemudian diisi dengan air laut setinggi 

60-80 cm dan dipasang aerasi kuat sebanyak 4-5 titik. Sebelumnya batu aerasi dan 

selang dibersihkan dengan direndam dalam larutan osasir selama 1 jam lalu 

dibilas dengan air bersih. Pembersihan ini dilakukan agar kegiatan pemeliharaan 

induk abalone dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan pembersihan ini bertujuan 

agar semua organisme yang menempel atau bakteri di dinding bak dan peralatan 

mati dan tidak menyebabkan timbulnya penyakit yang dapat mengakibatkan 

kematian pada abalone yang dipelihara. 

 
4.2.2 Pengadaan Induk 

 Induk abalone merupakan abalone hasil penangkapan alam yang berasal dari 

berbagai daerah antara lain Banten, Lampung dan Bali sebanyak 500 ekor. 

Pemilihan induk dari alam memiliki beberapa keunggulan salah satunya adalah 

tingkat fekunditas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktifitas telur 

yang dihasilkan. Menurut sofyan (2006), keunggulan induk berasal dari alam 

biasanya bisa langsung mendapatkan induk dengan tingkat kematangan gonad 

yang penuh, peluang memijah lebih tinggi apabila akan langsung dipijahkan. 

Sedangkan kelemahannya adalah sering terjadi kematian akibat penanganan saat 

penangkapan (stres atau luka). Abalone yang berasal dari alam diperoleh dari hasil 

penangkapan. Para penangkap abalone menggunakan alat berupa kait besi yang 

diberi tangkai sehingga sering ditemukan abalone yang terluka. Untuk  itu abalone 

harus diseleksi dengan cermat sehingga mendapatkan abalone sehat dan mampu 

untuk menghasilkan gonad yang baik.  
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Karakteristik induk abalone yang baik menurut Sofyan (2006) adalah 

Tingkat Kematangan Gonad (TKG) cukup ditandai dengan gonadnya yang berisi 

telur atau sperma, otot kaki terlihat segar dengan warna gelap, tidak lembek, tidak 

lemas, melekat kuat pada substrat, dapat membalikkan tubuhnya segera bila 

diletakkan dalam air dengan posisi terbalik, sehat, organ tubuh utuh dan tidak 

terluka, ukuran panjang cangkang >5 cm, merayap atau berjalan bila dilepaskan 

dari genggaman. 

Induk yang telah terkumpul kemudian ditempatkan pada bak pemeliharaan 

yang telah dipersiapkan. Padat tebar induk dalam selama praktek kerja lapang 

adalah 11 ekor/m2. Hal ini dikarenakan induk abalone mengalami kematian 

selama pemeliharaan sehingga jumlahnya terus menurun. Menurut Sholeh (2008),                 

padat penebaran induk abalon pada bak ukuran 3 x 2 x 1 m3 adalah 100 ekor/m2 

dengan ukuran rata-rata panjang cangkang 4,340 cm, lebar cangkang 2,243 cm 

dan berat total 21,959 gr/ekor. 

Pemeliharaan induk dilakukan dengan membersihkan bak pemeliharaan 

secara total yaitu dengan pergantian air 100% setiap pagi. Bak dibersihkan dengan 

sikat untuk membersihkan lendir dan sisa kotoran yang menempel pada dinding 

bak serta sisa pakan yang tidak habis dimakan. Pada saat pembersihan bak 

dilakukan pengontrolan induk abalone yang mati dan stress. Setelah bak 

dibersihkan, air mulai dialirkan kedalam bak dimana pada kran diberi saringan 

untuk menghindari masuknya kotoran dan parasit yang ada pada air tandon.  
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4.2.3 Analisis Kualitas Air 

 Air mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

usaha budidaya. Keberhasilan tersebut harus memenuhi persyaratan baik kuantitas 

maupun kualitas dan layak untuk kegiatan pemeliharaan induk.  

 Jaringan air tawar dan laut merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan 

budidaya. Di BBPBAP Jepara memiliki jaringan air tawar dalam kompleks 

pembenihan yang dilengkapi dengan tandon dan pompa. Sedangkan sumber air 

laut yang digunakan untuk kegiatan operasional didapat dari laut yang jaraknya 

berdekatan dengan lokasi  BBPBAP Jepara. Kondisi perairan pantainya berkarang 

dan jernih dengan salinitas berkisar antara 31-34 ppt dan mempunyai perbedaan 

pasang surut kurang lebih 1 meter. Selain itu pada dasar pantai merupakan daerah 

yang berpasir. Air laut yang akan digunakan diperoleh dengan menyedot air laut 

secara langsung dengan pompa submersible berdiameter 1 inchi dan dialirkan ke 

dalam bak tandon yang berjarak 300-400 m.  

 Air laut yang akan digunakan sebagai media pemeliharaan dialirkan 

kedalam bak tandon. Tandon air merupakan suatu tempat yang digunakan untuk 

menampung air laut yang berasal dari pantai Kartini. Bak tandon sangat 

diperlukan untuk menjaga kontinuitas pasokan air selama dua puluh empat jam, 

meningkatkan kualitas air (proses pengendapan/filtrasi) serta efisiensi energi 

listrik. Proses filtrasi bertujuan untuk menyaring partikel-partikel yang ikut 

terbawa dalam air laut, meminimalkan masuknya bahan-bahan berbahaya yang 

dapat mempengaruhi proses produksi dan menjaga kualitas air agar optimal 

sebagai media pemeliharaan induk abalone. 
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Selama proses pemeliharaan baik induk maupun benih, kualitas air  

dipertahankan dalam kondisi yang optimal. Air pemeliharaan diusahakan selalu 

jernih karena induk dan benih sangat rentan akan air yang keruh. Suhu 

pemeliharaan abalone dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kisaran Parameter Kualitas Air selama Praktek Kerja Lapang 

Parameter 
Bulan  I II III 

Suhu 27-29,5 oC 28-31oC 28,1-30 oC 

Salinitas 30 ppt 30-31 ppt 30 ppt 

Oksigen Terlarut 5,05 ppm 3,70-5,05 ppm 4,39 ppm 

pH 8,0-8,1 8,0-8,1 8,0-8,1 

  
Suhu pada bulan tersebut merupakan suhu normal pemeliharaan abalone. 

Suhu pada bulan Juli hingga September relatif stabil yaitu kisaran antara            

27-30 oC. Menjaga suhu air agar tetap konstan selama pemeliharaan sangat 

penting untuk dilakukan, karena melalui peningkatan suhu pemeliharaan diatas 

suhu minimumnya akan memacu pematangan gonad induk dan perbedaan kecil 

dapat menyebabkan perkembangan telur menjadi abnormal (Sholeh, 2007). 

Salinitas dalam media pemeliharaan terukur 30-31 ppt. Oksigen terlarut dan pH 

dalam air pemeliharaan normal yaitu berkisar antara 3,70-5,05 ppm dan 8,0-8,1. 

Menurut Fallu (1991), kadar oksigen terlarut yang optimal dalam pemeliharaan 

baik larva maupun induk adalah lebih dari 4 ppm. Menurut Sudradjat (2008) 

Kerang abalone mempunyai toleransi terhadap suhu air yang berbeda-beda 

berkisar antara 27-30 oC. Parameter kualitas air seperti pH yaitu antara 7,6-8,1, 

Salinitas 29-33 ppt, serta oksigen terlarut 3,27-6,28 ppm. 
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4.2.4 Pakan Induk  

 Rumput laut merupakan pakan abalone. Rumput laut yang diberikan pada 

induk adalah rumput laut dari jenis Gracillaria verrucosa yang terlihat pada 

gambar 6.  

 

Gambar 6. Gracillaria verrucosa 

 Rumput laut yang digunakan sebagai pakan abalone berasal dari budidaya 

tambak. Tambak tersebut tinggi akan bahan organik sehingga menyebabkan 

kualitas pakan menjadi kurang baik apabila diberikan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan gonad abalone. Menurut Anonim (2008), Kandungan bahan 

organik (biasanya terukur sebagai TOM atau Total Organic Matter, dalam ppm) 

merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik di dalam air. Dalam 

jumlah tertentu diyakini bisa memicu investasi patogen yang berbahaya, salah 

satunya bakteri Vibrio. Bahan organik yang tinggi (>80 ppm) dimungkinkan 

menjadi media pertumbuhan patogen berbahaya sehingga mudah terserang 

penyakit. Sebelum pakan diberikan kepada indukan,rumput laut yang diambil dari 

tambak tersebut dilakukan pencucian dengan disemprot air atau dilakukan 

perendaman berulang-ulang dengan air laut. Pencucian harus dilakukan berulang 

bertujuan untuk menghilangkan hama penyakit yang menempel pada rumput laut. 

Fallu (1991) menyatakan bahwa Rumput laut yang dikumpulkan dari tambak 
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mungkin membawa predator atau kotoran dan harus dihilangkan. Permasalahan 

tersebut menyebabkan kematian abalone yang tinggi pada tahap 

perkembangannya. Setelah itu, rumput laut dicuci terlebih dahulu dengan air 

tawar. Tujuan pembilasan dengan air tawar adalah untuk menghilangkan hama 

dan penyakit yang menempel pada pakan. Hama penyakit yang terdapat pada 

rumput laut adalah hama penyakit yang hidup pada perairan laut sehingga dengan 

perendaman dengan air tawar dapat merontokkan atau mematikan hama penyakit 

karena perbedaan media hidup. Hal ini dilakukan agar hama dan penyakit yang 

menempel pada rumput laut dapat lepas dan hilang sehingga rumput laut aman 

untuk dikonsumsi oleh abalone.  

Pakan yang telah bersih kemudian ditempatkan dalam bak fiber sebagai bak 

penyimpanan pakan induk. Bak penyimpanan pakan induk diberi aerasi kuat 

sebanyak 2-3 titik dengan ketinggian air 30-40 cm atau hingga rumput laut 

tergenang air laut. 

Pemberian rumput laut dilakukan pada sore hari dengan dosis adlibitum 

(berlebih) kurang lebih sekitar 700 – 1000 gram. Pemberian pakan dilakukan pada 

sore hari dikarenakan abalone merupakan hewan nocturnal dimana hewan ini 

aktif mencari makan pada malam hari.  

 
4.2.5 Seleksi Tingkat Kematangan Gonad Induk 

Seleksi induk merupakan salah satu faktor dalam kegiatan pembenihan yang 

harus dilakukan sebelum pemijahan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

kualitas induk yang baik dan bermutu sesuai dengan persyaratan induk yang 

produktif.  
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Ciri-ciri tingkat matang gonad pada induk abalone adalah pada betina gonad 

berwarna hijau kecoklatan dan terlihat menggembung, sedangkan pada induk 

jantan gonad berwarna oranye kekuningan dan terlihat menggembung seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 7.  

             

        1                  2          3 
(a)      (b) 

 Gambar 7. Gonad Abalone  
 (a) Gonad Jantan  
 (b) Gonad Betina (sumber : www.vada.com) 
 
Keterangan : 

1. Gonad abalone yang belum terisi penuh 

2. Organ Dalam 

3. Gonad abalone betina 

Menurut Sholeh (2008) induk yang dipilih harus mempunyai persyaratan 

induk yang matang gonad yaitu sehat dengan organ yang lengkap, ukuran panjang 

cangkang abalone > 5 cm/ekor dengan lebar cangkang 2-3 cm, berat antara 14-48 

gram, tingkat kematangan gonad induk telah mencapai tingkat MR (matang akhir) 

dan M (masak), bebas dan tahan dari hama penyakit. Tabel tingkat kematangan 

gonad abalone dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Tingkat Kematangan Gonad Abalone 

No. 

Tingkat 

Kematangan 

Gonad Abalone 

Keterangan 

Jantan Betina 

1. K/kosong Kantung sperma kosong Kantung telur kosong  

2. B/ Perkembangan Gonad mulai terisi Gonad mulai terisi 

3. P/Pematangan 
Gonad total putih susu Gonad berwarna abu-

abu 

4. ML/Matang Awal 

Gonad putih dan 

sebagian kuning/oranye 

Gonad berwarna abu-

abu, sebagian hijau 

muda 

5. MR/Matang Akhir 
Gonad berwarna kuning 

oranye 

Gonad berwarna hijau 

tua-kecoklatan 

6. M/Masak 
Kantong sperma besar/ 

menonjol keluar 

Kantung telur besar/ 

menonjol keluar 

Sumber : Sholeh, 2007 

 Hasil seleksi induk yang telah dilakukan di lokasi praktek kerja lapang 

diketahui bahwa tingkat kematangan gonad induk abalone belum mencapai tahap 

Matang Akhir (MR) atau tahap Masak (M), dikarenakan sebagian besar induk 

abalone masih dalam tahap perkembangan (B) sehingga tidak memungkinkan 

dilakukan pemijahan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab antara 

lain kualitas pakan yang rendah, timbulnya hama dan penyakit dalam media 

pemeliharaan sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan gonad 

menjadi terhambat. Menurut sholeh (2008), tingkat kematangan gonad 

dipengaruhi oleh makanan, suhu, intensitas cahaya, ukuran induk, dan musim.   

Penanganan yang tepat harus segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, 

salah satunya adalah dengan pemberian pakan induk yang berkualitas dan 

pengontrolan parameter lingkungan secara teratur. Namun selama di lokasi 
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praktek kerja lapang, pihak BBPBAP belum melakukan tindakan penanganan 

secara maksimal sehingga tingkat kematangan gonad induk masih sangat rendah 

bahkan sering terjadi kematian pada induk abalone yang dipelihara. Fallu (1991) 

menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, pakan berkualitas rendah akan  

menghambat tingkat pertumbuhan, tetapi ada tingkat kualitas pakan dasar yang 

tidak dapat dibiarkan rendah. Kelaparan atau kekurangan gizi umumnya 

melemahkan abalone. Abalone memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap 

stres lingkungan dan mungkin akan lebih cepat terserang penyakit. Apabila 

pemberian pakan sama sekali tidak memadai, maka akan menyebabkan kematian 

pada abalone. 

 
4.2.6 Survival Rate (SR) 

Jumlah induk Abalone pada awal  praktek kerja lapang berjumlah 64 ekor.  

Setelah praktek kerja lapang berakhir, jumlah induk abalone hanya tersisa 31 ekor 

dengan SR induk selama masa pemeliharaan sebesar 48,43 %. Induk abalone 

selama pemeliharaan terus mengalami kematian yang ditunjukkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Data Kematian Induk Abalone selama Praktek Kerja Lapang 
 
 
 

Kematian yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain, kualitas pakan yang kurang baik, hama penyakit dalam media pemeliharaan 

Minggu Jumlah induk hidup Jumlah induk mati 

I 47 ekor 16 ekor 

II 41 ekor 6 ekor 

III 39 ekor 3 ekor 

IV 38 ekor 1 ekor 

V 32 ekor 6 ekor 

VI 31 ekor 1 ekor 
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dan daya tahan tubuh abalone yang rendah. Fallu (1991) menyatakan untuk 

mengatasi hal tersebut perlu dilakukan tindakan pencegahan umum berupa 

mempertahankan kualitas air dan meningkatkan mutu pakan dengan pakan 

berkualitas yang berasal dari laut.  

SR induk = 
Jumlah induk yang bertahan hidup  x 100 % 

Total induk 

= 
  31  

 x 100 %  

     64 
= 48,43 % 

 

4.2.7 Hama dan Penyakit 

Abalone merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan 

lingkungan yang drastis terutama abalone dari jenis tokobushi (H. diversicolor 

supertexta). Tingkat kematian induk abalone disebabkan oleh kualitas air, pakan 

dan kondisi induk itu sendiri, misalnya stres akibat penanganan abalone (Sholeh, 

2007).   

 Hama adalah organisme pengganggu dan pemangsa dalam budidaya abalone 

(Sudradjat, 2008). Penyakit adalah ketidaknormalan terhadap fungsi sebagian atau 

seluruh organ tubuh dikarenakan adanya gangguan faktor-faktor abiotik/non-

infectious disease (kualitas air, makanan dan lainnya) dan faktor biotik/infectious 

disease (organisme penyebab penyakit atau patogen) (Anonim, 2007). Hama yang 

sering muncul di abalone selama pemeliharaan di lokasi adalah teritip (Balanus 

spp.) yang menempel pada dinding bak dan cangkang abalone. Teritip harus 

selalu dibersihkan sebagai tindakan pencegahan akan terjadinya luka, karena 

cangkangnya yang runcing dan tajam. Teritip akan menjadi masalah jika terdapat 

dalam jumlah banyak karena selain sebagai penyaing oksigen juga akan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi tEKNIK pEMELIHARAAN INDUK .... dIAN aSTIKASARI



 
 

menyulitkan kerang abalone untuk bergerak secara bebas. Sedangkan parasit yang 

terdeteksi selama pemeliharaan adalah Vorticela sp., Zoothamnium sp. yang 

terbawa oleh air dan pakan yang diberikan. Gambar 8 memperlihatkan hama dan 

penyakit pada pemeliharaan abalone. 

   

                           
 1       2 

Gambar 8. Hama dan Penyakit Dalam Pemeliharaan Abalone 

Keterangan : 

1. Vorticella sp. pada permukaan rumput laut  

2. Teritip (Balanus spp.) (sumber : www. fabiokita-unsoed.or.id) 

 Berdasarkan hasil laboratorium mikrobiologi BBPBAP Jepara,  rumput laut 

yang digunakan sebagai pakan induk abalone terdeteksi adanya Vibrio sp. 

Penanganan hama dan penyakit ini dilakukan dengan pembersihan teritip dari 

cangkang abalone, penggunaan PK (Kalium Permanganate) dengan dosis 10-20 

ppm pada rumput laut dan pemberian betadine yang dioleskan pada abalone yang 

mengalami luka pada bagian posterior organ dalam. Penanganan terhadap bakteri 

vibrio sp. saat ini masih sulit untuk dikontrol, namun beberapa jenis vibrio sensitif 

terhadap beberapa jenis antibiotik seperti Chlorophenicol dan Oxytetracycline. 

Pencegahan yang tepat adalah dengan sistem produksi intensif yang  dilakukan 

dengan kontrol suhu, pakan dan padat tebar hewan budidaya.  
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4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kematangan Gonad Induk Abalone 

4.3.1 Kualitas Pakan 

 Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan 

budidaya abalone. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan, ketepatan jenis pakan 

yang diberikan menjadi pertimbangan utama dalam pemberian pakan. Saat ini 

pakan abalone yang diberikan adalah Gracilaria spp. dan Ulva spp. yang 

merupakan makanan kesukaan kerang abalone. Kualitas pakan sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan gonad induk abalone. Kualitas 

pakan yang tinggi akan meningkatkan proses pertumbuhan dan pematangan 

gonad.    

 Di lokasi praktek kerja lapang, pakan rumput laut yang diberikan memiliki 

kualitas yang rendah. Hal ini, diketahui dari banyaknya infestasi hama dan 

penyakit pada rumput laut serta pada media pemeliharaannya. Infestasi hama dan 

penyakit tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

dan pematangan gonad yang dipelihara. Belum adanya penanganan yang serius 

menyebabkan pertumbuhan abalone semakin terhambat.  

 Pemberian pakan dengan dosis adlibitum (berlebih/sampai kenyang) sering 

kali menyisakan pakan yang tidak habis dalam media pemeliharaan. Hal ini 

menyebabkan pakan busuk dan dapat bersifat racun bagi abalone. Rumput laut 

yang busuk dapat disebabkan oleh penempelan penyakit dan kotoran (Anonim, 

2010b). Menurut Sofyan (2006), pemberian pakan berupa rumput laut segar jenis 

Gracilaria spp. dan Ulva spp. dengan dosis 30-40 % dari berat biomass abalone 

atau sampai kenyang (adlibitum). Pemberian pakan tidak perlu setiap hari, dapat 
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diberikan 2 hari sekali. Namun, pemberian pakan yang berlebihan juga dapat 

menurunkan kualitas air bila tidak diimbangi dengan kuantitas pergantian air. 

 
4.3.2 Kualitas Air 

 Kualitas air merupakan faktor utama dalam kegiatan budidaya terutama pada 

budidaya abalone. Abalon sangat sensitif terhadap perlakuan fisik dan fluktuasi 

lingkungan media pemeliharaan. Fluktuasi suhu pada media pemeliharaan dapat 

menyebabkan abalone stres, respon makan menurun dan akhirnya pertumbuhan 

menjadi lambat. Selain itu perkembangan gonad abalon juga dipengaruhi oleh 

kondisi suhu pada malam hari (Sholeh, 2008). Suhu optimal mendorong abalone 

lebih responsif dalam konsumsi pakan dan akhirnya mendorong perkembangan 

gonadnya.  Menurut RAS (1990) dalam Sholeh (2008) bahwa pemasakan gonad 

dapat dipacu melalui peningkatkan suhu pemeliharaan diatas suhu minimum. 

Dibawah suhu minimum abalon dewasa membutuhkan waktu lebih panjang untuk 

masak gonad. Hal ini sesuai pernyataan Weatherley and Gill (1989) dalam 

Syafiuddin dkk. (2008) bahwa variabel-variabel lingkungan seperti suhu dapat 

merangsang sistem endokrin dan aktifitas reproduksi seperti sekresi hormon 

gonadotropin oleh sel-sel pituitary yang mendukung perkembangan telur. 

 Secara alamiah abalon hidup pada salinitas tinggi dan dimungkinkan turun 

kadarnya pada musim penghujan (hingga dibawah 26 ppt).  Rendahnya salinitas 

dapat mempengaruhi pertumbuhan abalone hingga menyebabkan kematian 

(Sholeh,2008). 
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4.4 Hambatan dan Kemungkinan Pengembangan Budidaya 

4.4.1 Hambatan yang Dihadapi dan Upaya Penanggulangan 

Hambatan yang dihadapi pada budidaya abalone adalah induk abalone yang 

sangat sensitif terhadap perlakuan fisik sehingga penanganan harus lebih intensif 

agar tidak terjadi stres dan luka yang dapat menyebabkan kematian, fluktuasi suhu 

yang mendadak serta kualitas pakan yang rendah menyebabkan pertumbuhan dan 

pematangan gonad menjadi terhambat. Akan tetapi, Pihak BBPBAP Jepara belum 

melakukan penanganan yang maksimal terhadap permasalahan tersebut sehingga 

proses reproduksi menjadi terhambat dan kegiatan pembenihan tidak dapat 

dilakukan. 

 
4.4.2 Kemungkinan Pengembangan Usaha 

Pengembangan usaha budidaya abalone sangat bernilai ekonomis karena 

akan meningkatkan perekonomian para nelayan setempat. Harga jual yang tinggi 

menjadi faktor utama pengembangan komoditas ini. Pengembangan usaha yang 

akan dilakukan adalah mengembangkan pembenihan abalone, budidaya abalone 

di tambak dan di laut dengan sistem keramba jaring apung (KJA) apabila benih 

telah tercukupi. Menjual benih kepada petani dengan peningkatan jumlah benih 

tebar dengan ukuran yang lebih besar sehingga kegiatan pembesaran menjadi 

lebih efisien dan ekonomis. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Simpulan  

1. Teknik pemeliharaan induk abalone di Balai Besar Pengembangan Budidaya 

Air Payau Jepara yaitu bak induk berukuran 3 x 2 x 1 m3 dengan padat tebar       

11 ekor/m2. Kualitas air media pemeliharaan induk yang terukur adalah suhu 

berkisar antara 28-30 °C, kadar oksigen air berkisar antara 3,70-5,05 ppm,         

pH antara 8,0-8,1 dan salinitas 30-31 ppt. Gracilaria verrucosa merupakan pakan 

yang diberikan selama pemeliharaan dengan dosis adlibitum kurang lebih 700-

1000 gr. Tingkat kematangan gonad induk hasil seleksi masih dalam tahap 

perkembangan, belum mencapai tahap Matang Akhir atau Masak. Selama proses 

pemeliharaan terjadi kematian induk dengan SR 48,43%. Kematian yang terjadi 

diduga akibat kualitas pakan yang rendah, kondisi tubuh abalone yang rentan dan 

hama penyakit seperti teritip (Balanus spp.), Vorticella sp. dan Zoothamnium sp. 

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad abalone adalah kualitas 

pakan dan kualitas air. Saat ini pakan abalone yang diberikan adalah Gracilaria 

spp. yang memiliki kualitas yang rendah. Hal ini, diketahui dari banyaknya 

infestasi hama dan penyakit pada rumput laut serta pada media pemeliharaannya 

sehingga secara tidak langsung telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan 

pematangan gonad induk yang dipelihara. Sedangkan kualitas air merupakan 

faktor utama dalam kegiatan budidaya terutama pada budidaya abalone. Fluktuasi 

suhu pada media pemeliharaan dapat menyebabkan abalone stres, respon makan 

menurun dan akhirnya pertumbuhan menjadi lambat. 
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5.2 Saran 

Saran yang diberikan adalah menjaga kualitas air selama pemeliharaan 

berlangsung dengan menggunakan heater saat malam hari sehingga suhu dapat 

dikontrol secara optimal, pakan yang diberikan diusahakan berasal dari laut 

karena memiliki kandungan gizi yang baik untuk  pertumbuhan dan pematangan 

gonad induk seperti Gracillaria verucossa dan Ulva spp., pemberian pakan 

diharapkan menggunakan pakan alternatif lain yang gizinya dapat mencukupi 

kebutuhan abalone seperti penggunaan pellet serta perlu adanya pengontrolan 

penyakit yang lebih baik dan rutin pada induk abalone di bak pemeliharaan induk. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Peta Lokasi BBPBAP Jepara 

         

 

 

         

BBPBAP 

Jepara 
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Lampiran 2. Data Panjang dan Lebar Cangkang Abalone  

No. 
Jantan betina 

Panjang Lebar Berat Panjang Lebar Berat 

1. 55 32 36 40 24 12 

2. 47 28 22 47 27 20 

3. 49 28 24 47 27 23 

4. 47 27 21 40 20 14 

5. 48 29 27 46 27 22 

6. 46 28 26 41 22 13 

7. 40 26 17 45 22 19 

8. 48 30 23 46 27 17 
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Lampiran 3. Data Kematian Induk Abalone 

No. Tanggal 
Jumlah induk abalone 

yang mati (ekor) 
Total Induk (ekor) 

1. 22 juli 2009 - 64 

2. 23 Juli 2009 2  61 

3. 24 Juli 2009 4 57 

4. 25 Juli 2009 2 55 

5. 26 Juli 2009 0 55 

6. 27 Juli 2009 4 51 

7. 28 Juli 2009 4 47 

8. 29 Juli 2009 2 45 

9. 30 Juli 2009 1 44 

10. 31 Juli 2009 2 42 

11. 01 Agustus 2009 0 42 

12. 02 Agustus 2009 1 41 

13. 03 Agustus 2009 0 41 

14. 04 Agustus 2009 0 41 

15. 05 Agustus 2009 1 41 

16. 06 Agustus 2009 0 41 

17. 07 Agustus 2009 1 40 

18. 08 Agustus 2009 0 40 

19. 09 Agustus 2009 0 40 

20. 10 Agustus 2009 1 39 
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Lampiran 3. Data Kematian Induk Abalone (lanjutan) 

No. Tanggal Jumlah induk abalone 
yang mati (ekor) 

Total Induk (ekor) 

21. 11 Agustus 2009 0 39 

22. 12 Agustus 2009 0 39 

23. 13 Agustus 2009 0 39 

24. 14 Agustus 2009 0 39 

25. 15 Agustus 2009 0 39 

26. 16 Agustus 2009 1 38 

27. 17 Agustus 2009 0 38 

28. 18 Agustus 2009 0 38 

29. 19 Agustus 2009 0 38 

30. 20 Agustus 2009 1 37 

31. 21 Agustus 2009 0 37 

32. 22 Agustus 2009 2 35 

33. 23 Agustus 2009 1 34 

34. 24 Agustus 2009 1 33 

35. 25 Agustus 2009 1 32 

36. 26 Agustus 2009 1 31 

37. 27 Agustus 2009 0 31 

38. 28 Agustus 2009 0 31 

39. 29 Agustus 2009 0 31 

40. 30 Agustus 2009 0 31 
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Lampiran 3. Data Kematian Induk Abalone (lanjutan) 

No. Tanggal Jumlah induk abalone 
yang mati (ekor) 

Total Induk (ekor) 

41. 31 Agustus 2009 0 31 

42. 01 September 2009 0 31 

43. 02 September 2009 0 31 

44. 03 September 2009 0 31 

45. 04 September 2009 0 31 

46. 05 September 2009 0 31 

 TOTAL KEMATIAN 33  
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Lampiran 4. Data Kualitas Air Harian 

No. Tanggal 
Suhu 0C 

pH 
Ketinggian air  

(cm) Pagi Sore 

1. 23-07-2009 28 29  80 

2. 24-07-2009 27 29 8 80 

3. 25-07-2009 28 29,5  80 

4. 26-07-2009 28 29,5  80 

5. 27-07-2009 27,5 29  80 

6. 28-07-2009 28 29  80 

7. 29-07-2009 28 29  80 

8. 30-07-2009 29 29  80 

9. 31-07-2009 28,5 29 8,1 80 

10. 1-08-2009 28 29  80 

11. 2-08-2009 28,5 29  80 

12. 3-08-2009 29 29  80 

13. 4-08-2009 28 29  80 

14. 5-08-2009 28 29  80 

15. 6-08-2009 28 29,5  80 

16. 7-08-2009 28 29  80 

17. 8-08-2009 28,5 29  80 

18. 9-08-2009 28 29  80 

19. 10-08-2009 28 29  80 

20. 11-08-2009 28 29  80 
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Lanjutan Lampiran 4. Data Kualitas Air Harian 

No. Tanggal 
Suhu 0C 

pH 
Ketinggian air  

(cm) Pagi Sore 

21. 12-08-2009 28 29  80 

22. 13-08-2009 28 29 8 80 

23. 14-08-2009 28 29  80 

24. 15-08-2009 28 29,5  80 

25. 16-08-2009 28 29  80 

26. 17-08-2009 28 29  80 

27. 18-08-2009 29 31  80 

28. 19-08-2009 29 30  80 

29. 20-08-2009 29 29  80 

30. 21-08-2009 29 29  80 

31. 22-08-2009 29 29  80 

32. 23-08-2009 28,5 29  80 

33. 24-08-2009 28,5 29  80 

34. 25-08-2009 28,5 29  80 

35. 26-08-2009 28 29  80 

36. 27-08-2009 28 29 8,1 80 

37. 28-08-2009 29 29  80 

38. 29-08-2009 29 29  80 
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Lanjutan Lampiran 4. Data Kualitas Air Harian 

No. Tanggal 
Suhu oC 

pH 
Ketinggian air 

(cm) Pagi  Sore 

39. 30-08-2009 29,5 28,5  80 

40. 31-08-2009 29,5 29,5  80 

41. 01-09-2009 30 29,5  80 

42. 02-09-2009 30 29,5  80 

43. 03-09-2009 28,1 29 8,1 80 

44. 04-09-2009 29,5 29  80 

45. 05-09-2009 30 30  80 
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Lampiran 6. Peralatan Pemeliharaan Induk  Abalone  

  

Gambar 1. Bak Pemeliharaan 

 

Gambar 2. Spatula  

 

Gambar 3. Filter Air Laut 

  

Gambar 4. Saringan  

 

Gambar 5. Baskom volume 10 liter 

  

Gambar 6. Keranjang dan Serok 

 

Gambar 7. Bak Tandon Air Tawar 

 

Gambar 8. Termometer
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