
 

 

I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan budidaya laut untuk saat ini lebih banyak mengarah ke 

ikan-ikan ekonomi tinggi dan tiram mutiara, sementara di perairan Indonesia 

masih banyak biota-biota laut yang dapat dikembangkan dan mempunyai nilai 

ekonomi tinggi, salah satunya adalah kerang abalon. Litaay (2005) menyatakan 

bahwa beberapa jenis kerang abalon merupakan komoditas ekonomi dan 

permintaan dunia akan abalon meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 

variasi sumber protein serta berkembangnya industri perhiasaan dan akuarium, 

namun selama ini mayoritas pemanenan abalon masih didominasi oleh produk 

alam, hanya sebagian kecil dari produk budidaya. 

Menurut Setyono (2009) Haliotis squamata merupakan spesies abalon 

tropis yang banyak dijumpai di perairan Indo-Pasifik, termasuk Kepulauan 

Indonesia (Kepulauan Seribu, Madura, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Maluku dan 

Papua). Menurut Yulianto dan Indarjo (2009) kelebihan dari abalon adalah  

daging mempunyai gizi yang cukup tinggi dengan kandungan protein 71,99%, 

lemak 3,20%, serat 5,60%, dan abu 11,11%. Cangkangnya memiliki nilai estetika 

yang dapat digunakan untuk perhiasan, pembuatan kancing baju, dan berbagai 

bentuk barang kerajinan lainnya. 

Kusumawardhani (2012) menyatakan bahwa abalon merupakan 

komoditas budidaya yang memiliki sifat pertumbuhan yang relatif lambat dan 
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tingkat kelangsungan hidup rendah jika dibandingkan dengan organisme laut 

lainnya. Litaay (2005) menyatakan bahwa produksi dari kebanyakan budidaya 

abalon tergantung dari induk, kriteria induk betina adalah ukuran, warna dan 

bentuk gonad. Tingkat kematangan gonad salah satu faktor yang berperan adalah 

nutrisi dari jenis seaweed atau makroalga dari alga hijau yaitu Ulva sp. 

Kandungan yang dimiliki oleh Ulva sp. terdiri dari air, protein, karbohidrat, serat, 

dan abu untuk kematangan gonad. 

Salah satu kegiatan budidaya yang di Balai Produksi Induk Udang 

Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, Bali adalah manajemen 

pemberian pakan alami terhadap tingkat kematangan gonad abalon (Haliotis 

squamata). Pakan alami yang digunakan untuk kematangan gonad abalon adalah 

jenis seaweed dari alga hijau yaitu Ulva sp. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diketahui tentang 

manajemen pemberian pakan alami (Ulva sp.) terhadap kematangan gonad abalon 

(Haliotis squamata) di Balai Produksi Induk Udang Unggulan dan Kekerangan 

(BPIU2K) Karangasem, Bali dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaannya, serta mengetahui mengetahui permasalahan yang timbul dan 

pengembangan usaha.  

1.2 Tujuan 

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 
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1. Mengetahui dan memahami tentang manajemen pemberian pakan alami (Ulva 

sp.) terhadap kematangan gonad abalon (Haliotis squamata) di Balai Produksi 

Induk Udang Unggulan dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, Bali. 

2. Mengetahui perkembangan gonad abalon (Haliotis squamata) yang diberi 

pakan alami (Ulva sp.) di Balai Produksi Induk Udang Unggulan dan 

Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, Bali. 

3. Mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam manajemen 

pemberian pakan alami (Ulva sp.) terhadap kematangan gonad abalon 

(Haliotis squamata) di Balai Produksi Induk Udang Unggulan dan 

Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, Bali.  

1.3 Manfaat 

 Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dari materi 

perkuliahan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di lapangan. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen pemberian 

pakan alami (Ulva sp.) terhadap kematangan gonad abalon (Haliotis 

squamata). 

3. Melatih mahasiswa untuk belajar menghadapi kondisi dunia kerja yang 

nantinya akan dihadapi setelah lulus perkuliahan. 

4. Mendapatkan tambahan pengetahuan atau wawasan pengetahuan dan 

pengalaman dari suatu kegiatan di bidang perikanan yang sesuai dengan 

program studi, khususnya budidaya perairan di luar kampus. 
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