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RINGKASAN 

 

AZIZAH SAYIDA AMILINA LARASATI, Teknik Pembesaran Ikan Badut 

(Amphiprion ocellaris) dengan Sistem Karamba Jaring Apung Di Balai 

Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok. Dosen Pembimbing Agustono, Ir., 

M.Kes. 

   

Ikan badut tergolong dalam famili Pomacentridae. famili Pomacentridae 

memiliki ciri khas yang menarik diantaranya warna yang cerah pada tubuhnya yang 

sesuai dengan tempat hidupnya, yaitu anemon laut. Pada saat dewasa ikan badut 

dapat tumbuh mencapai ukuran 15 cm. Tubuhnya berwarna dasar oranye dengan 3 

belang di bagian kepala, badan, dan pangkal ekor. Bentuk sirip ekornya bundar. 

Gurat sisi (linea lateralis) memanjang sampai ke belakang dasar sirip punggung 

dan dapat berlanjut sampai ke dekat pangkal ekor.  

 Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk 

mengetahui teknik pembesaran ikan badut dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam pembesaran ikan badut di BPBL Lombok. PKL 

dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2016 hingga 15 Februari 2016. Metode kerja 

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara melakukan pengamatan 

langsung, sehingga didapatkan data primer dan data sekunder. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi, partisipasi aktif dan studi pustaka. 

 Pembesaran ikan badut dimulai dari persiapan karamba jaring apung yang 

terdiri dari pencucian jaring dan pemberat jaring, pemasangan jaring dan waring 

dan peletakkan anemon pada keramba jaring apung. Penebaran benih ikan badut 

dilakukan pada pagi hari di waring berukuran 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m yang terpasang 

pada bingkai keramba jaring apung berukuran 4 m x 4 m dengan total benih yang 

ditebar sebanyak 150 ekor berukuran 2 cm. Pemberian pakan dilakukan secara 

terkontrol minimal 2 kali sehari pada pagi dan siang hari sampai benih kenyang. 

Kontrol kualitas air dilakukan setiap minggu dengan parameter yang diukur adalah 

suhu, oksigen terlarut, salinitas, dan pH. Manajemen kesehatan pada pembesaran 

ikan badut dilakukan dengan meminimalisir pemberian pakan yang berlebihan, 

penggantian waring secara berkala, serta perendaman benih dengan air tawar setiap 

1 bulan sekali.  

Prospek usaha budidaya ikan badut cukup baik dengan keuntungan usaha 

Rp. 23.850.000 / 1 tahun (Rp. 1.987.500/bulan) serta payback period 2 tahun 

sehingga usaha pembesaran ikan badut ini layak untuk diteruskan.  
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SUMMARY 

 

AZIZAH SAYIDA AMILINA LARASATI, Rearing of Clown Fish 

(Amphiprion ocellaris) in Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok. 

Academic Advisor Agustono, Ir., M.Kes. 

 

Clown fish included in the family Pomacentridae. family Pomacentridae 

have an interesting  characteristic such a bright colour on the body corresponding 

to the place where they life, namely sea anemones. When adult, clown fish can grow 

to 15 cm. the colour of clown fish body is orange base with three stripes on the 

head, body and caudal peduncle. The shape of its fin is circular. Line lateral extends 

to the back of dorsal fin and can continue to caudal peduncle.  

The purpose of Field Work Practice is to know the techniques of clown fish 

rearing and to determine the factors that influence the success of clown fish rearing 

in BPBL Lombok. Field Work Practice held on 15 January until 15 February 2016. 

Method of work is descriptive method by doing  direct monitoring, so that got 

primary and secondary data. Data taking by doing an interview, observation, active 

participation and knowledge study. 

  Clown fish rearing starts from the preparation of floating net that consists 

of washing the nets and nets ballast, installation of nets, and laying the anemones 

in floating net cages . Clown fish stocking is done in the morning on 1.5 m x 1.5 m 

x 1.5 m net cages which attached to the frame of 4 m x 4 m floating cages with a 

total stocked 150 fish seed 2 cm per each seed. The feeding is done in control at 

least 2 times a day in the morning and afternoon until the seeds are full. Control of 

water quality every week with the parameters measured include temperature, 

dissolved oxygen, salinity, and pH. Health management at the clown fish rearing is 

done by minimizing the excessive feeding, net cages replacement must be done 

periodically, as well as soaking seeds with fresh water every 1 month. 

Prospects clown fish farming is quite good with a profit of Rp. 23.85 million 

/ 1 year ( Rp. 1.987.500 / month ) and a payback period of 2 years so that businesses 

of clown fish rearing is feasible to continue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

KATA PENGANTAR 

 

 Puja dan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) tentang Teknik Pembesaran Ikan Badut (Amphiprion ocellaris) Di 

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dengan baik. Laporan ini disusun 

berdasarkan hasil dari PKL di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok  

mulai tanggal 15 Januari 2016 hingga 15 Februari 2016. 

 Penulis menyadari bahwa laporan PKL ini jauh dari sempurna, sehingga 

kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi memperbaiki 

laporan sehingga jauh lebih sempurna. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 16 Mei 2016 

                

               Penulis 

 

 

 



viii 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada : 

1. Ibu Dr. Mirni Lamid., drh., M.P., selaku Dekan Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya, 

2. Bapak Agustono, Ir., M.Kes. selaku dosen pembimbing Praktek Kerja Lapang 

(PKL) yang telah memberikan arahan, kritik dan saran serta  solusi dan 

motivasi hingga terselesaikannya laporan PKL ini, 

3. Bapak Ujang selaku Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok 

yang telah memberi izin melaksanakan PKL di BPBL Lombok dan 

mnggunakan fasilitas di sana, 

4. Bapak Arsyad selaku pembimbing lapang komoditas ikan hias di BPBL 

Lombok yang telah banyak memberi informasi untuk kelengkapan data di 

lapangan, 

5. Mas Edo dan bapak- bapak teknisi lapang yang telah banyak membantu dan 

memberikan banyak informasi terkait ikan hias, 

6. Kedua orang tua saya ibu Yulia dan papa Chakimoelmal yang memberikan 

dukungan tiada henti bagi kelangsungan perkuliahan saya, 

7. Kakak saya Ayu Zahra B.S., Amina Rizki K., dan adik saya Aliya Halima S., 

yang selalu siap memberikan dukungan motivasi luar biasa bagi saya, 

8. Yudha Husada, Julio Chandra, Katon Kawakibi, Ken Larasati, Kartika Dwi, 

Nabila, Aysha, Fitri, Akbar yang telah menemani PKL di BPBL Lombok, 

9. Teman-teman JELLYFISH 2013 yang telah memberikan dukungan dalam 

penyelesaian laporan PKL ini, 

10. Sahabat saya Zukhruf Andrea S., Saviera Lavenia, Winona Nathania, Aiman 

Yudarana, Ihsan Pradipta, Fariz Kukuh yang turut membantu dan memberi 

semangat dalam penyelesaian Laporan PKL ini. 

11. Dyo Maliki Hakim, Noor Hafizh, Ataina Thai’in, Mustika Alifa yang turut 

membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian laporan PKL ini. 

12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan PKL ini 

 



ix 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

DAFTAR ISI 

 

Halaman  

RINGKASAN ......................................................................................................  v 

SUMMARY .........................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................  vii 

UCAPAN TERIMA KASIH………………………………………………….viii 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  ...............................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  ..........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  .......................................................................................  xiii 

I PENDAHULUAN  ....................................................................................... .. 1 

 1.1 Latar Belakang  ....................................................................................... . .1 

 1.2 Tujuan  ..................................................................................................... . .2 

 1.3 Manfaat  ................................................................................................... . .2 

II  TINJAUAN PUSTAKA  .............................................................................. .. 3 

 2.1 Klasifikasi Ikan Badut ............................................................................  ..3 

 2.2 Morfologi Ikan Badut ............................................................................. .. 3 

 2.3 Habitat dan Penyebaran  ......................................................................... .. 5 

 2.4 Kebiasaan Makan ................................................................................... .. 6 

 2.5 Teknik Pembesaran Ikan Badut di Keramba Jaring Apung ...................6  

  2.5.1 Persyaratan lokasi ........................................................................  ..6 

  2.5.2 Persiapan dan Kontruksi Karamba Jaring Apung (KJA)  ..........  ..7 

  2.5.3 Pemilihan benih  ...........................................................................  ..8 

  2.5.4 Penebaran benih  ..........................................................................  ..9 

  2.5.5 Pembesaran ikan badut ................................................................  .10 

2.5.6 Manajemen kualitas air ................................................................ . 10 

2.5.7 Manajemen pakan  .......................................................................  .12 

2.5.8 Pemanenan  ...................................................................................  .13 



x 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

2.5.9 Pengendalian hama dan penyakit  ............................................... 14 

 2.6 Teori analisis usaha  ............................................................................... 15 

III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANG  .................................... 18 

 3.1 Tempat dan Waktu ................................................................................. 18 

 3.2 Metode Kerja .......................................................................................... 18 

 3.3 Metode Pengumpulan Data  ................................................................... 19 

  3.3.1 Data Primer  .................................................................................. 19 

   A. Observasi  ................................................................................ 19 

   B. Wawancara  ............................................................................. 19 

   C. Partisipasi Aktif  ..................................................................... 20 

  3.3.2 Data Sekunder  .............................................................................  20 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN  .....................................................................  21 

 4.1 Keadaan Umum Lokasi PKL  ................................................................  21 

  4.1.1 Sejarah ..........................................................................................  21 

  4.1.2 Letak Geografis dan Topografi  ..................................................  22 

  4.1.3 Struktur Organisasi dan tenaga kerja  .........................................  22 

 

 4.2 Sarana dan Prasarana BPBL Lombok ...................................................  24 

  4.2.1 Sarana  ...........................................................................................  24 

  4.2.2 Prasarana  ......................................................................................  26 

 4.3 Teknik pembesaran ikan badut (Amphiprion ocellaris)  ......................  28 

  4.3.1 Pemilihan lokasi dan kesesuaian bahan   ....................................  28 

  4.3.2 Konstruksi keramba jaring apung ...............................................  29 

  4.3.3 Persiapan karamba jaring apung  ................................................  30 

  4.3.4 Seleksi benih .................................................................................  32 

  4.3.5 Penebaran benih ...........................................................................  31 

  4.3.6 Manajemen pemberian pakan ......................................................  34 

  4.3.7 Manajamen kualitas air ................................................................  35 

  4.3.8 Manajemen kesehatan ikan  .........................................................  38 

  4.3.9 Pemanenan dan penanganan pascapanen ...................................  40 

 4.4 Analisis usaha pembesaran ikan badut ..................................................  42 

V KESIMPULAN DAN SARAN  ...................................................................  44 

 5.1 Kesimpulan  ............................................................................................  44 

 5.2 Saran  .......................................................................................................  45 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................................................  46 

LAMPIRAN .......................................................................................................  50 

 



xi 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

DAFTAR TABEL 

 

Tabel    Halaman 

1. Kandungan nutrisi pakan pellet merek Marine Fish Food  ................... …....34 

2. Hasil pengukuran kualitas air .................................................................. ……36 

3. Kualitas air yang sesuai untuk ikan badut .............................................. ……36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar  Halaman  

1. Ikan Badut (Amphiprion ocellaris)...................................................................... .3 

2. Amphiprion alkallopisos ...................................................................................... .4 

3. Amphiprion bicinctus ........................................................................................... .5 

4. Amphiprion clarkii ............................................................................................... .5 

5. Rakit Keramba Jaring Apung  ............................................................................. .8 

6. Panel PLN (a) dan Genset (b)  ............................................................................. 27 

7. Boat  ...................................................................................................................... 27 

8. Keramba jaring apung sistem bertingkat ............................................................ 30 

9. Pemberat waring (a) dan Pencucian jaring (b) ................................................... 31 

10. Pemindahan anemon dari bak. .......................................................................... 32 

11. Proses Aklimatisasi ............................................................................................ 33 

12. Perendaman air tawar (a) dan Pemberian antibiotik untuk ikan badut yang sakit 

(b)  ....................................................................................................................... 40 

13. Proses panen  ...................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  Halaman 

1. Peta lokasi rencana praktek kerja lapang di Balai Perikanan Budidaya Laut, 

Sekotong Barat, Nusa Tenggara Barat.......................................................... ….50 

2. Kawasan Pengembangan Komoditas Budiadaya di Balai Perikanan Budidaya 

Laut (BPBL) Lombok .................................................................................... ….51 

3. Struktur Organisasi Balai Budidaya Laut Lombok ....................................... ….52 

4. Prasarana Balai Budidaya Laut Lombok ....................................................... ….53 

5. Peralatan Pengukuran Kualitas Air ................................................................ ….54 

6. Data Analisis Usaha ........................................................................................ ….55 

7. Data Sampling ................................................................................................. ….57 

 

 

 

 

 

 



1 

 
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan badut atau dikenal juga sebagai ikan giru dan dalam bahasa Inggris dikenal 

sebagai clownfish atau anemonefish. Ikan badut (Amphiprion ocellaris) merupakan 

satu diantara 28 spesies anggota genus amphiprion, famili Pomacentridae. Famili 

Pomacentridae ini, termasuk persentase tertinggi dalam perdagangan internasional ikan 

hias yaitu sebesar 42% (IMA, 2001). 

Permintaan Clownfish saat ini cukup tinggi, baik untuk pemenuhan pasar dalam 

negeri dan pengiriman ke luar negeri. Negara tujuan pemasaran seperti : Australia, 

Jepang, Jerman dan Prancis (Kadek, 2008). Berdasarkan data Pusat Data, Statistik dan 

Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, volume ekspor 

ikan hias dari tahun 2007-2011 mengalami peningkatan sebesar 0,26% (KKP, 2012). 

Perkembangan kondisi pasar yang begitu tinggi tersebut, tentu akan memacu para 

eksportir untuk mengeksploitasi sumber alam secara tidak terkendali. Apabila tidak 

segera diimbangi dengan kegiatan budidaya, dapat menimbulkan kelangkaan populasi 

di alam (Ari dan Murdjani, 2008). 

Besarnya permintaan pasar yang mengandalkan tangkapan alam tidak 

diimbangi oleh hasil budidaya, sehingga terjadi  eksploitasi yang tidak terkendali. Hal 

ini menyebabkan Clownfish dikategorikan sebagai biota yang dilindungi dan masuk 

dalam Daftar/Apendix I. Daftar/Apendix I ialah biota yang dikategorikan sangat 

dilindungi atau masuk daftar no 1 yang dilindungi negara (CITES, 2010).  
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Selama ini budidaya ikan di Indonesia, terutama pada tahap pembesarannya 

masih dilakukan di laut yaitu dengan dengan sistem keramba jaring apung (KJA) 

(Arrokhman dkk., 2012). Keramba jaring apung adalah salah satu wadah budidaya ikan 

yang cukup ideal, yang ditempatkan di badan air dalam. Keramba jaring apung adalah 

suatu sistem budidaya yang paling produktif dan telah diterapkan secara luas bagi 

budidaya ikan intensif (Affan, 2011). 

1.2 Tujuan 

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini, antara lain: 

1. Untuk mengetahui teknik pembesaran ikan badut (Amphiprion ocellaris) di 

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan 

dalam pembesaran ikan badut (Amphiprion ocellaris) di Balai Perikanan 

Budidaya Laut Lombok. 

3. Untuk mengetahui prospek usaha produksi pembesaran ikan badut (Amphiprion 

ocellaris) yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

1.3 Manfaat 

Manfaat dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk menambah wawasan serta 

meningkatkan pengetahuan tentang teknik pembesaran ikan badut (Amphiprion 

ocellaris) dengan sistem karamba jaring apung. Selain itu juga dapat memadukan 

antara teori dengan praktek yang ada di lapangan sehingga dapat menjadi bekal setelah 

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Klasifikasi Ikan Badut 

 Klasifikasi ikan badut (Amphiprion ocellaris) menurut Randall, J. E. et al., 

2006, adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Actynopterygii   

Ordo    : Perciformes 

Famili    : Pomacentridae  

Genus    : Amphiprion  

Spesies   : Amphiprion ocellaris 

  

 
Gambar 1. Ikan Badut (Amphiprion ocellaris) 

Sumber: www.aquascapingworld.com 

2.2 Morfologi Ikan Badut 

Ikan badut (Amphiprion sp.) tergolong dalam famili Pomacentridae. Ikan dari 

famili ini berukuran kecil, cantik, berwarna terang, dan gerakannya lincah. Bentuk 
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badannya bulat, panjang, dan pipih. Ikan jenis ini memiliki jenis mulut tipe terminal 

yang berukuran kecil. Sisik berukuran besar dan stenoid. Pipi dan operkulumnya 

bersisik. Gurat sisi memanjang sampai ke belakang dasar sirip punggung dan dapat 

berlanjut sampai ke dekat dasar ekor. Pre-operkulumnya bergerigi dengan tepi sirip 

ekor berlekuk. Ikan dalam famili ini mempunyai satu sirip punggung yang terdiri dari 

9 - 14 jari-jari keras, 11-18 jari - jari lemah, serta sirip dubur yang terdiri dari 2-3 jari 

(Poernomo et al., 2003). 

Spesies  Amphiprion ocellaris mempunyai tubuh yang mencapai ukuran 15 cm. 

Badannya berwarna dasar orange dengan 3 belang di bagian kepala, badan, dan pangkal 

ekor. Jari – jari keras sirip punggungnya tidak sama panjang. Bentuk sirip ekornya 

bundar (Kordi, 2011). Ciri khas yang paling menarik dari ikan badut adalah badannya 

yang dihiasi warna-warna yang cerah sesuai dengan tempat hidupnya, yaitu anemon 

laut. (Fautin, D. G. et al., 2007). Macam-macam ikan badut diantaranya : 

 

Gambar 2. Amphiprion alkallopisos 

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut, 2003 
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Gambar 3. Amphiprion bicinctus 

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut, 2003 

 
Gambar 4. Amphiprion clarkii 

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut, 2003 

2.3 Habitat dan Penyebaran 

 Amphiprion ocellaris biasanya hidup di terumbu karang atau di laguna yang 

terlindung hingga kedalaman maksimal 15 meter. Ikan ini bersimbiosis mutualisme 

dengan anemon laut diantaranya yaitu Heteractis magnifica, Stichodactyla gigantea 

dan Stichodactyla mertensii (Allen, 1997). 

 Ikan ini dapat ditemukan di bagian utara Australia, Asia Tenggara dan Jepang 

(Allen, 1997). Ikan ini juga banyak tersebar di perairan Aceh, Belitung, Lampung, 

Labuan, Pelabuhan Ratu, Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, Bawean, Binuangeun, 

Jepara, Bali, Flores, Irian Jaya, dan Maluku (Balai Riset Perikanan Laut, 2003).  
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2.4 Kebiasaan Makan  

 Amphiprion ocellaris merupakan pemakan plankton dan alga, sehingga 

mereka dianggap sebagai omnivora (Fautin, D. G., 1992). Beberapa di antaranya 

adalah herbivora, dan ada juga pemakan invertebrata kecil yang ditemukan di terumbu 

karang (Bugess dan Axelrod, 1973).  

Larva dan juvenil ikan badut telah dipelihara dengan sukses dengan pakan yang 

berkualitas seperti rotifer, pelet, artemia dan campuran pakan alami (Gordon et al., 

2000). Ketika larva mulai berenang, pakannya merupakan rotifer. Pakan ini digunakan 

untuk jangka waktu 12-20 hari. Pada hari kelima, selain rotifer, naupli artemia dapat 

pula digunakan. Bila memungkinkan, rotifer atau naupli artemia dapat diperkaya 

nutrisinya dengan omega 3 dan probiotik. (Sahandi, 2011). 

2.5  Teknik Pembesaran Ikan Badut di Keramba Jaring Apung 

2.5.1  Persyaratan Lokasi 

 Persyaratan lokasi merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Lokasi budidaya harus mampu 

menyediakan sumber air dengan kualitas yang baik, sehingga ikan yang dibudidayakan 

terhindar dari stres, pertumbuhan yang lambat dan terjangkitnya penyakit. Informasi 

mengenai komoditas yang akan dibudidayakan harus diketahui dengan pasti. Informasi 

dapat berupa parameter kualitas air, kebiasaan makan dan distribusi biologisnya 

(Ladon et al., 1994). 
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 Lokasi tempat berdirinya karamba harus memiliki kedalaman antara 15 hingga 

20 meter, terhindar dari gelombang besar dan memiliki pasang surut air yang baik. 

Parameter fisika dan kimia yang harus diperhatikan adalah temperatur, kualitas air, 

oksigen terlarut, dan pencahayaan. Parameter tersebut sangat tergantung pada kondisi 

alam lokasi berdirinya karamba. Pemilihan lokasi budidaya harus disesuaikan dengan 

kondisi dan karakteristik ikan yang dibudidayakan untuk mendapatkan pertumbuhan 

ikan yang optimal (Ladon et al., 1994). 

2.5.2 Persiapan dan Konstruksi Keramba Jaring Apung (KJA) 

Keramba jaring apung (cage culture/floating net cage) adalah salah satu wadah 

budidaya perairan yang cukup ideal, yang ditempatkan di badan air seperti 

waduk/bendungan, danau, dan laut. Keramba jaring apung merupakan salah satu wadah 

untuk penerapan budidaya perairan sistem intensif (Kordi, 2011) 

Ada beberapa macam ukuran KJA yang digunakan dalam pemeliharaan ikan – 

ikan di laut, mulai dari paling kecil hingga yang paling besar. Tetapi ukuran yang paling 

umum digunakan adalah ukuran rakit 6 x 6 m, 7 x 7 m, 8 x 8 m, atau 10 x 10 m, dan 

untuk keramba 3 x 3 x 3. Ukuran mata jaring (mesh size) disesuaikan dengan ukuran 

ikan yang dipelihara dengan patokan tidak melebihi jarak kedua mata ikan, sebuah KJA 

terdiri atas bagian – bagian yang berupa rakit, pelampung, pemberat, jangkar, 

keramba/kantong jaring dan gudang (rumah jaga). Bagian – bagian ini membentuk satu 

unit KJA yang saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya (Kordi, 2011). 
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Gambar 5. Rakit Keramba Jaring Apung 

Sumber: Balai Riset Perikanan Laut, 2003 

 

2.5.3 Pemilihan Benih 

Malcolm (2004) menjelaskan bahwa benih yang digunakan untuk budidaya 

perlu diperhatikan dan diseleksi terlebih dahulu mengenai kesehatannya. Benih yang 

terserang penyakit akan mengalami hambatan pertumbuhan dan hal yang lebih 

membahayakan lagi adalah tertularnya penyakit ke ikan-ikan lain. Selanjutnya 

dinyatakan bahwa berdasarkan pengamatan visual, ciri benih yang sehat antara lain 

memiliki bentuk badan normal dan tidak cacat, gerakan ikan lincah dan mempunyai 

respon yang tinggi terhadap pakan yang diberikan. 

Ruth and Floyd (2009) menjelaskan bahwa sebelum penebaran benih 

dilakukan, proses penyeleksian benih dilakukan terlebih dahulu. Proses penyeleksian 

benih ini menggunakan metode screening. Badri (2008) menjelaskan bahwa screening 

berasal dari kata screen dalam bahasa Indonesia berarti menyaring. Screening 

dilakukan karena terjadi keragaman pada bentuk, ukuran, kelengkapan organ dan 
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kesehatan benih. Screening pada kesehatan benih mempunyai peranan penting yaitu 

menghilangkan ektoparasit air laut pada benih sebelum ditebar, oleh karena itu 

screening merupakan salah satu langkah biosecurity. 

Pada metode screening, bahan antiseptik yang digunakan adalah formalin 

dengan menggunakan metode bathing (perendaman). Tujuannya adalah mendapatkan 

benih dengan kualitas baik, sebab benih dengan kualitas buruk akan mati saat proses 

perendaman dilakukan. Proses perendaman ini juga bertujuan untuk membunuh 

ektoparasit protozoa yang menempel pada permukaan tubuh benih ikan. Sumber lain 

menjelaskan prosedur kerja metode screening. Caranya benih direndam dalam larutan 

formalin dengan dosis 15-25 ppm selama 45-60 menit. Ukuran benih ditebar harus 

sesuai dengan ukuran mata jaring, sehingga tidak lolos dari karamba. Untuk 

menghindari kanibalisme, maka keseragaman benih dalam satu karamba sangat perlu 

diperhatikan (Herno dkk., 2008). 

2.5.4 Penebaran Benih 

Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Aklimatisasi 

perlu dilakukan karena adanya perbedaan, suhu dan salinitas dari daerah asal benih atau 

media transportasi dengan kondisi air tempat pemeliharaan. Apabila sistem transportasi 

dengan menggunakan kantong plastik, maka aklimatisasi dilakukan dengan membuka 

kantong plastik dan memasukkan air laut ke dalam kantong sedikit demi sedikit. 

Setelah suhu dan salinitas hampir sama maka benih dapat ditebar. Untuk pengangkutan 

jarak pendek, aklimatisasi dilakukan dengan cara menambahkan air laut sedikit demi 
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sedikit ke dalam wadah pengangkutan. Padat tebar berkaitan erat dengan pertumbuhan 

dan angka kelulushidupan. Apabila kepadatan terlalu tinggi, maka pertumbuhannya 

menjadi lambat akibat adanya persaingan ruang, oksigen dan pakan (DJPBKKP, 2012). 

2.5.5 Pembesaran Ikan Badut 

Sulitnya mendapatkan ikan badut dalam kondisi yang baik apabila 

mengandalkan penangkapan di laut, membuat para pembudidaya memilih untuk 

melakukan budidaya ikan badut sampai dengan proses pembesaraannya hingga dapat 

dijual ke pasaran. Hal ini dapat memakan waktu 6 – 18 bulan tergantung ukuran ikan 

saat pembenihan dimulai. Dua dan tiga minggu yang pertama, larva ikan badut akan 

menghabiskan kehidupannya sebagai larva pelagis. Larva dapat dikatakan menuju ke 

tahap pembesaran ketika larva ikan badut mulai menetap dibagian bawah anemon laut. 

Jika larva ikan badut diberi makan dengan baik, ikan ini dapat mencapai ukuran 5 cm 

dalam waktu 4 bulan (R.S. Pomeroy et al., 2006) 

Ikan badut yang sudah mencapai stadia juvenil saat berukuran 2 cm dapat 

dipindahkan ke media pembesaran Keramba Jaring Apung (KJA) (Teitalbaum and 

Gereva, 2008). Ikan badut pada umumnya membutuhkan total waktu selama 40 hari 

untuk dapat dipasarkan pada ukuran sekitar 38 mm (Gopakumar, 2006). 

2.5.6 Manajemen Kualitas Air 

Manajemen kualitas air merupakan suatu usaha untuk mengusahakan dan 

mempertahankan agar air tersebut tetap berkualitas dan dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin secara terus-menerus (Mahasri dkk., 2012). 
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A. Suhu 

Ari et al., (2007) menyatakan bahwa ikan badut memiliki toleransi suhu yang lebar 

yaitu mampu bertahan hidup pada suhu 25-33o C. Meskipun demikian mereka memiliki 

suhu optimum yaitu suhu dimana pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan optimal. 

Menurut Fautin dan Allen (1992), ikan badut dapat hidup dengan baik pada suhu 27-

28oC. 

B. Salinitas 

Salinitas adalah konsentrasi rata–rata seluruh larutan garam yang terdapat di dalam 

air laut. Perairan air laut memiliki salinitas kisaran di atas 17 ppt untuk keperluan 

budidaya biota laut (Arrokhman dkk., 2012). Menurut Fujaya (2008) Ikan karang 

seperti ikan badut dapat hidup pada salinitas 25-40 ppt, sedangkan menurut Maddu et 

al., (2009), ikan badut memiliki salinitas optimum yaitu pada salinitas 30-35 ppt. 

C. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen / DO) 

Oksigen terlarut merupakan parameter kimia yang paling berperan dalam 

memproduksi ikan, oleh karena itu keadaan oksigen dalam perairan harus diperhatikan 

(Mahasri dkk., 2012). Menurut Kordi (2010), rendahnya kadar oksigen dapat 

berpengaruh terhadap fungsi biologis dan lambatnya pertumbuhan bahkan dapat 

mengakibatkan kematian. Oksigen terlarut yang baik untuk ikan badut menurut Ari et 

al., (2009), adalah 5,5-5,6 ppm.  

D. pH 

Derajat keasaman (pH) dalam suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia 

yang penting untuk memantau kestabilan perairan (Simanjuntak, 2012). Suatu perairan 
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yang memiliki pH rendah dapat mengakibatkan aktivitas pertumbuhan menurun  atau 

ikan menjadi lemah serta mudah terserang penyakit dan biasanya diikuti oleh tingkat 

kematian (Arrokhman dkk., 2012). Menurut Ari dan Murjani (2008), pH optimum 

untuk pertumbuhan ikan badut adalah 7,8-8,6. 

2.5.7 Manajemen Pakan 

 Pakan memegang peranan penting dalam kegiatan budidaya ikan (Megawati 

dkk., 2012). Pakan merupakan salah satu faktor pembatas bagi organisme yang 

dibudidayakan. Ketersediaan pakan harus dalam jumlah yang cukup, 

berkesinambungan dan tepat waktu agar dapat memenuhi target produksi (Sari dan 

Manan, 2012).  

Keberhasilan atau kegagalan dalam pemeliharaan larva ikan badut sangat 

ditentukan oleh kualitas, kuantitas dan managemen pakan yang diberikan. Juvenil ikan 

badut diberi pakan minimal tiga kali sehari untuk mendapatkan pertumbuhan yang 

maksimal. Penelitian menunjukkan bahwa astaxanthin adalah kunci warna pigmen ikan 

badut, produk pakan yang mengandung jumlah astaxanthin yang signifikan dapat 

memberikan hasil yang paling efektif dalam meningkatkan pigmentasi ikan badut. 

Telur lobster, telur lobster air tawar dan telur udang air tawar Macrobrachium 

merupakan sumber pakan yang mengandung astaxanthin (Gopakumar, 2006). Ignatius 

et al., (2001) menyatakan bahwa ikan badut yang sudah berumur 30 hari dapat diberi 

pakan berupa daging ikan yang dicacah, daging udang dan daging kerang. 
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2.5.8 Pemanenan 

 Pada saat pemanenan kesehatan ikan harus tetap dijaga, ikan yang terluka akan 

menurunkan nilai ekonomisnya. Langkah-langkah persiapan pemanenan harus 

dipertimbangkan dengan teliti. (Malcolm, 2004). Langkah persiapan pemanenan 

meliputi persiapan sarana dan alat panen seperti serokan, bak air laut, aerasi, tabung 

oksigen, kantong plastik, timbangan dan kapal/perahu. Semua sarana harus dalam 

keadaan bersih. Pada hari pemanenan pemberian pakan dihentikan. Pemanenan 

dilakukan dengan menggunakan serok kemudian ditimbang diatas rakit dan seterusnya 

langsung dipindahkan ke kapal/perahu (Pramu, 1994). 

Bila pemasaran atau pemindahan ke kapal dengan menggunakan jalan darat, 

transportasi dapat dilakukan dengan cara terbuka atau tertutup. Transportasi terbuka 

dilakukan dengan menggunakan wadah kedap panas yang dipasang pada sebuah 

kendaraan roda empat. Wadah diisi air laut bersih dan dipasang sistem aerasi (pompa 

udara) bila pengangkutan dengan jumlah padat. Pemberian aerasi menggunakan gas 

oksigen murni dan suhu air pengangkutan berkisar 17-22ºC. Sedangkan transportasi 

tertutup dapat dilakukan dengan menggunakan kantong plastik seperti pada 

pengangkutan benih. Untuk jarak tempuh kurang dari 100 km dapat digunakan kantong 

plastik volume 50-100 liter. Suhu media dalam kantong 17-22ºC, untuk mengatur suhu 

air dapat diberi es baik langsung dalam kantong maupun di luar kantor dalam bentuk 

kepingan es yang telah dibungkus. Untuk ukuran kantong 60 liter dan diisi media air 

20 liter, diisi gas oksigen 30 liter dapat meningkatkan air seberat 4-5 kg selama 4-5 jam 

(Pramu, 1994). 
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2.5.9  Pengendalian Hama dan Penyakit 

 Untuk mengetahui jenis penyakit dan cara pencegahannya diperlukan diagnosa 

gejala penyakit. Gejala penyakit untuk ikan yang dibudidayakan dapat dilihat atau 

diamati dengan tanda-tanda antara lain ada kelainan tingkah laku ikan, salah satu atau 

beberapa ikan keluar dari kelompoknya dan cara berenangnya miring atau driving (ikan 

yang berada di permukaan langsung menuju dasar dengan cepat). Gejala demikian 

biasanya disebabkan oleh kerusakan insang, gangguan pada sistem saraf dan keracunan 

bahan kimia, logam berat dan kekurangan vitamin. Ikan tidak mau makan serta ada 

kelainan pada bentuk ikan. Hal ini terjadi pada rangka ikan dan permukaan tubuh ikan 

(Jiaxin et al., 2007) 

 Penyebab penyakit antara lain stres, organisme patogen (seperti protozoa, 

bakteri dan virus), perubahan lingkungan (seperti adanya blooming alga), faktor racun 

(dosis obat yang berlebihan) dan kekurangan nutrisi. Penyebab yang berbeda akan 

menyebabkan gejala klinis yang berbeda juga. Beberapa gejala klinis ikan yang sakit 

antara lain kematian yang mendadak, perubahan tingkah laku, tidak mau makan dan 

sisik terkelupas (Pramu, 1994). 

 Tarwiyah (2001) menjelaskan bahwa cara pemberian obat yang akan digunakan 

dapat ditentukan sendiri dengan memperhatikan bentuk obat, jumlah ikan yang terkena 

penyakit, kondisi dan sarana yang dimiliki tempat budidaya. Ada beberapa cara 

pemberian obat yang dapat digunakan, yaitu ditenggelamkan dalam tempat budidaya, 

disebarkan pada permukaan, dicampurkan dalam pakan dan pengobatan dengan cara 

injeksi.  
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2.6  Teori Analisis Usaha 

 Metode yang digunakan dalam analisis usaha ikan badut adalah metode analisis 

laba/rugi, Revenue Cost Ratio (B/C), Payback Period (PP), Break Event Point (BEP), 

dan Analisa Cash Flow. Adapun pengertian dari metode analisa sebagai berikut : 

a. Analisis laba/rugi 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besaran laba/rugi dari usaha setiap 

tahunnya (Soesanto, 2009). Menurut Soeparianondo (2013) Keuntungan merupakan 

selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi. Bila biaya pendapatan lebih 

besar dari biaya produksi disebut kondisi laba. 

Rumus :  

 

Keterangan : 

   N  : Keuntungan 

   TR  : Total Revenue 

   TC  : Total Cost 

b. Benefit cost of ratio (BCR) 

Menurut Soepranianondo (2013) BCR adalah rasio antara jumlah nilai present 

arus tunai masuk dan jumlah nilai present arus tunai keluar. Ada tiga kemungkinan 

yaitu B/C > 1, B/C = 1, B/C < 1. Usaha yang layak memiliki B/C > 1. 

 

 

N = TR - TC 

 



16 

 

  

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL           TEKNIK PEMBESARAN IKAN             AZIZAH SAYIDA      

Rumus :  

 

 

Keterangan: 

B/C Rasio > 1 berarti usaha tersebut layak 

B/C Rasio < berarti usaha tersebut tidak layak 

B/C Rasio = 1 berarti usaha tersebut impas (BEP) 

c. Payback Periode (PP) 

Suatu metode yang menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar 

dana yang dikeluarkan/tertanam dalam suatu investasi dapat diperoleh kembali 

seluruhnya (Adi, 2011). Semakin kecil nilai PP semakin cepat masa pengembalian 

modal (Hendrik, 2010). 

Rumus : 

Keterangan : 

NI = Net Income ( pendapatan bersih)  

I = Investasi  

d. Break Event Point (BEP) 

Analisa Break Event Point atau titik impas adalah cara mengetahui volume 

penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi juga belum memperoleh 

                Nilai Sekarang Aliran Kas Masuk Bersih 

B/CR =    

    Nilai Sekarang Investasi 

 

    PP = (I/NI) x periode 
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keuntungan. Menurut Soeparianondo (2013) rumus matematisnya dapat dituliskan 

seperti berikut 

Rumus : 

 

e. Analisis Cash Flow 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui posisi keluar masuknya kas sehingga 

memudahkan bagi pengambilan masuknya kas sehingga memudahkan bagi pengambil 

keputusan dalam merencanakan kegiatan (Soesanto, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Biaya Tetap          Biaya Variabel 

BEP =                          -   

                      1                  Biaya Penjualan 
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III  PELAKSANAAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Laut, 

Sekotong Barat, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 15 Januari 

2016 sampai 15 Februari 2016. 

3.2 Metode Kerja 

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2011). Penggunaan metode penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

current status subjek yang diteliti (Sangadji dan Sopiah, 2010). Menurut Nazir (2011), 

tujuan metode penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. 

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. 
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3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek 

(orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data yang diperoleh lebih akurat, tetapi 

memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar (Sangadji dan Sopiah, 2010). 

Pengambilan data primer dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan dengan cara 

pencatatan hasil observasi, wawancara, dan partisipasi aktif. 

A. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

merekam dan mencatat  hal–hal yang dapat diamati (Wibisono, 2003). Observasi 

Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilakukan terhadap kegiatan teknik pembesaran ikan 

badut dengan sistem keramba jaring apung di Balai Perikanan Budidaya Laut, 

Sekotong Barat, Nusa Tenggara Barat. 

B. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu data subyek yang dapat diperoleh melalui 

lisan (verbal) dengan menyertakan opini atau pendapat dari sumber data (Sangadji dan 

Sopiah, 2010). Wawancara dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan (Sangadji dan Sopiah, 

2010). 
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C. Partisipasi Aktif 

 Partisipasi aktif dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan secara langsung 

tentang pembesaran  ikan badut dengan sistem keramba jaring apung. Kegiatan ini 

dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut, Sekotong Barat, Nusa Tenggara Barat.  

 

3.3.2  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku, literatur serta materi 

yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (Wibisono, 2003). Data 

ini dapat diperoleh dari dokumentasi, Lembaga Penelitian, Dinas Perikanan, pustaka, 

laporan pihak swasta, masyarakat, dan pihak lain yang berhubungan dengan teknik 

pembesaran ikan badut. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1  Sejarah 

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok merupakan salah satu stasiun 

pengembangan dari Balai Budidaya Laut (BBL) Lampung yang  bernama Stasiun 

Sekotong pada tahun 1992. Visi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah 

mengembangkan budidaya laut di Wilayah Indonesia Tengah. Balai Perikanan 

Budidaya Laut Lombok terletak di Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, 

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Status 

Stasiun Sekotong meningkat menjadi Loka Budidaya Laut Lombok pada tahun 1994. 

Loka Budidaya Laut Lombok merupakan instansi Eselon IV yang berada di bawah 

pembinaan Direktorat Pembenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Departemen 

Pertanian. Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dibentuk sehingga Loka 

Budidaya Laut berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 

pada tahun 2000.   

Tugas dan fungsi Loka Budidaya Laut Lombok adalah sebagai Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) bidang budidaya ikan laut dengan wilayah kerja meliputi seluruh 

provinsi di Kalimantan, Jawa, Bali, NTB dan NTT.  Hal ini diperkuat dengan SK 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.47/MEN/2002.  Pada tahun 2006, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.10/MEN/2006, status 

Loka Budidaya Laut Lombok meningkat menjadi Balai Budidaya Laut Lombok 
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dengan wilayah pengembangan meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Jawa, 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Balai Budidaya Laut Stasiun 

Sekotong berubah nama menjadi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada tahun 

2014. Gambar denah Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

4.1.2  Letak Geografis dan Topografi 

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terletak di Dusun Gili Genting, Desa 

Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terletak pada 115º46’ - 116º28’ BT dan 

8°12’ - 8°55’ LS dengan ketinggian tempat lima meter di atas permukaan laut. Balai 

Perikanan Budidaya Laut Lombok terletak dengan batas Dusun Pengawisan di sebelah 

timur, Desa Kedaru di sebelah selatan, Dusun Gili Genting di sebelah barat dan Selat 

Lombok di sebelah utara. Letak Balai Perikanan Budidaya Laut dapat dilihat pada peta 

Pulau Lombok di Lampiran 1. 

4.1.3  Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

Pembagian tugas dan kegiatan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

adalah sebagai berikut : 

A. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok bertugas memimpin, 

merencanakan dan mengkoordinasi semua kegiatan di Balai Perikanan Budidaya Laut 
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Lombok, memantau pelaksanaan kegiatan usaha pembenihan dan budidaya beserta 

permasalahan yang muncul. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok juga 

bertugas menganalisa dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan 

berdasarkan laporan serta bertanggung jawab atas pembuatan laporan tahunan kepada 

Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. 

B. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha bertugas menyusun rencana program dan anggaran, 

mengelola administrasi, keuangan, kepegawaian, jabatan fungsional, barang kekayaan 

milik negara dan rumah tangga, evaluasi dan laporan. 

C. Seksi Standarisasi dan Informasi 

Seksi Standarisasi dan Informasi bertugas menyiapkan bahan standar teknik 

pembenihan dan budidaya, mengawasi pengendalian hama dan penyakit, lingkungan, 

sumber daya induk dan benih, mengelola jaringan informasi dan perpustakaan. 

D. Seksi Pelayanan Teknik 

Seksi Pelayanan Teknik bertugas melakukan teknik kegiatan pengembangan, 

penerapan, serta pengawasan teknik pembenihan dan budidaya. 

E. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

bertugas melaksanakan kegiatan perekayasaan, pengujian, penerapan, dan 

pengendalian hama dan penyakit, pengawasan pembenihan dan budidaya, penyuluhan 

serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

4.2  Sarana dan Prasarana 

4.2.1  Sarana 

A. Keramba Jaring Apung 

Kontruksi keramba jaring apung yang digunakan untuk pembesaran ikan badut 

di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berbentuk kotak dengan rincian panjang 4 

meter dan lebar 4 meter. Pembuatan kontruksi dan perawatan keramba dikerjakan oleh 

PT. Aquatec. Kriteria Keramba Jaring Apung (KJA) yang digunakan di Balai 

Perikanan Budidaya Laut Lombok meliputi:  

1. Berbahan polyethylene (PE) dengan anti-UV. 

2. Tidak mengandung bahan yang beracun atau bahan yang tidak ramah 

lingkungan. 

3. Tidak menggunakan styrofoam baik di luar maupun di dalam alat apung. 

4. Tidak menggunakan drum plastik atau besi. 

5. Tidak menggunakan rangka besi. 

6. Bahan metal yang diperbolehkan adalah stainless steel dengan grade 

minimal 304. 

7. Seluruh baut yang digunakan dalam konstruksi keramba jaring apung 

adalah baut Stainless Steel grade 316 berdiameter 14 mm. 
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Bagian-bagian Keramba Jaring Apung (KJA) terdiri dari jaring, kerangka/rakit, 

pelampung, jangkar, pemberat jaring, dan rumah jaga apung, dan peralatan lainnya. 

a. Jaring 

Jaring yang biasa digunakan untuk pembesaran ikan badut di KJA adalah jaring 

tipe (PE) polyethylene dengan rata-rata ukuran mata jaring sekitar 0,5 mm, yaitu 

bertujuan agar ikan yang kita budidayakan tidak kabur/keluar dari jaring. Jaring 

dilengkapi dengan anti-biofouling untuk menghambat pertumbuhan tritip pada jaring. 

b. Kerangka/Rakit 

Kerangkan berfungsi sebagai tempat peletakan kurungan. Kerangka yang biasa 

digunakan adalah kerangka bambu atau kerangka yang terbuat dari bahan plastik 

dengan ukuran kerangka 3 m x 3 m atau 4 m x 4 m, pada PKL yang telah dilakukan 

di BPBL Sekotong adalah ukuran 4 m x 4 m. 

c. Pelampung 

Pelampung berfungsi untuk mengapungkan KJA dan seluruh sarana budidaya 

atau barang lain yang diperlukan untuk kepentingan budidaya, pelampung yang biasa 

digunakan berbahan dasar plastik. Pelampung yang digunakan pada PKL adalah 

pelampung berbahan dasar plastik yang berfungsi mengapungkan KJA. 

d. Jangkar 

Jangkar yang digunakan untuk tiap unit Keramba Jaring Apung (KJA) adalah 

jangkar besi cor. Setiap titik jangkar memiliki berat 200 kg dan dilengkapi tali tambang 

berbahan polyethylene (PE) dengan diameter 24 mm sebanyak dua rangkap dengan 
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panjang  100 meter. Jangkar ini berfungsi untuk menjaga posisi keramba agar tidak 

bergeser dan terbawa oleh arus. 

e. Pemberat jaring 

Pemberat jaring dipasang pada tiap sudut bawah jaring dengan berat masing-

masing 5 kg.  

f. Rumah jaga apung 

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok memiliki tiga rumah jaga apung 

dengan ukuran 5 m x 4 m x 3 m. 

g. Peralatan lainnya 

Peralatan lainnya yang digunakan dalam pembesaran ikan badut dengan teknik 

keramba jaring apung yaitu berupa baskom, ember, keranjang, serok, centong, sendok, 

dan alat budidaya lainnya. 

4.2.2.  Prasarana 

 

A. Tenaga Listrik 

Tenaga listrik untuk semua kegiatan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya 82.500 VA. Balai Perikanan 

Budidaya Laut Lombok juga memiliki dua unit generator set (genset) yang digunakan 

sebagai sumber listrik cadangan dengan kapasitas masing-masing 50 KVA dan 150 

KVA. Gambar panel PLN dan genset di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dapat 

dilihat pada gambar 6. 
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(a)                                                  (b) 

Gambar 6. Panel PLN (a) dan Genset (b) 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 

 

A. Transportasi 

 Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok memiliki dua unit boat yang berfungsi 

untuk transportasi dari darat menuju ke lokasi keramba jaring apung. Boat juga 

digunakan untuk mengangkut benih dari bak pendederan menuju ke lokasi keramba 

jaring apung untuk pembesaran. Boat yang dimiliki Balai Perikanan Budidaya Laut 

Lombok menggunakan bahan bakar bensin. Mesin pada boat ini bermerk Yamaha dan 

memiliki kekuatan 40 PK. Gambar boat di BPBL Lombok dapat ditunjukan pada 

gambar 7. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Boat 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 
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Sedangkan transportasi benih maupun hasil panen menggunakan pick up disesuaikan 

dengan kondisi jalan BPBL Lombok yang merupakan jalan beraspal sehingga dapat 

dilalui semua kendaraan.   

c. Komunikasi 

 Alat komunikasi yang digunakan di BPBL Lombok antara lain telepon, telepon 

genggam, fax, email, surat-menyurat dan jejaring sosial. Alat komunikasi di BPBL 

Lombok berfungsi sebagai alat untuk berhubungan atas kepentingan dinas, pelayanan 

masyarakat, dan keperluan penyediaan benih serta pemasaran hasil produksi 

perikanan budidaya. 

4.3 Teknik Pembesaran Ikan Badut (Amphiprion ocellaris) 

4.3.1 Pemilihan lokasi dan kesesuaian lahan 

Pemilihan lokasi (site selection) merupakan titik awal yang sangat menentukan 

bagi keberhasilan budidaya. Pada pelaksanaan praktek kerja lapang di Balai Perikanan 

Budidaya Laut Lombok pemilihan lokasi untuk pembesaran ikan badut sudah 

dilakukan dengan baik, diantaranya dengan memilih daerah pesisir, daerah yang bebas 

dari sedimentasi dan pencemaran, serta daerah yang jauh dari sungai besar. Lokasi 

pantai juga harus terhindar dari perairan yang bergelombang besar, terutama untuk 

lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan badut di laut di karamba 

jaring apung. Pemilihan lokasi bertujuan untuk mendapatkan lahan dengan kondisi 

perairan yang layak untuk kegiatan budidaya. Pemilihan lokasi ini sesuai dengan 

pernyataan Dahuri dkk. (1996) bahwa pemilihan lokasi harus dilakukan secara benar, 
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dan kegiatan budidaya hendaknya dilakukan menurut kaidah-kaidah ekologis dan 

ekonomis, agar kegiatan budidaya dapat berkelanjutan dan optimal. 

4.3.2 Konstruksi Keramba Jaring Apung 

Konstruksi keramba jaring apung yang digunakan untuk pembesaran ikan badut 

di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terbuat dari bagian-bagian yang berupa 

rakit, pelampung, pemberat, jangkar, dan keramba/jaring dengan ukuran 4 m x 4 m. 

Bagian – bagian tersebut membentuk satu unit KJA yang saling memperkuat antara 

satu dengan yang lainnya (Kordi, 2011) 

Pada pelaksanaan praktek kerja lapang di Balai Perikanan Budidaya Laut 

Lombok, pembesaran ikan badut dilakukan dengan sistem bertingkat. Sistem 

bertingkat yang dimaksud adalah adanya penggunaan dua jenis jaring yang berbeda 

didalam satu bingkai keramba.  

Jenis jaring yang pertama adalah jaring berukuran 4 m x 4 m x 4 m yang 

terpasang pada bagian luar bingkai keramba. Jaring tersebut digunakan untuk 

pembesaran ikan hias jenis cardinal banggai. Jenis jaring yang kedua adalah waring 

berukuran 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m dengan mesh size 0,4 mm. Waring ini terpasang di 

bagian dalam jaring berukuran 4 m x 4 m x 4 m.  

Sistem bertingkat ini digunakan untuk efisiensi penggunaan lahan yang untuk 

budidaya. Sistem ini juga lebih ekonomis karena di dalam satu bingkai keramba jaring 

apung dapat dilakukan pembesaran dua jenis ikan hias yang berbeda. Karamba jaring 

apung dengan sistem bertingkat dapat dilihat pada gambar 8. 
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Gambar 8. Keramba jaring apung sistem bertingkat 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 

 

4.3.3 Persiapan Keramba Jaring Apung 

Hal utama yang perlu dilakukan pada persiapan konstruksi keramba jaring 

apung adalah pencucian jaring. Tujuan dari pencucian jaring yaitu untuk 

membersihkan jaring dari kotoran lumut atau lumpur yang menempel pada jaring agar 

sirkulasi air dan oksigen tidak terhambat. Pada pelaksanaan kerja lapang di Balai 

Perikanan Budidaya Laut Lombok pencucian jaring dilakukan dengan memanfaatkan 

arus pasang surut air laut. Jaring yang kotor dibentangkan pada pesisir pantai dan ditali 

pada ujung-ujungnya lalu dibiarkan tersapu arus pasang surut air laut selama satu 

minggu. Jaring yang akan segera digunakan dalam waktu dekat dibersihkan dengan 

cara disemprot. 

Pemberat yang akan digunakan juga perlu dibersihkan terlebih dahulu. 

Pemberat dibersihkan dari tritip yang menempel dengan menggunakan pisau. Pemberat 

yang digunakan untuk jaring berukuran 4 m x 4 m x 4 m adalah pemberat 5 kg, 

sedangkan untuk waring berukuran 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m digunakan pemberat 1kg. 

Pemberat jaring dipasang pada setiap sudut jaring untuk menghindari jaring mudah 
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terbawa arus air dan posisi jaring lebih kencang. Pemberat waring dan pencucian jaring 

dapat dilihat pada gambar 9. 

  

(a)                                   (b) 

 

Gambar 9. Pemberat waring (a) dan Pencucian jaring (b) 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 

 

Beberapa hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bahri (2013), bahwa hal - hal 

yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan keramba jaring apung adalah pencucian 

jaring, pemasangan jaring, dan pemasangan pemberat. Pemasangan jaring dilakukan di 

bingkai keramba dan keempat sudutnya diikatkan pada ring keramba agar tidak mudah 

lepas dan terbawa arus. 
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4.3.4 Seleksi Benih 

Sebelum dilakukan penebaran benih, terlebih dahulu dilakukan seleksi benih. 

Benih yang ditebar 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. Hal ini didukung oleh pendapat Sutaman (1993) yang menyatakan bahwa 

benih yang sehat dan tidak cacat akan menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi.  

4.3.5 Penebaran Benih 

Setelah benih diseleksi dan siap untuk ditebar, anemone yang dapat 

bersimbiosis dengan ikan badut diletakkan terlebih dahulu pada waring.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pemindahan anemon dari bak. 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 

Sebanyak 10 anemon berdiameter 30 cm dipindahkan dari kolam bak beton ke 

karamba jaring apung untuk memaksimalkan proses pembesaran ikan badut pada 

karamba jaring apung. 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. Selanjutnya dilakukan aklimatisasi sebelum benih ikan badut 
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ditebar pada waring yang telah disiapkan. Aklimatisasi adalah proses penyesuaian 

suatu organisme perairan dari suatu lingkungan (asalnya) ke lingkungan baru yang 

kondisi fisik dan kimianya berbeda dengan lingkungan asalnya. Aklimatisasi ini 

bertujuan agar organisme yang dipindahkan ke lingkungan baru yang dapat 

mengadaptasikan dirinya (Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung, 2009). 

 Penebaran benih dilakukan pada pagi hari pukul 09.00 WITA. Benih ikan 

badut berukuran 2 cm yang ditebar sebanyak 150 ekor sehingga dapat dikatakan bahwa 

padat tebar benih yaitu 150 ekor /4 m3 . Aklimatisasi dilakukan dengan cara pemasukan 

air laut secara sedikit demi sedikit selama 10 menit dan benih dibiarkan keluar dengan 

sendirinya dari wadah. Penebaran benih dilakukan secara hati-hati, dan diaklimatisasi 

terlebih dahulu agar tidak menyebabkan ikan stres. Proses aklimatsasi dapat dilihat 

pada gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Proses Aklimatisasi 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 
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4.3.6 Manajemen Pemberian Pakan 

Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan badut berukuran 2-4 cm pada 

keramba jaring apung di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berupa pakan dengan 

merek Marine Fish Food atau pakan lain yang disesuaikan dengan bukaan mulut benih 

ikan tersebut. Kandungan nutrisi pakan pellet dengan merek Marine Fish Food dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan nutrisi pakan pellet merek Marine Fish Food 

No Kandungan Kadar 

1 Protein 40% 

2 Lemak 5% 

3 Serat 5% 

4 Abu 9% 

5 Air 10% 

6 Vit A 8000 IU/Kg 

Dalam budidaya ikan badut, biaya pakan bukan faktor pembatas. Artinya biaya 

pakan bukanlah biaya operasional terbesar dalam pembesaran ikan badut. Hal ini 

dikarenakan dalam pembesaran ikan badut hasil akhir yang dituju adalah panjang tubuh 

minimal 3,5–4 cm dan warna tubuhnya. Berbeda dengan ikan konsumsi yang tujuan 

akhirnya menghasilkan bobot ikan sesuai dengan ukuran konsumsi yang diminati oleh 

pasar. Oleh karena itu dalam pemberian pakan ikan badut, pakan yang digunakan 

sebaiknya adalah pakan yang bermutu yang disesuaikan ukurannya dengan bukaan 

mulut benih. (Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, 2015) 

Pembesaran ikan badut di karamba jaring apung memiliki nilai lebih berupa 

pakan alami tambahan dari laut seperti copepod dan pakan alami lain. Pemberian pakan 

dilakukan dengan frekuensi minimal 2 kali sehari. Pemberian pakan dilakukan dengan 
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cara menebar pakan ke dalam keramba. Pemberian pakan dilakukan sampai benih 

terlihat kenyang. Daelami dan Deden (2001) menyatakan bahwa kelangsungan hidup 

benih dapat terjamin dengan penyesuaian makanan dalam jumlah yang memadai. 

Pemberian pakan yang berlebihan akan merugikan kegiatan budidaya, terlebih karena 

waring pemeliharaan akan lebih cepat kotor dan menutup lubang-lubang waring. 

Kotornya waring ini akan mengganggu sirkulasi air dan memicu timbulnya penyakit. 

4.3.7 Manajemen Kualitas Air 

Pada proses pembesaran ikan badut di keramba jaring apung, dilakukan kontrol 

kualitas air. Kontrol kualitas air dilakukan setiap minggu. Parameter kualitas air yang 

diukur adalah suhu, oksigen terlarut, salinitas, dan pH.  

Pengukuran suhu, salinitas, pH dan DO dilakukan dengan cara mengambil 

sampel air menggunakan botol kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan 

pengukuran kualitas air. Suhu diukur menggunakan termometer dan pH diukur 

menggunakan pH meter, salinitas menggunakan refraktometer dan DO menggunakan 

DO meter. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Aprianing dan Hermawan (2011) 

bahwa kualitas air yang perlu diperhatikan antara lain kualitas fisik air (suhu dan 

kecerahan) dan kualitas kimia air kadar garam (salinitas), derajat keasaman (pH) dan 

oksigen terlarut (DO). 

Pada kegiatan praktek kerja lapang di BPBL Lombok, dilakukan pengukuran 

kualitas air setiap satu minggu sekali, dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Kualitas Air 

Parameter  I II III IV 

DO 5,1 5,0 4,6 4,8 

Suhu 28 30 27 29 

Ph 7,4 7 7,9 7,8 

Salinitas 30 26 30 30 

 

Nilai parameter kualitas air yang sesuai untuk budidaya ikan badut dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3. Kualitas air yang sesuai untuk budidaya ikan badut. 

No. Parameter Kualitas Air Kisaran Keterangan 

1. Suhu 27-28C - 

2. Oksigen Terlarut >4ppm - 

3. Ph 7,8-8,6 - 

4. Salinitas 30-35ppt - 

5. Kecerahan Sedang-tinggi Tidak keruh oleh 

bahan organik 

maupun 

sedimentasi 

6. Logam berat - Bebas dari logam 

berat 

7. Amoniak dan Nitrit <0,1mg/l - 

 

Dari hasil pengukuran kualitas air selama empat minggu, dapat diketahui 

oksigen terlarut yang terkandung cukup baik yaitu diatas 4 ppm sesuai dengan 

parameter kualitas air yang sesuai untuk budidaya ikan badut. Begitu pula dengan suhu, 

terjadi perbedaan suhu dari minggu pertama sampai minggu ke empat, namun 

perbedaan tersebut tidak terlalu fluktuatif sehingga tetap pada kondisi yang stabil yaitu 

27-28°C. pH selama empat minggu juga mengalami perubahan namun masih berada 

pada kondisi yang stabil yaitu berkisar 7-8. Sedangkan salinitas mengalami penurunan 
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pada minggu kedua namun kembali stabil diminggu ketiga dan keempat yaitu 30 ppt. 

sehingga dapat disimpulkan selama empat minggu proses pembesaran ikan badut di 

keramba jaring apung, tidak didapatkan masalah yang disebabkan karena kualitas air 

yang buruk, kualitas air selama empat minggu cenderung stabil. 

Selain mengukur kualitas air dilakukan juga penggantian jaring.  Penggantian 

jaring dilakukan untuk menjaga kualitas air tetap optimal. Penggantian jaring dilakukan 

setiap tiga minggu sekali.  Penggantian jaring dilakukan karena adanya penempelan 

organisme seperti teritip, alga dan kerang-kerangan lain. Menurut Tarwiyah (2001), 

penempelan organisme sangat mengganggu pertukaran air dan jaring bertambah berat. 

Organisme yang menempel pada jaring juga dapat merusak jaring sehingga jaring 

robek dan menyebabkan ikan yang dibudidayakan lepas. 

Penggantian jaring dilakukan dengan cara manual. Ikan badut yang berada di 

dalam keramba jaring apung dipindah pada keramba jaring apung 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. Keempat ujung bawah jaring dipasangi pemberat. Hal-hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Sarwono dkk. (2010), bahwa untuk menjaga kualitas 

air pemeliharaan di dalam jaring pemeliharaan dilakukan pengantian jaring setiap tiga 

minggu hingga satu bulan sekali untuk menjaga sirkulasi air pemeliharaan. 
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4.3.8  Manajemen Kesehatan Ikan 

Pada proses pembesaran ikan badut, 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 juga jamur (BBPBLL, 2009). 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: 

1. Pemberian pakan dilakukan secara optimum, tidak berlebihan, dan 

meminimalkan pakan yang terbuang. 

2. Secara rutin mengganti waring yang sudah kotor. Perlu hati-hati agar ikan tidak 

stress. 

3. 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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4. 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, mata bengkak, dll. Pengobatannya adalah dengan perendaman OTC 

(oxytetracycline) 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. 

Berbeda dengan penyakit viral, apabila serangan virus sudah terjadi, hal yang 

paling baik adalah dengan mempertahankan daya tahan tubuh ikan. Benih sebaiknya 

diletakkan di bak terkontrol, mempertahankan daya tahan tubuh dengan pemberian 

pakan artemia dewasa, copepod, atau cacing. Selama masa pemulihan, hindari 

pemberian dengan pellet, perbaiki sanitasi lingkungan, menjaga kebersihan bak, 

perbaiki sistem aerasi dan sistem air inlet outlet (Balai Perikanan Budidaya Laut 

Lombok, 2015). 

Perendaman air tawar dan pemberian antibiotik pada ikan badut yang sakit 

dapat dilihat pada gambar 12.  
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Gambar 12. Perendaman air tawar (a) dan Pemberian antibiotik untuk ikan badut 

yang sakit (b) 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 

 

4.3.9 Pemanenan dan Penanganan Pascapanen 

Panen dan pengangkutan ikan badut merupakan tahap akhir suatu budidaya 

pada kegiatan pembesaran ikan badut. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat 

penting karena bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk ketangan 

produsen. 

Tahap pertama dalam kegiatan panen yaitu persiapan ikan. Ikan yang akan 

dipanen harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan pembeli. Proses panen dapat dilihat pada gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Proses panen 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016) 
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Tahap kedua yaitu pemberokan. Panen ikan badut dari KJA dipindahkan ke bak 

pemberokan dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WITA. Pemberokan dilakukan 

selama 2 hari dengan menggunakan sistem air mengalir. Pemberokan bertujuan untuk 

mengosongkan 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 stres dan dapat 

menyebabkan kematian. 

Tahap ketiga dilakukan grading. 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. 

Sedangkan prasarana yang dibutuhkan untuk pengepakan adalah plastik, karet, gelang, 

lakban, es batu, stereofoam, dan oksigen. 

Tahap terakhir pengepakan dan pengangkutan. 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 
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tertutup, pengangkutan dilakukan pada malam hari agar tidak stres. Ikan diangkut 

menggunakan mobil yang kemudian dikirim dengan jasa bus ke Bali kemudian diambil 

oleh konsumen. 

4.4 Analisis Usaha Pembesaran Ikan Badut 

Usaha budidaya ikan badut merupakan usaha budidaya yang mempunyai 

prospek usaha yang baik. Dalam durasi pemeliharaan benih ikan badut selama 4 bulan 

di karamba jaring apung, dapat dihasilkan nemo ukuran 3,5-4 cm. Hal ini berarti, dalam 

pemeliharaan selama satu tahun ada tiga siklus budidaya. Menurut Richardi (2001) 

yang menyatakan bahwa analisis usaha di bidang perikanan merupakan pemeriksaan 

keuangan untuk mengetahui sampai seberapa keberhasilan yang dicapai. Dengan 

analisis usaha ini pengusaha dapat memperbaiki dan meningkatkan system untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Dari analisa usaha yang dilakukan, pembesaran ikan badut dengan KJA cukup 

menguntungkan dengan keuntungan usaha Rp 23.850.000 / 1 tahun (Rp 

1.987.500/bulan). Return Cost Ratio adalah rasio antara jumlah nilai arus tunai masuk 

dan jumlah nilai arus tunai keluar. Ada tiga kemungkinan yaitu R/C > 1, R/C = 1, R/C 

< 1. Usaha pembesaran ikan badut di BPBL Lombok memiliki nilai Return Cost Ratio 

(R/C) sebesar 1,419. Artinya, setiap pengeluaran satu rupiah akan mendapatkan 

penerimaan sebesar Rp 1,419 dengan demikian kelangsungan pembesaran ikan badut 

layak untuk dilanjutkan. Analisa Break Event Point (BEP) atau titik impas adalah 

adalah cara mengetahui volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita 

rugi juga belum memperoleh keuntungan (dengan kata lain = 0). Nilai BEP produksi 
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sebesar Rp 15.854.166,67. Analisa PayBack Periode (PP) merupakan suatu metode 

yang menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang 

dikeluarkan/tertanam dalam suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya (Adi, 

2011). Semakin kecil nilai PP semakin cepat masa pengembalian modal (Hendrik, 

2010). Usaha pembesaran ikan badut memiliki nilai PayBack Periode (PP) sebesar 

2,045. Artinya, modal akan kembali setelah usaha pembesaran ikan badut berjalan 

2,045 tahun atau 24 bulan.  Hasil analisis usaha tersebut dapat merekomendasikan 

bahwa kegiatan pembesaran ikan badut merupakan usaha yang memiliki prospek yang 

menjanjikan. Penghitungan mengenai analisis usaha dapat dilihat pada lampiran 6. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Hasil Praktek Lapang Pembesaran Ikan Badut (Amphiprion ocellaris) di 

keramba jaring apung Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Proses pembesaran ikan badut di Balai Perikanan Budidaya Laut membutuhkan 

waktu pembesaran 3,5 bulan dari panjang benih berukuran ukuran 2 - 2,5 cm 

hingga benih berukuran 3,5 - 4 cm. Pembesaran pada keramba jaring apung 

dilakukan dengan sistem bertingkat dengan padat tebar 150 ekor /4 m3 . Waring 

yang digunakan untuk pembesaran berukuran 1,5 x 1,5 x 1,5 m dengan mesh 

size 0,4 - 0,5 mm. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembesaran ikan badut di Balai 

Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah ketersediaan sarana dan prasarana 

produksi, optimalisasi pemberian pakan dan manajemen kualitas air serta 

pencegahan dan pengendalian penyakit. 

3. Prospek usaha produksi pembesaran ikan badut yang dilakukan di Balai 

Perikanan Budidaya Laut Lombok cukup menguntungkan dengan keuntungan 

usaha Rp. 23.850.000 / 1 tahun (Rp.1.987.500/bulan) dan dengan payback 

period 2 tahun maka usaha pembesaran ikan badut layak diteruskan. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kegiatan pembesaran yang dilakukan pada keramba jaring apung 

di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sebaiknya dilakukan pergantian jaring 

yang lebih terkontrol agar dapat menjaga kondisi lingkungan ikan sehingga target 

produksi ikan yang diinginkan dapat terpenuhi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta lokasi rencana praktek kerja lapang di Balai Perikanan Budidaya 

Laut, Sekotong Barat, Nusa Tenggara Barat. 

 

 

Sumber: Google Maps 2015 Google inc. http://maps.google.co.id (diakses 9 

November 2015) 
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Lampiran 2. Kawasan Pengembangan Komoditas Budiadaya di Balai Perikanan 

Budidaya Laut (BPBL) Lombok. 
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Lampiran 3. Struktur Organisasi Balai Budidaya Laut Lombok 
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Lampiran 4. Prasarana Balai Budidaya Laut Lombok 

   

(a) (b) 

   

(c) (d) 

   

(e) (f) 

Keterangan : 

a. Gerbang Utama  d. Laboratorium Pakan Alami 

b. Kantor    e. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan 

c. Asrama   f. Perpustakaan 
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Lampiran 5. Peralatan Pengukuran Kualitas Air 

 

    pH meter            DO meter 

 

Refakto meter      Termometer 
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Lampiran 6. Data Analisis Usaha 

Tabel Biaya Investasi dan Penyusutan 

Uraian Jumlah Umur 

Teknis 

Harga 

Satuan 

Harga 

Total 

Penyusutan 

KJA kayu 

lengkap 

1 unit 10 thn 30.000.000 30.000.000 3.000.000 

Waring 

putih/hijau 

12 unit 2 thn 300.000 300.000 1.800.000 

Waring 

hitam 

12 unit 2 thn 300.000 300.000 1.800.000 

Sampan + 

mesin 

ketinting 

1 unit 10 thn 10.000.000 10.000.000 1.000.000 

Tabung 

oksigen kecil 

1 buah 10 thn 750.000 750.000 75.000 

Perlengkapan 

kerja 

1 unit 2 thn 1.000.000 1.000.000 500.000 

Total    48.950.000 8.175.000 

 

Tabel Biaya Tetap 

Uraian Satuan Jumlah Harga Satuan Harga Total 

Biaya 

Penyusutan 

- - 8.175.000 8.175.000 

Gaji Teknisi 2 

orang 

Bulan 12 1.500.000 18.000.000 

Total    26.175.000 

 

Tabel Biaya Variabel 

Uraian Satuan Jumlah Harga 

Satuan 

Harga Total 

Benih ikan 

badut 

Ekor 18000* 1.000 18.000.000 

Pakan LL 3 Kilogram 5 900.000 4.500.000 

Pakan NRD 

5/8 

Kilogram 32 200.000 6.400.000 

Obat-obatan Paket 1 1.000.000 1.000.000 

Perlengkapan 

packing 

Paket 1 1.000.000 1.000.000 

Total    30.900.000 
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Tabel Perhitungan Biaya dan Keuntungan 

No Parameter Rincian Nilai 

1 Biaya Total Biaya Tetap + Biaya 

Variabel 

Rp. 26.175.000 + Rp. 

30.900.000 

Rp. 50.075.000 

2 Pendapatan 

Total 

Jumlah Produksi x SR 

x Harga Satuan Ikan 

Badut = 

18.000 ekor x 90% x 

Rp. 5.000 

Rp. 81.000.000 

 

3 Keuntungan Pendapatan Total- 

Biaya Total 

Rp. 81.000.000- Rp. 

57.075.000 

Rp. 23.925.000 

4 R/C Ratio Pendapatan Total/ 

Biaya Total 

Rp. 81.000.000/ Rp. 

57.075.000 

Rp. 1,419 

5 Payback Period Investasi/Keuntungan 

x 1 tahun 

Rp. 48.950.000/ Rp. 

23.925.000 x 1 tahun 

2 Tahun 

 

 

6 BEP Total Biaya/Harga 

Penjualan 

Rp. 57.075.000/ Rp. 

18.000 x Rp. 5.000 

Rp. 15.854.166 

7 ROI Keuntungan bersih / 

Modal Usaha x 100% 

Rp. 23.925.000/ Rp. 

65.250.000 x 100 % 

36,66% 

8 Cash Flow Keuntungan per siklus 

+ Modal Investasi 

Rp. 23.925.000 + Rp. 

48.950.000 

Rp. 72.875.000 
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Lampiran 7. Data Sampling  

Sampling ukuran benih tebar 

Sampel 

ikan 

Ukuran panjang 

1. 2 cm 

2. 2,2 cm 

3. 2,1 cm 

4. 2 cm 

5. 2,2 cm 

Jumlah 10,5 cm 

Rata-rata 2,1 cm 

 

Sampling ukuran panen 

Sampel ikan Ukuran panjang Ukuran berat 

1. 5 cm 2,72 gr 

2. 5 cm 2,39 gr 

3. 5 cm 2,44 gr 

4. 5 cm 2,33 gr 

5. 5 cm 2,08 gr 

Jumlah 25 cm 11,96 gr 

Rata-rata 5 cm 2,39 gr 
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