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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Moluska merupakan kelompok yang mendominasi perairan setelah

kelompok ikan, jumlahnya mencapai 1.500 jenis siput dan 1.000 jenis kerang.

Salah satu jenis siput yang dapat dijumpai di perairan Indonesia adalah abalon.

Abalon merupakan kelompok moluska laut yang lebih dikenal sebagai “kerang

mata tujuh” atau “siput lapar kenyang” (Litaay dkk., 2010). Jenis abalon dialam

diperkirakan lebih dari 100 spesies, namun yang telah berhasil dibudidayakan

hanya beberapa spesies saja (Susanto dkk., 2010a).

Abalon menjadi penting karena bernilai ekonomis disebabkan oleh bentuk

dan warna kerang yang indah. Selain cangkang yang dimanfaatkan pada industri

kancing perhiasan, daging abalon mengandung protein yang cukup tinggi sehinga

merupakan salah satu makanan utama dan prestise terutama di kalangan

masyarakat keturunan Tionghoa, Jepang, dan Amerika (Litaay dkk., 2010). Harga

abalon hidup Rp. 150.000,- per kg (Suriawan dkk., 2009) sedangkan untuk abalon

kering seharga Rp. 350.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per kg (Tomala,

2013).

Menurut Rudiana dkk., (2005) abalon mempunyai keunggulan tinggi dan

merupakan komiditi ekspor bagi Indonesia. Sehingga pembesaran abalon sangat

besar perannya dalam menunjang produksi abalon sebagai komoditi ekspor.

Abalon merupakan salah satu potensi sumberdaya perikanan yang apabila

dimanfaatkan secara rasional dapat memberikan kontribusi yang besar bagi
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pendapatan masyarakat dan mendorong peningkatan pendapatan daerah (Atika

dkk., 2014).

Abalon (Haliotis squamata) mempunyai bentuk cangkang oval dengan

perbandingan antara lebar dan panjang cangkang sebesar 64,29 %. Ditinjau dari

alur garis dan lubang respirasi yang terdapat pada bagian dorsal cangkang,

Haliotis squamata terdapat alur garis yang sangat jelas, bila diraba terasa kasar

dan memiliki lubang respirasi sebanyak 6-7 lubang, tetapi permukaan lubang

respirasinya tidak menyembul ke atas. Haliotis squamata memiliki prosentase

bobot daging yang lebih tinggi (44,48 %) dibandingkan dengan bobot cangkang

(27,33 %) dan organ lainnya (gonad dan percernaan) sekitar 28,20 %. Abalon

jenis Haliotis squamata memiliki porsi yang lebih besar untuk dapat dikonsumsi

dari total bobot tubuhnya (Susanto dkk., 2009).

Budidaya abalon (Haliotis squamata) akhir-akhir ini mulai dikembangkan

di Indonesia, walaupun masih ditemui kendala dalam penyediaan benih sehinggga

sampai saat ini budidayanya masih berkembang. Ada dua cara memproduksi

abalon sebelum dipanen dan sampai ke konsumen. Pertama, benih abalon (baik

hasil seleksi alam maupun pemijahan di panti benih) dilepas atau ditebar pada

lokasi atau area yang dilindungi untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya

dipanen dan dijual ke konsumen. Kedua, benih abalon dipelihara dan dibesarkan

secara komersial menggunakan wadah dan teknik tertentu sampai mencapai

ukuran yang layak dijual ke konsumen (Setyono, 2007).

Pemanfaatan sumberdaya laut tidak hanya dilakukan melalui penangkapan,

tetapi juga perlu dikembangkan usaha budidaya, salah satunya adalah pembesaran
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(Azlan dkk., 2013). Kegiatan pembesaran abalon (Haliotis squamata) merupakan

kegiatan pemiliharaan abalon dari benih yang ditebar hingga abalon menjadi

ukuran yang layak dijual atau ukuran konsumsi. Kegiatan pembesaran abalon

(Haliotis squamata) menggunakan teknik pembesaran pada keramba jaring apung.

Teknik ini diterapkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang

mengenai Teknik Pembesaran Abalon (Haliotis squamata) dengan Metode

Keramba Jaring Apung di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Sekotong

Barat, Nusa Tenggara Barat agar mengetahui cara pembesaran abalon dengan

teknik yang dilakukan di balai dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah:

a. Mempelajari secara langsung bagaimana teknik pembesaran abalon (Haliotis

squamata) dengan metode keramba jaring apung di Balai Perikanan Budidaya

Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat.

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala dalam teknik

pembesaran abalon (Haliotis squamata) di Balai Perikanan Budidaya Laut

Lombok, Nusa Tenggara Barat.
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1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah:

a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan menambah wawasan mengenai

teknik pembesaran abalon (H. squamata) di Balai Perikanan Budidaya Laut

Lombok, Sekotong Barat, Nusa Tenggara Barat

b. Mempraktikan teori yang sudah didapat di perkuliahan dan menghadapi

masalah serta memberikan solusi pada bidang perikanan yang akan dihadapi

nantinya.
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II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi

Menurut Butler et, al. (2009), klasifikasi abalon (Haliotis sp.) adalah

sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Mollusca

Class : Gastropoda

Sub Class : Orthogastropoda

Ordo : Archaeogastropoda

Family : Haliotidae

Genus : Haliotis

Spesies : Haliotis sp.

Abalon tergolong ke dalam Gastropoda laut yang bersifat herbivora,

bercangkang tunggal dengan ciri-ciri yang paling umum yaitu cangkang berbentuk

seperti telinga dan memiliki pusat cangkang berbentuk lingkaran yang terletak

pada bagian posterior yang tersaji pada gambar 1.

Gambar 1. Abalon Haliotis squamata (Setyabudi, 2012)
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2.2 Morfologi

Abalon (Haliotis squamata) mempunyai bentuk cangkang oval dengan

perbandingan antara lebar dan panjang cangkang sebesar 64,29 %. Ditinjau dari

alur garis dan lubang respirasi yang terdapat pada bagian dorsal cangkang,

Haliotis squamata terdapat alur garis yang sangat jelas, bila diraba terasa kasar

dan memiliki lubang respirasi sebanyak 6-7 lubang, tetapi permukaan lubang

respirasinya tidak menyembul ke atas (Susanto dkk., 2009).

Abalon dilengkapi dengan satu mulut, sepasang mata dan tentakel yang

berukuran besar. Apabila abalon berada dalam kondisi rileks, tentakel, dan mata

akan terlihat menonjol dari bagian anterior. Di dalam mulut terdapat lidah parut

(radula) yang berfungsi mengerik alga menjadi ukuran yang dapat dicerna dan

memiliki insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Sirkulasi air berlangusng

di bagian bawah tepi cangkang, kemudian mengalir menuju insang dan

dikeluarkan melalui pori yang terdapat di bagian cangkang (Rusdi dkk., 2010).

Morfologi abalon dapat dilihat pada gambar 2.

Cangkang abalon sangat unik, yaitu satu cangkang yang terbuka lebar

dengan sederetan lubang pada tepi sebelah kiri. Lubang-lubang tersebut terus

terbentuk sepanjang hidupnya, lubang baru dibentuk sementara lubang yang lama

ditutup. Lubang-lubang tersebut berfungsi sebagai lubang respirasi, sanitasi

(pengeluaran kotoran), dan reproduksi (pengeluaran sperma untuk abalon jantan

dan telur untuk abalon betina). Jumlah lubang yang terbuka berbeda untuk setiap

jenis abalon. Abalon menggunakan cangkangnya sebagai perisai pelindung dari

serangan predator (Setyono, 2009a).
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Warna cangkang bervariasi antara jenis yang lain. Salah satu keistimewaan

dari ciri fisik abalon adalah warna cangkang bagian dalamnya yang beragam.

Warna ini dihasilkan oleh nacre. Bagian dalam cangkang abalon berwarna seperti

pelangi, putih keperakan sampai hijau kemerahan. Dilihat dari fisiknya, ukuran

tubuh abalon berbeda-beda tergantung dari jenisnya, mulai dari 20 mm (seperti

Haliotis pulcherrima) sampai 200 mm atau lebih (seperti Haliotis rufescens)

(Octaviany, 2007).

Gambar 2. Morfologi Abalon (Imamura, 2005 dalam Octaviany, 2007)

2.3 Penyebaran dan Habitat

Famili Haliotidae memiliki penyebaran yang luas yaitu sepanjang perairan

pesisir setiap benua kecuali perairan Atlantik di Amerika Selatan, Karibia, dan

pantai timur Amerika Serikat. Abalon paling banyak ditemukan di perairan

bersuhu dingin, seperti di belahan bumi bagian selatan yaitu perairan pantai

Selandia Baru, Afrika Selatan dan Australia, sedangkan di belahan bumi bagian

utara yaitu perairan pantai barat Amerika, Cina, dan Jepang (Octaviany, 2007).
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Menurut Setyono (2004), abalon paling banyak ditemukan di daerah

beriklim empat musim dan hanya sedikit yang dapat ditemukan di daerah tropis.

Abalon menyukai daerah bebatuan di pesisir pantai, terutama pada daerah yang

banyak ditemukan alga, yang tersaji pada gambar 3. Perairan dengan salinitas

yang tinggi dan suhu yang rendah juga merupakan syarat hidup bagi abalon.

Abalon dewasa lebih memilih hidup pada periaran yang banyak terdapat

makroalga (Octaviany, 2007).

Gambar 3. Sifat hidup abalon yang menempel pada substrat batu (Imamura, 2005

dalam Octaviany, 2007)

2.4 Siklus Hidup dan Reproduksi

Setyono (2004) dan Octaviany (2007) menjelaskan bahwa abalon

merupakan hewan yang bersifat dioecious (jantan dan betina terpisah) seperti

moluska lainnya. Abalon memiliki satu gonad, baik jantan dan betina dewasa

mudah dibedakan dengan melihat warna pada gonadnya, abalon jantan memiliki

testis berwarna krem sedangkan abalon betina memiliki ovarium berwarna abu-
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abu gelap saat matang gonad. Pembuahan (fertilisasi) terjadi secara eksternal

dengan cara mengeluarkan gamet jantan dan betina ke dalam perairan, kemudian

terjadi pembuahan.

Telur yang dilepaskan ke kolom air dan dibuahi akan berkembang menjadi

embrio dan menetas sebagai larva trochopore. Larva trochopore berenang di air

menggunakan rambut getar (vellum) atau dengan selaput renang (pedi-veliger).

Selaput renang ini kemudian berkembang dan berfungsi sebagai kaki (bysus dan

foot) pada saat larva bermetamorfosis dan menempel pada substrat (Setyono,

2006). Siklus hidup abalon mulai terjadinya pemijahan hingga abalon menjadi

dewasa dan kembali memijah disajikan pada gambar 4.

Gambar 4. Siklus hidup abalon (Hutchins, 2007 dalam Octaviany, 2007)

Proses pemijahan abalon, dipengaruhi oleh faktor alam di luar tubuh abalon

(eksogen) antara lain perubahan temperatur air laut, kontak dengan udara selama

air laut surut rendah, perubahan periode penyinaran, siklus bulan, gamet yang
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dilepaskan oleh individu lain, dan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor di

dalam tubuh (endogen) yaitu prostaglandins (PGs) dan beberapa asam amino yang

dihasilkan oleh sel-sel saraf diduga sangat berperan penting pada proses

pemijahan abalon (Setyono, 2009b).

Abalon dapat mencapai matang gonad, ketika masih berukuran kecil.

Fekuditas abalon tinggi dan meningkat secara eksponensial, seiring dengan

pertambahan ukuran. Sel telur dan sperma, dilepaskan ke perairan melalui lubang

pernafasan. Walaupun abalon betina mampu menghasilkan jutaan telur pada satu

waktu, laju mortalitas larva dan juvenil abalon sangat tinggi (Fishtech, 2007).

2.5 Makanan dan Kebiasaan Makan

Abalon termasuk hewan yang bersifat endemik. Pada stadia larva di alam

memakan dianton bentik, sedangkan abalon dewasa memakan makroalga yang

digolongkan ke dalam tiga kelompok berdasarkan dari perbedaan warnanya, yaitu

alga merah (Rhodophyta), alga coklat (Phaeophyta) dan alga hijau (Chlorophyta).

Alga merah Gracillaria sp. adalah jenis pakan alami yang dilaporkan baik induk

abalon H. asinina dan H. squamata (Rusdi dkk., 2010).

Ketersediaan makanan bagi abalon yang baru memasuki masa post larvae

adalah penting, karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Laju

pertumbuhan pada fase hidup awal abalon tergantung pada ketersediaan makanan

dan kemampuan masing-masing individu dalam memanfaatkan makanan yang

tersedia. Kompetitor abalon dalam mencari makan dan ruang hidup adalah bulu

babi. Persaingan tersebut biasanya dimenangkan oleh bulu babi. Telur dan larva

abalon merupakan mangsa bagi ikan penyaring (filter feeding fish) dan moluska,
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sedangkan mangsa bagi abalon yang masih juvenil maupun yang telah dewasa

adalah kepiting, lobster, gurita, bintang laut, ikan, anjing laut dan gastropoda lain.

Abalon ditemukan di daerah periran yang dihuni oleh anjing laut, pada umumnya

berukuran lebih kecil, sehingga cangkangnya mudah untuk diretakkan (Octaviany,

2007).

2.6 Abalon di Indonesia

Permintaan pasar terhadap abalon beberapa tahun terakhir ini semakin

meningkat, negara yang penduduknya banyak mengkonsumsi daging abalon

adalah Jepang, Cina, Singapura, Thailand, Amerika dan negara-negara di Eropa.

Negara yang telah lama secara komersial mengembangkan usaha perikanan dan

budidaya abalon antara lain California, Mexico, Jepang, Afrika Selatan, Australia

dan New Zealand (Setyono, 2009a).

Setyono (2009b) menyatakan bahwa peningkatan jumlah populasi manusia

dan jumlah permintaan terhadap seafood berdampak pada pengembangan

akuakultur di Indonesia, termasuk budidaya ikan, teripang, dan moluska.

Keuntungan mengembangkan budidaya abalon di Indonesia adalah luasnya

wilayah pesisir, melimpahnya alga yang merupakan alami bagi abalon,

melimpahnya sumberdaya alam untuk diproduksi menjadi makanan buatan bagi

abalon (daging ikan, kedelai, jagung, minyak ikan). Selain itu, upah tenaga kerja

yang relatif tidak mahal, tenaga kerja terlatih dalam bidang perikanan dan

budidaya dan jaringan pasar eksport yang sudah terbangun.

Setyono (2009b) mengemukakan bahwa perubahan pola makan masyarakat

dunia dari mengkonsumsi daging merah (ayam, sapi, kambing, dan hewan darat
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lainnya) ke daging putih (produk laut) juga memberikan peluang yang sangat baik

untuk mengembangkan usaha bidang perikanan khususnya budidaya abalon.

2.7 Teknik Pembesaran

2.7.1 Persyaratan Lokasi Budidaya

Pemilihan lokasi budidaya untuk pembesaran abalon haruslah sesuai dengan

habitat asli abalon tersebut supaya proses budidaya berjalan dengan lancar. Syarat

lokasi budidaya yang tepat ialah subtrat dasar periran untuk budidaya abalon

sebaiknya berkarang, berpasir, karang atau bebatuan. Lokasi yang dangkal akan

lebih mudah terjadinya pengadukan dasar akibat dari pengaruh gelombang yang

pada akhirnya menimbulkan kekeruhan. Kedalaman perairan untuk budidaya

perairan sebaiknya tidak melebihi 10 meter dan minimal 3 meter pada saat surut

terendah dari dasar jaring (Tisna, 2008b).

Lokasi budidaya harus terlindungi dari gelombang dan arus besar serta

angin kencang. Pada saat budidaya arus dimanfaatkan untuk pengadukan dan

proses difusi oksigen dalam periran (Tisna, 2008b). Arus adalah gerakan air yang

mengakibatkan perpindahan horizontal massa air, kecepatan arus yang baik untuk

pemeliharaan abalon yaitu berkisar antara 18-21 cm/detik (Tomala, 2013).

2.7.2 Penebaran Benih

Pembenihan merupakan fase atau tahap yang dilakukan sebelum tahap

pembesaran. Benih dengan ukuran > 5 mm diambil dan ditempatkan ke dalam

kolam pemeliharaan benih (kolam penyapihan) yang telah ditumbuhi diatom dan

ditambahkan makroalga. Setelah ukuran benih dipelihara pada kolam penyapihan

dan mencapai ukuran 2-3 cm, maka benih sudah bisa dipanen sebagai benih untuk
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budidaya pembesaran dan/atau untuk dilepas ke alam untuk memulihkan stock

alam (restocking) (Setyono, 2009b).

2.7.3 Pembesaran

Pembesaran abalon H. squamata selama ini dilakukan dengan sistem

keranjang yang digantung pada rakit apung berukuran 8 m x 8 m yang terbuat dari

bambu atau menggunakan keramba jaring apung yang digunakan untuk

pemeliharaan ikan laut. Keranjang gantung yang digunakan berbahan dari plastik

dan berlubang dengan ukuran 45 cm x 32 cm x 17 cm. Satu gantungan terdiri atas

dua unit keranjang yang disusun secara vertikal dan digantung pada rakit sehingga

wadah berada dalam kedalaman 3-4 m di bawah permukaan laut (Rusdi dkk.,

2011).

Ukuran benih abalon yang ideal untuk dibesarkan di laut berukuran panjang

cangkang rata-rata 17,5 mm dengan kepadatan awal 450 ekor/gantungan. Setelah

3 bulan pemeliharaan, kepadatan abalon yang dipelihara dijarangkan menjadi

setengahnya (Rusdi dkk., 2011). Menurut Susanto dkk. (2010a) benih abalon (H.

squamata) dengan lama pemeliharaan selama 70 hari diperoleh pertumbuhan

panjang dan lebar cangkang yang relatif lebih cepat mencapai 5,81 mm dan 4,01

mm, dengan rata-rata pertumbuhan per bulannya 2,0-2,37 mm.

2.7.4 Kualitas Air

Kualitas air yang baik harus tetap dijaga dan ditingkatkan dengan beberapa

perlakuan. Perlakuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air tersebut

tergantung pada kondisi fisik sistem budidaya dan kondisi air sebelum memenuhi

suatu sistem budidaya (Setyono, 2009b).
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Parameter kualitas air yang diukur selama penelitian berlangsung meliputi

suhu, salinitas, pH, dan Dissolved Oxygen (DO) dimana hasilnya menunjukkan

bahwa kisaran pada msing-masing kualitas air yang diperoleh masih sesuai untuk

kelangsungan hidup abalon. Menurut Setyono (2009b) suhu yang sesuai yaitu

27,5-28,5
o
C, salinitas 30-33 ppt, pH perairan berkisar antara 7,5-8,5 dan DO > 5

ppm.

2.7.5 Pemberian Pakan

Pakan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang

keberhasilan budidaya abalon, kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Ketepatan

jenis pakan yang diberikan menjadi pertimbangan utama dalam pemberian pakan.

Jenis pakan abalon adalah seaweed yang biasa disebut makroalga, namun tidak

semua dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber makanan. Saat pemberian

pakan perlu diperhatikan kebersihan dan kesegaran pakan. Hal ini bertujuan untuk

menghindari adanya predator-predator yang terbawa dan menghindari pakan yang

hampir atau telah mati yang nantinya akan membusuk dan menimbulkan racun

bagi abalon (Tisna, 2008a).

Pakan juvenil abalon yaitu makroalga Gracillaria sp. yang diberikan

sebanyak 50 % berat tubuh. Pemberian pakan dilakukan dua kali semingu.

Penimbangan pakan dilakukan dengan timbangan digital. Pakan ditimbang

terlebih dahulu sebelum diberikan kepada juvenil abalon. Penimbangan pakan

dilakukan lagi ketika pakan yang lama diganti dengan pakan yang baru (Pratama,

2013). Menurut Susanto dkk., (2010a) pemberian pakan Gracillaria sp. dapat

membantu mempercepat pertumbuhan abalon, benih abalon yang diberikan pakan
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Gracillaria sp. menunjukkan pertumbuhan panjang cangkang yang lebih baik

(41,39 mm) dibandingkan dengan pemberian pakan kombinasi (40,05 mm) atau

pemberian pakan Eucheuma cottoni (37,18 mm). Susanto dkk., (2010b)

menyatakan bahwa pemberian pelet, kombinasi pelet dan Gracillaria sp.

memberikan respon pertumbuhan panjang cangkang yang lebih baik dengan

pemberian kombinasi pelet dan Gracillaria sp.

2.7.6 Hama dan Penyakit

Masalah utama yang dihadapi oleh para pengembang budidaya abalon tropis

adalah tingkat kematian tertinggi terjadi pada fase post larva mulai menempel

pada substrat dan kematian berikutnya terjadi pada saat benih dipindahkan dari

substrat ketempat pembesaran (Irwan, 2007 dalam Hamzah dkk., 2012). Hama

yang perlu diwaspadai pada pemeliharaan benih adalah anakan kepiting yang

terbawa atau menempel pada pakan makroalga. Selain itu di Australia, parasit

protozoa (Perkinsus olseni) diketahui telah menjadi penyebab kematian abalon

karena stres akibat fasilitas budidaya yang jelek (Setyono, 2009b).

Abalon yang mengalami stres karena kualitas air yang buruk dapat dengan

mudah terserang penyakit. Penyakit yang menyerang abalon masih terus

diidentifikasi untuk mengetahui penyebabnya. Salah satu gejala yang ditimbulkan

adalah munculnya warna coklat seperti karat pada bagian selaput antara cangkang

dan tubuh abalon (bagian bawah cangkang) dan jika abalon mengalami gejala ini,

dalam waktu lima sampai enam hari lapisan selaput akan sobek dan akhirnya

abalon akan mati (Setyono, 2009b).
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2.7.7 Pemanenan

Panen dilakukan pada saat abalon telah mencapai ukuran yang layak jual.

Panen dilakukan dengan mengeringkan kolam/bak atau mengangkat tali dan

kurungan yang ada di laut. Abalon dengan hasil pemanenan segera disemprot

dengan air laut untuk membersihkan lumpur, pasir, serta kotoran lainnya yang

menempel di cangkang. Setelah dibersihkan dari kotoran luar, hasil panenan

kemudian diproses sesuai dengan jenis dan kebutuhan konsumen (Setyono, 2007).
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III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Laut

(BPBL) Lombok Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 Januari 2016 sampai 18

Februari 2016.

3.2 Metode Kerja

Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah

metode deskriptif. Metode deskriptif adalah sesuatu yang dilakukan dengan

datang ke sumber data dan menganalisis data tersebut apa adanya. Metode

penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat menguji hipotesis atau menjawab

pertanyaan yang berkaitan dengan current status subyek yang diteliti (Sangadji

dan Sopiah, 2010).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam Praktek Kerja Lapang ini yaitu berupa data primer

dan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa metode atau cara

pengambilan.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan,

dan hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan
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data primer, yaitu metode survei dan metode observasi (Sangadji dan Sopiah,

2010).

A. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara mengamati

perilaku, kejadian atau kegiatan yang kemudian dicatat hasil pengamatan tersebut

untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (Djaelani, 2013). Observasi dalam

Praktek Kerja Lapang dilakukan terhadap berbagai hal yang terkait dengan teknik

pembesaran abalon (Haliotis squamata) di Balai Perikanan Budidaya Laut

(BPBL) Lombok.

B. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif merupakan di mana peneliti terlibat aktif dalam kegiatan

yang diteliti atau dilakukan (Djaelani, 2013). Partisipasi aktif dalam Praktek Kerja

Lapang ini dapat dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam setiap kegiatan

yang berhubungan dengan proses pembesaran abalon (Haliotis squamata).

Kegiatan ini dilakukan secara langsung mulai dari persiapan bak, pemberian

pakan pada abalon, pengendalian hama dan penyakit (bakteri, parasit, jamur),

pemanenan abalon serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Praktek Kerja

Lapang yang akan dilakukan.

C. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan

informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara

dengan yang di wawancarai (Djaelani, 2013).
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Wawancara dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan dengan cara

mengajukan pertanyaan kepada pembimbing lapangan Praktek Kerja Lapang atau

pegawai mengenai latar belakang berdirinya program budidaya abalon, struktur

organisasi, produksi, pemasaran, permasalahan serta hambatan yang dihadapi

dalam menjalankan proses pembesaran abalon (Haliotis squamata) di Balai

Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sangadji dan

Sopiah, 2010). Data ini diperoleh dari data dokumentasi, laporan-laporan dari

lembaga, instansi, dan dinas perikanan, pustaka-pustaka, masyarakat, dan pihak

lain yang berhubungan dengan teknik pembesaran abalon (Haliotis squamata).
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang

4.1.1 Sejarah Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Loka Budidaya Laut Lombok (LBL-Lombok) pada awalnya tahun 1992

merupakan subsenter Balai Budidaya Laut Lampung yang dibangun di Dusun

Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan

pembangunannya adalah untuk mengembangkan budidaya laut di kawasan tengah

Indonesia. Pada tahun 1994, subsenter ini berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis

(UPT) berdiri sendiri langsung di bawah Direktorat Jendral Perikanan Departemen

Pertanian. Pada tahun 2000 setelah terbentuk Departemen Eksplorasi Laut dan

Perikanan LBL Lombok berada di bawah Departemen ini. Pada tahun 2004 LBL

Lombok mendapat tambahan fasilitas produksi benih tiram mutiara dan sarana

pembeniham ikan dari proyek SPL-OECF di lokasi yang baru Dusun Gili Genting

Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun

2002, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor

KEP.47/MEN/2002 tentang organisasi dan tata kerja Loka Budidaya Laut,

ditetapkan LBL Lombok sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jendral

Perikanan Budidaya di bidang pembudidayaan ikan laut.

Loka Budidaya Laut Lombok dibentuk berdasarkan SK Menteri Pertanian

Nomor: 347/Kpts/OT.210/5/94 Tanggal 16 Mei 1994 yang kemudian

disempurnakan dengan SK Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 47

Tahun 2002. Berdasarkan PER.10/MEN/2006, Lokas Budidaya Laut Lombok
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menjadi Balai Budidaya Laut Lombok dengan wilayah pengembangan meliputi

seluruh propinsi di Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa

Tenggara Timur. Balai Budidaya Laut Lombok berubah kembali menjadi Balai

Perikanan Budidaya Laut yang di fokuskan di Dusun Gili Genting, Sekotong

Kabupaten Lombok Barat.

4.1.2 Letak Geografis

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terletak di Dusun Gili Genting,

Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat,

Proponsi Nusa Tenggara Barat. Posisi geografis terletak pada 115
o
46’ – 116

o
28’

BT dan 8
o
12’ – 8

o
55’ LS dengan ketinggian tempat 5 meter di atas permukaan

laut. Stasiun sekotong berbatasan dengan Dusun Pengawisan di sebelah timur,

Desa Kedaru di sebelah selatan. Dusun Gili Genting di sebelah barat dan Selat

Lombok di sebelah utara.

Perairan di kawasan tersebut masih cukup bersih dan jernih, memiliki dasar

karang berpasir, salinitas air laut 32-35 ppt, suhu perairan rata-rata 28,4
o
C, dan pH

7-8. BPBL Lombok memiliki luas areal 1,9 hektar, fasilitas yang tersedia meliputi

indoor dan outdoor hatchery, keramba jaring apung budidaya abalon, ikan

baronang, ikan kerapu, long line pembesaran tiram mutiara dan rumput laut,

laboratorium hama penyakit dan kualitas lingkungan, sarana olah raga,

perpustakaan dan perumahan karyawan. Letak Balai Perikanan Budidaya Laut

Lombok dapat dilihat dalam peta pada gambar yang tersaji pada Lampiran 1 dan

Lampiran 2.
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4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2002,

struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dapat dilihat pada

Lampiran 3. Adapun pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab orang-orang

yang berperan dalam Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah:

A. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan segala kegiatan;

memantau pelaksanaan kegiatan usaha pembenihan dan pembudidayaan ikan laut

serta permasalahan yang timbul; menganalisa dan mengevaluasi semua kegiatan

yang telah dilakukan berdasarkan laporan; membuat laporan tahunan kepada

Direktorat Jendral Perikanan Budidaya; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Direktorat Jendral Perikanan Budidaya.

B. Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran; pengelolaan

administrasi keuangan, kepegawaian, jabatan, fungsional, persuratan, barang

kekayaan milik negara, dan rumah tangga; dan evaluasi serta pelaporan.

C. Seksi Standarisasi dan Informasi

Melakukan persiapan bahan bakar teknik dan pengawasan perbenihan dan

pembudidayaan ikan laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan,

sumber daya induk dan benih ikan laut; dan pengelolaan jaringan informasi dan

perpustakaan.
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D. Seksi Pelayanan Teknik

Seksi ini mempunyai tugas melakukan teknik kegiatan pengembangan

penerapan, serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan laut.

Seksi pelayanan teknik terbagi menjadi dua subbagian, yaitu pelaksanaan

pelayanan teknik dan pelaksanaan info dan publik. Pelaksanaan pelayanan teknik,

bertugas untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan yang ada di dalam

balai, sedangkan pelaksanaan info dan publik, bertugas untuk memberikan arahan

kepada masyarakat tentang keadaan balai secara umum serta melakukan publikasi

tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan kegiatan perekayasaan, pengujian, penerapan, dan bimbingan

hama dan penyakit ikan; pengawasan perbenihan dan pembudidayaan; serta

penyuluhan kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.4 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan di BPBL Lombok dapat berjalan lancar, maka

haruslah tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan

prasarana yang dimiliki oleh BPBL Lombok sebagai berikut:

A. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Laboratorium ini digunakan sebagai tempat pengamatan dan menyimpan

data parameter kualitas air pada media budidaya. Fungsi yang lain juga sebagai

tempat pengamatan kesehatan ikan serta berbagai penyakit yang menyerang biota

atau komoditas yang dibudidayakan.



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

24

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. KARTIKA DWI M

B. Keramba Jaring Apung (KJA)

Keramba jaring apung merupakan salah satu wadah budidaya yang berada di

BPBL Lombok yang digunakan untuk aktifitas budidaya seperti abalon, ikan

kakap, ikan bawal, lobster dan ikan hias.

C. Instalasi Air Laut

Air laut diambil dari laut dengan jarak pipa pemasukan 500 m dari darat

mengunakan pompa 10 PK. Terdapat 3 buah pompa yang digunakan secara

bergiliran dengan diameter inlet 8,6 dan 4 inchi. Air laut ditampung pada tandon

dengan kapasitas 100 ton yang disekat menjadi 2 bagian, ruangan pertama untuk

menampung air yang baru diambil dan ruangan kedua untuk menampung air yang

tersaring. Pada sekat tersebut terpasang pipa yang diisi kapas dengan tujuan

menyaring air. Setelah melewati tandon ini, air laut akan didistribusikan ke

masing-masing hatchery menggunakan pipa berdiameter 4 inchi.

D. Instalasi Air Tawar

Air tawar diambil dari 3 buah sumur yang terletak dilokasi perumahan

karyawan yang berjarak sekitar 400 m dari lokasi perkantoran. Dengan pompa

250 watt, air dialirkan ke bak plastik kapasitas 2 m
3

yang berjumlah 4 buah, 2

buah terletak di areal perkantoran, 1 buah terletak di perumahan karyawan dan 1

buah terletak di dermaga.

E. Rumah Pompa dan Instalasi Aerasi

Rumah pompa merupakan bangunan yang digunakan untuk meletakkan

pompa agar terhindar dari hujan dan sinar matahari. Di dalam gedung ini juga

tersimpan blower untuk memenuhi kebutuhan kegiatan budidaya kerapu dan tiram
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mutiara. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen, digunakan 3 blower yang memiliki

daya 7,5 PK dengan diameter outlet 3 inchi yang terletak jadi satu dengan pompa.

F. Instalasi Listrik

Pasokan listrik yang berada di BPBL Lombok ini disuplai dari 2 sumber,

yaitu suplai listrik dari PLN dan Generator set (Genset). Suplai listrik dari PLN

memiliki daya 140 KVA, 380 volt, sedangkan suplai listrik dari genset digunakan

sebagai cadangan ketika listrik padam. Genset yang digunakan 3 buah yaitu

genset besar berkekuatan 150 KVA yang digunakan saat malam hari dan 2 buah

genset kecil yang berkekuatan masing-masing 50 KVA merek Deutch.

G. Kantor

BPBL Lombok memiliki gedung kantor yang sebagai pusat kegiatan balai

bersifat administrasi. Gedung ini memiliki beberapa ruangan diantaranya, ruang

kepala balai, ruang rapat, tata usaha, pelayanan teknis, jabatan fungsional, ruang

vip, devisi finfish, divisi non finfish serta beberapa kamar mandi.

H. Asrama

BPBL Lombok menyediakan asrama yang digunakan sebagai tempat

menginap. Asrama disediakan untuk mendukung kegiatan kunjungan, praktek,

magang, maupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau tamu yang

berasal dari balai lain.

I. Perumahan Karyawan

Rumah dinas yang berada di BPBL Lombok ini memiliki 27 unit rumah.

Perumahan karyawan terletak satu komplek dengan asrama. Karyawan yang telah

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati rumah karyawan tersebut,
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sedangkan karyawan yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

beberapa menempati di asrama atau bagunan lainnya.

J. Musholla

Bangunan ini merupakan tempat beribadah karyawan yang berada dekat

dengan rumah jaga. Musholla ini dilengkapi dengan tandon air tawar sebagai air

wudhu.

K. Koperasi dan Kantin

Koperasi dan kantin ini terletak di depan rumah karyawan tepatnya

disamping asrama. Koperasi menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari bagi

karyawan BPBL Lombok. Kantin buka setiap hari sesuai jam kerja, kantin ini

menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dengan harga yang

terjangkau.

L. Perpustakaan

Perpustakaan terletak di antara koperasi dan kantin, perpustakaan digunakan

sebagai sarana membaca dan meminjam buku-buku yang berada diperpustakaan

baik berupa buku tentang teknik budidaya, jurnal serta kumpulan laporan

praktikum lapangan dan skripsi mahasiswa yang telah melakukan penelitian di

BPBL Lombok.

4.2 Teknik Pembesaran Abalon di Keramba Jaring Apung

Pembesaran abalon menggunakan metode keramba jaring apung

memerlukan serangkaian kegiatan pembesaran yang optimal agar dapat mencapai

ukuran yang dikehendaki. Adapun rangkaian teknik pembesaran abalon seperti

pemilihan lokasi, persiapan jaring, penebaran benih, pemeliharaan benih,
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sampling pertumbuhan, sortir dan grading serta pemanenan abalon ukuran

konsumsi.

4.2.1 Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi untuk pembesaran abalon sebaiknya dipilih sesuai dengan

habitatnya yaitu dasar perairan berpasir, berbatu dan berkarang. Abalon menyukai

lokasi tersebut karena sesuai dengan habitat aslinya untuk melekat pada subtrat

batu maupun karang. Perairan yang tenang dan terlindungi dari arus dan

gelombang besar serta angin kencang. Jika lokasi mengalami arus dan gelombang

besar dapat dipastikan abalon lama-kelamaan akan mengalami kematian.

Pembesaran abalon di keramba jaring apung harus dekat dengan sumber

pakan. Tingkat kecerahan perairan pada area budidaya sebaiknya di atas 10 meter

dengan salinitas optimal 32-35 ppt. Sebaiknya lokasi budidaya memiliki perairan

yang jernih dan bersih serta menghindari area yang terdapat limpasan air tawar

seperti muara sungai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tisna (2008b) bahwa

kecerahan perairan pada areal budidaya sebaiknya lebih dari 10 m, yang berarti

memberikan indikasi bahwa perairan tersebut tidak tercemar dan tingkat suspensi

partikel-partikel subtrat rendah serta perairan yang jernih dan bersih.

4.2.2 Persiapan Jaring dan Penebaran Benih

Jaring yang digunakan untuk pembesaran pada keramba jaring apung

menggunakan bahan yang terbuat dari HDPE (High-density Polyethylene)

dengan ukuran mesh/inch 6. Ukuran jaring pada tiap petak keramba 3 x 3 x 3 m
3
,

sedangkan untuk keranjang jaring pembesaran berukuran 1 x 1 x 1 m
3

(Gambar

5). Bagian bawah jaring untuk wadah pemeliharaan diberi pemberat pipa
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laria sp., (Gambar 7) tujuan pencucian pa

oran seperti lumpur, predator yang menempe

dapat hilang.

akan pada pembesaran abalon di keramba

i hari sekitar pukul 08.30, hal ini dilakukan a

dibersihkan dan digantikan dengan pakan yang

kni makroalga disimpan dalam bak beton yang be

sirkulasi air 24 jam dengan tujuan makroalga

(Gambar 6).

balon (Dokumentasi pribadi, 2016)
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dan pemeliharaan

hari sekali secara

rti Gracillaria sp.

alga merah seperti

n baik bagi jenis

kan dicuci terlebih

angkan keranjang

pakan dengan air

mpel yakni siput,

ba jaring apung

agar pakan yang

ng baru dan segar.

berukuran 1 x 0,5

lga tersebut tidak
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Gambar 7. Proses penc

2016).

Pemeliharaan j

setiap 2 sampai 3 ka

pergantian jaring yan

yang menempel pada

dimasukkan ke dalam

menempel pada jaring

dijemur dibawah sina

apung dapat dilihat pa

Gambar 8. Proses penc

(Dokument
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encucian dan pemberian pakan abalon (Dokum

jaring keranjang apung dengan membersi

kali dalam sebulan. Pemeliharaan ini dilakuka

ang baru atau jaring dibersihkan dari teritip dan

da jaring, sebelum pergantian jaring dilakuk

lam keranjang pengganti. Teritip dan organi

ing dihilangkan dengan menggunakan spatula

sinar matahari. Proses pencucian dan penjem

pada gambar 8.

encucian dan penjemuran jaring keranjang apun

entasi pribadi, 2016).
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4.2.4 Sampling Pertumbuhan

Sampling pertumbuhan abalon dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan

abalon setiap bulannya. Pertumbuhan abalon sangatlah lamban bila dibandingkan

dengan komoditas perikanan lainnya. Untuk mendapatkan abalon dengan ukuran

lebih dari 5 cm saja membutuhkan waktu 12 sampai 14 bulan masa pemeliharaan

dengan pemberian pakan yang optimal. Sampling pertumbuhan panjang cangkang

dan berat tubuh abalon dilakukan setiap satu minggu sekali dalam satu bulan,

sampling ini bertujuan untuk memantau pertumbuhan dari abalon yang dipelihara.

Data sampling pertumbuhan panjang cangkang dan berat abalon tersaji pada tabel

1.

Tabel 1. Hasil pengukuran rata-rata panjang cangkang dan berat tubuh abalon

Tanggal
Data Sampling Pertumbuhan

Panjang Cangkang (cm) Berat Tubuh (gram)

21 Januari 2016 4,02 11,365

29 Januari 2016 4,11 11,455

05 Februari 2016 4,21 11,739

15 Februari 2016 4,37 11,936

Berdasarkan hasil sampling yang dilakukan diketahui bahwa pada awal

penebaran diperoleh rata-rata panjang cangkang abalon 4,02 cm dengan rata-rata

berat tubuh 11,365 gram dan pengukuran pertumbuhan abalon 28 hari setelah

penebaran diketahui rata-rata panjang cangkang abalon 4,37 cm dengan rata-rata

berat tubuh abalon 11,936 gram. Hal ini dapat mengartikan bahwa pengukuran

pertumbuhan abalon yang dilakukan memiliki peningkatan pertumbuhan, grafik

peningkatan pertumbuhan abalon tersaji pada gambar 9 dan 10. Hal ini sependapat

dengan yang dikemukakan oleh Susanto dkk., (2010a) bahwa benih abalon
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dengan lama pemeliha

lebar cangkang yang

rata-rata pertumbuhan

Gambar 9.

Gamba
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liharaan selama 70 hari diperoleh pertumbuha

g relatif lebih cepat mencapai 5,81 mm dan 4,01

buhan per bulannya 2,0-2,37 mm.

r 9. Grafik pertumbuhan panjang cangkang aba

bar 10. Grafik pertumbuhan berat tubuh abalon.

kualitas air dilakukan setiap satu minggu seka

alam kegiatan budidaya perlu diperhatikan pa

Minggu ke-1

(4,02)
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(4,11)
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airnya, tujuan dari pengukuran parameter kualitas air ini untuk mengetahui

kualitas air yang ada pada Keramba Jaring Apung sebagai wadah pemeliharaan

pembesaran abalon. Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata parameter kualitas

air pada Keramba Jaring Apung ialah suhu 28,7
o
C, pH 7,5, salinitas 29 ppt dan

DO 4,8 mg/l, tabel pengukuran kualitas air tersaji pada tabel 2. Hal ini sepadan

dengan pernyataan Setyono (2009b) suhu yang sesuai yaitu 27,5-28,5
o
C, salinitas

30-33 ppt, pH perairan berkisar antara 7,5-8,5 dan DO > 5 mg/l. Menurut

Tomatala (2013) menyatakan bahwa kondisi perairan dengan suhu diatas 30
o
C

dan berlangsung lama akan mempengaruhi kondisi abalon, derajat keasaman (pH)

mempengaruhi produktifitas suatu perairan yang berdampak pada pertumbuhan

organisme perairan. Perairan bersifat basa dan netral cenderung lebih produktif

dibandingkan dengan air yang bersifat asam sehingga kehidupan hewan-hewan

akuatik akan terganggu apabila pH air jauh dari titik normal (pH 7). Berdasarkan

pengukuran kualitas air yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas air yang

berada pada Keramba Jaring Apung sesuai untuk kehidupan abalon dan untuk

kegiatan pembesaran abalon.

Tabel 2. Hasil pengukuran kualitas air di Keramba Jaring Apung

Tanggal
Parameter Kualitas Air

Suhu (
o
C) pH Salinitas (ppt) DO (mg/l)

21–01–2016 28,6 7,4 30 5,1

29-01-2016 30,2 7,0 26 5,0

05-02-2016 27 7,9 30 4,6

15-02-2016 29 7,8 30 4,8

Rata-rata 28,7 7,525 29 4,875
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4.2.5 Sortir dan Gr

Sortir merupaka

ukurannya. Berdasark

spesies H. asinina, H

abalon yang berukur

kemudian dipisahkan

keranjang yang berbe

Grading dilakuka

dipindahkan dalam

sedangkan benih abal

dibuang untuk menghi

Gambar 11. Kegiatan

wadah pe

4.2.6 Pemanenan A

Masa pemelihar

waktu 12 sampai 14

tubuh berkisar 40 sa

yang telah mencapai
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Grading

upakan kegiatan memisahkan abalon menur

sarkan jenisnya abalon dipisahkan menjadi tiga

H. squamata dan H.ninamata. Sortir dilakuka

ukuran 3 sampai dengan 5 cm menggunakan

hkan berdasarkan jenis serta ukurannya dan di

beda untuk kegiatan pembesaran abalon (Gamba

kukan untuk memisahkan benih yang cacat

wadah yang berbeda untuk diberi tindaka

balon yang mati dipindahkan dalam wadah ya

ghindarkan dari penyebaran penyakit (Gambar

an sortir abalon (a) dan abalon yang mati dipisa

pemeliharaan (b) (Dokumentasi pribadi, 2016)

Abalon

haraan abalon untuk pembesaran yaitu dilakuka

14 bulan dengan panjang cangkang lebih dari

sampai 50 gram sebagai ukuran konsumsi. B

pai ukuran konsumsi akan dipilih sebagai c

(a) (b)
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dipisahkan dalam ker

pembenihan abalon.

Abalon yang sia

yang sudah dipersiapk

keranjang dengan me

desain seperti kantong

pada subtrat (Gamba

Kantong jaring dimasuk

50 cm
2

dengan keteba

75 %, diikat denga

diselipkan es batu seba

transportasi (Gambar

(a)

Gambar 12. Kantong

wadah tra

4.2.7 Hama dan Pe
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dalam wadah budida
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keranjang yang berbeda untuk dipindahkan ke

siap panen akan dipindah ke darat dengan mem

pkan. Abalon yang akan dikemas dilepaskan da

enggunakan spatula plastik dan diletakkan pada

ong dengan ukuran 10 x 10 cm
2

agar abalon da

bar 12). Setiap kantong berisi 50 sampai 100

asukkan pada kantong plastik transparan denga

balan 0,6 mm. Tiap kantong plastik diisi air 25

gan karet dan ditempatkan pada kotak sty

sebanyak 2 sampai 3 buah untuk menjaga kest

bar 12).

a) (b)

g jaring sebagai subtrat (a) dan kotak styrofoam

trasnportasi (b) (Dokumentasi pribadi, 2016).

Penyakit

akan organisme hidup yang mengganggu ke

budidaya saat proses pembesaran berlangsung
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menimbulkan kematia

bisa sebagai predator

yang terdapat pada

(Gambar 13). Hama

jaring dengan membua

Penyakit pada a

pada abalon terjadi

cuaca yang sangat dr

berfluktuasi sehingga

Pada keadaan seperti

(a

Gambar 13. Hama

4.2.8 Hambatan dan

Hambatan yang

minimnya pengontrol

gelombang arus yang

terjadi karena adanya

sewaktu-waktu, sehin
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tian pada abalon jika tidak ditangani dengan te

tor bagi abalon dan sebagai penyaing dalam m

da wadah budidaya abalon seperti kepiting, t

a tersebut dapat dihilangkan saat melakuka

buang kepiting, teritip dan siput secara rutin.

abalon jarang sekali terjadi pada proses pembe

di ketika kondisi abalon sedang menurun ka

drastis sehingga menyebabkan kondisi peri

gga abalon menjadi stress dan dapat menimbul

ti ini, abalon sangat riskan terhadap serangan p

(a) (b)

ma siput (a) dan kepiting (b) (Dokumentasi priba

dan Upaya Penanggulangan

ang ada pada pembesaran abalon di BPBL

rolan keranjang apung dari kotoran dan ham

ang besar. Kotoran (sisa pakan maupun sam

ya gelombang arus besar yang menerpa keranja

hingga kotoran akan terangkat keatas dan dapa
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tepat. Hama juga

makanan. Hama

, teritip dan siput

kukan pembersihan

besaran. Penyakit

karena perubahan

periran yang cepat

bulkan kematian.

penyakit.
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pribadi, 2016)

L Lombok ialah
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sampah) dan hama
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abalon mati karena kekurangan oksigen, hama yang terbawa oleh gelombang arus

dapat masuk kedalam keranjang pembesaran dan dapat menjadi predator bagi

abalon. Apabila sedang terjadi gelombang arus yang besar sewaktu-waktu,

keranjang pembesaran abalon tidak dipindahkan ke tempat yang terhindar dari

gelombang besar, sehingga kerugian besar dapat terjadi karena abalon banyak

yang mati.

Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya penanggulangan yang baik dan

benar dengan cara pengecekan keranjang pembesaran abalon setiap 2 hari sekali

dengan pembersihan kotoran dan hama yang berada pada keranjang pembesaran.

Pada bulan-bulan tertentu yang memiliki gelombang arus besar sebaiknya tidak

melakukan kegiatan pembesaran abalon pada keramba jaring apung karena

berdampak merugikan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan pada Praktek Kerja Lapang

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Teknik pembesaran abalon dengan metode Keramba Jaring Apung (KJA)

yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok meliputi tahap

persiapan jaring, penebaran benih, pemeliharaan benih, sampling

pertumbuhan, sortir dan grading dan pengendalian hama dan penyakit.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan abalon ialah pakan, kualitas

air, serta hama dan penyakit. Hambatan yang dihadapi ialah kotoran dan

hama, serta gelombang arus besar.

5.2 Saran

Saat melakukan proses pembesaran abalon pada keramba jaring apung

seharusnya tidak pada saat cuaca yang ekstrim dan adanya gelombang serta arus

yang kuat karena akan menghambat jalannya proses pembesaran dan mengalami

kerugian yang besar. Meningkatkan budidaya abalon karena mengingat

permintaan abalon saat ini semakin besar, sedangkan untuk budidaya abalon

sendiri masih rendah.
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Lampiran 1. Peta Pulau Lombok - Nusa Tenggara Barat

Sumber: www.maps.google.co.id
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Balai Perikanan

Budidaya Laut Lombok



ADLN-P

PRAKTEK KERJA LAPA

Lampiran 2. Peta loka

Lombok,

Sumber: www.maps.g

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLAN

APANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. K

okasi Praktek Kerja Lapang di Balai Perikanan

bok, Nusa Tengga Barat.

ps.google.co.id

Balai Perikanan

Budidaya Laut Lombok

ANGGA

43

KARTIKA DWI M

an Budidaya Laut



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

44

PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. KARTIKA DWI M

Lampiran 3. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
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PRAKTEK KERJA LAPA

Lampiran 4. Sarana B

Keterangan:

a. Keramba Jarin

b. Pendederan A

c. Hatchery Aba

d. Pipa PV

e. Bak Pakan Grac

f. Jaring dan Pipa

(e)

(c)

(a)
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Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

ring Apung

Abalon

balon

racilaria sp.

ipa Pemberat

(f)

(d)

(b)

ANGGA
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PRAKTEK KERJA LAPA

Lampiran 5. Prasarana

Keterangan:

a. Gerbang Utam

b. Kantor

c. Rumah Karya

d. Laboratorium

e. Asrama

f. Perpustakaan

(a)

(c)

(e)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLAN

APANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. K

ana Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

ama

yawan

um Kesehatan dan Lingkungan

(b)

(d)

(f)

ANGGA
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PRAKTEK KERJA LAPA

Lampiran 6. Prasarana

(a)

(c)

Keterangan:

a. Instalasi aerasi

b. Rumah pompa

c. Suplai listrik da

d. Genset

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLAN

APANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. K

ana Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

(b)

(d)

asi

pa

k dari PLN

ANGGA
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PRAKTEK KERJA LAPA

Lampiran 7. Alat peng

(a)

(c)

Keterangan:

a. DO meter (ala

b. pH meter (alat

c. Termometer (a

d. Refraktometer

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLAN

APANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. K

pengukur kualitas air

(b)

(d)

alat pengukur oksigen terlarut)

lat pengukur pH)

r (alat pengukur suhu)

ter (alat pengukur salinitas)

ANGGA
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PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. KARTIKA DWI M

Lampiran 8. Alat sampling pertumbuhan abalon

(a) (b)

(c) (d)

Keterangan:

a. Timbangan analitik

b. Jangka sorong

c. Bak plastik

d. Spatula plastik
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PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. KARTIKA DWI M

Lampiran 9. Data hasil pengukuran panjang cangkang dan berat tubuh abalon.

Data Sampling Minggu ke-1

No Panjang Cangkang (cm) Berat Tubuh (gr)

1 4,2 12,59

2 4,0 9,27

3 4,0 10,91

4 4,1 11,82

5 4,1 12,10

6 4,1 11,34

7 3,8 10,47

8 4,1 12,59

9 4,1 13,77

10 3,7 8,79

Total 40,2 113,65

Rata-rata 4,02 11,365

Data Sampling Minggu ke-2

No Panjang Cangkang (cm) Berat Tubuh (gr)

1 4,1 9,41

2 4,2 11,98

3 4,2 12,81

4 3,9 8,88

5 4,1 11,02

6 4,1 13,82

7 4,2 11,49

8 3,9 10,60

9 4,1 12,62

10 4,3 12,54

Total 41,1 114,55

Rata-rata 4,11 11,455
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PRAKTEK KERJA LAPANG TEKNIK PEMBESARAN ABALON.. KARTIKA DWI M

Data Sampling Minggu ke-3

No Panjang Cangkang (cm) Berat Tubuh (gr)

1 4,4 12,69

2 4,2 10,13

3 4,1 11,25

4 4,3 12,06

5 4,2 12,90

6 4,2 11,73

7 4,0 10,81

8 4,2 12,79

9 4,2 13,96

10 4,3 9,02

Total 42,1 117,39

Rata-rata 4,21 11,739

Data Sampling Pertumbuhan Minggu ke-4

No Panjang Cangkang (cm) Berat Tubuh (gr)

1 4,4 9,15

2 4,3 14,10

3 4,2 12,96

4 4,2 10,89

5 4,0 11,85

6 4,6 12,96

7 4,6 12,14

8 4,5 11,65

9 4,3 10,21

10 4,6 13,45

Total 43,7 119,36

Rata-rata 4,37 11,936
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