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RINGKASAN 

GIA ASASA GHASSANI, Teknik Pemeliharaan Induk Kerapu Sunu 

(Plectropomus leopardus) Pada Bak Beton Di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Laut Gondol-Bali. Dosen Pembimbing Dr. Adriana 

Monica Sahidu, Ir., M. Kes. 

 Ikan kerapu sunu (Plectropomus leopardus) merupakan salah satu jenis 

konsumsi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sebagai komoditas perikanan 

laut yang banyak diminati untuk pembudidaya skala besar atau skala rumah 

tangga, maka membutuhkan induk yang berkualitas untuk menghasilkan kualitas 

telur dan benih yang baik. 

 Tujuan Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan 

dalam kegiatan pemeliharaan induk ikan kerapu sunu pada bak beton dengan 

membandingkan teori dan penerapan di lapangan. Teknik pemeliharaan induk 

kerapu sunu meliputi persiapan bak beton, seleksi induk, pengelolaan kualitas air, 

pemberian pakan, pemijahan dan pemanenan telur, dan penyakit. Praktek Kerja 

Lapang dilaksanakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut 

Gondol. Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten 

Buleleng, Provinsi Bali. Pada tanggal 18 Januari-18 Februari 2016. 

 Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah 

metode deskriptif dengan pengambilan data meliputi data primer dan data 

sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, observasi, 

wawancara dan studi pustaka. 

 Hasil dari Praktek Kerja Lapang Teknik Pemeliharaan Induk Kerapu Sunu 

(Plectropomus leopardus) Pada Bak Beton Di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Laut Gondol-Bali adalah induk ikan kerapu sunu yang 

dipelihara sebanyak 217 dengan berat rata-rata 512,9 kg dan panjang rata-rata 

56.1 cm. Pemeliharaan induk ikan kerapu sunu dilakukan dalam wadah 

pemeliharaan berupa bak beton berbentuk bulat berukuran 100 m3 dengan 

kedalaman 3 m dengan inlet dan outlet. Pengelolaan air yang dilakukan dengan 

menggunakan sistem air mengalir yaitu pergantian air sebanyak 300%-400%, 
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kualitas air laut menunjukkan nilai Salinitas 34,9 ppt, DO 6.0 ppm, pH 8, dan 

suhu 29
o
C. Pakan yang diberikan berupa ikan rucah sebanyak 7-10 kg dalam 

sehari. Pemijahan ikan kerapu sunu dilakukan secara alami dengan perbandingan 

induk jantan dan betina 1:2 yang menghasilkan telur rata-rata 2.252.292 butir. 

Selama kegiatan pemeliharaan ditemukan parasit yang menyerang induk kerapu 

sunu yaitu Benedenia sp., Cryptocaryon sp., dan infeksi virus Viral Nervous 

Necrosis (VNN). 
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SUMMARY 

 

GIA Asasa Ghassani, Maintenance Techniques of Broodstock 

Grouper Coral Trout (Plectropomus leopardus) On Concrete Tank at Balai 

Besar Penelitian Dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol, Bali. Lecture 

Advisor Dr. Adriana Monica Sahidu, Ir., M. Kes.  

(Plectropomus leopardus) or grouper coral trout is one kind of 

commodities that have high economic value. As marine fisheries commodities are 

much in demand for large-scale farmers or household level will require 

broodstock who have qualified to produce quality eggs and a good seed. 

qualified to produce quality eggs and a good seed. 

The purpose of Field Work Practice is to gain knowledge in maintenance 

activities of the broodstock grouper coral trout on a concrete tank by comparing 

theory and application in the field. Maintenance engineering of coral trout grouper 

broodstock includes the preparation of concrete tanks, broodstock selection, water 

quality management, feeding, spawning and harvesting of eggs, and disease. Field 

Work Pratice in Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut 

(BBPPBL) Gondol. Penyabangan Village, Subdistrict Gerokgak,  Buleleng,  Bali. 

On 18th January – 18th February 2016.  

Methods of work used in this Field Work Practices is descriptive data 

retrieval methods include primary data and secondary data. Data retrieval is done 

by means of active participation, observation, interviews and literature study. 

Results of Field Work Practice is the broodstock of grouper coral trout are 

maintained as much 217 with an average weight of 512.9 kg and an average 

length of 56.1 cm. Maintenance of broodstock grouper coral trout performed in 

container maintenance the round-shaped sized 100 m3 with a depth of 3 m with 

inlet and outletWater management is performed by using a system is running 

water that flowing water as much as 300% -400%, the quality of sea water 

showing the value of 34.9 ppt salinity, DO 6.0 ppm, pH 8, and the temperature of 

29 ˚C. Feed given in the form trash fish as much as 7-10 kg a day. Grouper coral 

trout spawning is done naturally by the male and female parent ratio of 1: 2, 



 

ADLN –PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PEMELIHARAAN                                   GIA ASASA 

which produce eggs an average 2,252,292 items. During maintenance activities 

parasites invade have been found. Parasites invade the broodstock of grouper 

coral trout is Benedenia sp., Cryptocaryon sp., And viral infections Viral Nervous 

Necrosis (VNN). 
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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rakhmat dan hidayahnya, sehingga laporan Pratek Kerja Lapang tentang 

Teknik Pemeliharaan Induk Kerapu Sunu (Plectropomus leopardus) Pada Bak 

Beton Di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol-Bali. 

Laporan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang yang telah 

dilaksanakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol 

Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada 

tanggal 18 Januari-18 Februari 2016. 

 Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaan laporan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga laporan 

Praktek Kerja Lapang ini bermanfaat dan memberikan informasi bagi semua 

pihak. 

 

Surabaya, 16 Juni 2016 

 

                Penulis 
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I PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

        Sektor kelautan dan perikanan selain menyokong kebutuhan protein 

hewani bagi masyarakat, juga membuka lapangan kerja dan menambah 

pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya stabilitas sosial ekonomi 

masyarakat yang cukup menonjol, terutama di daerah pesisir. Bahkan, terjadi 

peningkatan devisa negara dari tahun ke tahun melalui ekspor komoditas 

perikanan. Salah satu Ikan laut komersial yang sekarang banyak di budidayakan 

dan merupakan komoditas ekspor yaitu ikan kerapu (Sunyoto, 1994).  

        Ikan kerapu merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang penting. 

Pada ekosistem terumbu karang, ikan kerapu memilik nilai ekologis yang penting 

karena merupakan salah satu predator utama dalam rantai makanan ekosistem. 

Selain memiliki nilai ekologis, beberapa spesies kerapu memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Permintaan pasar 

domestik dan internasional akan komoditas ikan laut khususnya jenis kerapu 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Upaya penangkapan di alam tentu akan 

menyebabkan semakin menipisnya jumlah spesies ini dan dikhawatirkan akan 

menyebabkan kepunahan. Upaya budidaya merupakan salah satu pilihan terbaik 

untuk mencukupi kebutuhan pasar sekaligus untuk upaya pelestariannya 

(Prasetya, 2010).         

        Usaha penyediaan induk dari hasil budidaya telah dilakukan sejak tahun 

2008 dan telah berhasil memijah namun dengan tingkat pembuahan telur  yang  

sangat  rendah. Usaha penyedian induk yang baik merupakan salah satu faktor 
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utama dalam keberhasilan budidaya sehingga teknik pemeliharaan induk perlu 

diperhatikan selama proses budidaya (Suwirya et al., 2009). Menurut Goeden 

(1978) , di alam ikan kerapu sunu dewasa yang terkecil berukuran panjang 

standar 21 cm pada umur 2 tahun dan terbesar dengan panjang 47 cm pada umur 

4 tahun. Sedangkan ikan jantan matang gonad pada ukuran 30 cm (umur 3 tahun). 

Indikator keberhasilan dalam pemeliharaan induk adalah terjadinya pemijahan 

induk yang berlangsung sepanjang tahun dan mampu menghasilkan telur-telur 

berkualitas dan dengan kuantitas yang cukup memadai. 

 Banyaknya permintaan ikan kerapu dengan kualitas yang baik 

menyebabkan pembudidaya sangat memperhatikan pemeliharaan induk kerapu 

sunu karena dari induk yang baik dihasilkan telur dan benih yang berkualitas. 

Penguasaan teknik pemeliharaan induk kerapu sunu wajib diketahui untuk 

menghasilkan kualitas ikan yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat 

diketahui bahwa perlu adanya Praktek Kerja Lapang mengenai teknik 

pemeliharaan induk kerapu sunu (Plectropomus leopardus) untuk menghasilkan 

kualitas telur dan benih yang baik di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Budidaya Laut Gondol, Bali. 

1.2    Tujuan 

         Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknik pemeliharan induk 

kerapu sunu (Plectropomus leopardus) di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Laut, Gondol-Bali..  
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2. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknik pemeliharaan induk 

kerapu sunu (Plectropomus leopardus) pada bak beton di Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, Gondol-Bali. 

3. Mempelajari secara langsung tentang teknik pemeliharaan induk kerapu 

sunu (Plectropomus leopardus) pada bak beton di Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, Gondol-Bali. 

 1.3    Manfaat 

 Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah : 

1. Mahasiswa mendapat gambaran secara langsung tentang lingkungan 

kerja yang sebenarnya dan mempraktekkan secara langsung teknik 

pemeliharaan induk kerapu sunu (Plectropomus leopardus) pada bak 

beton di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, 

Gondol-Bali. 

2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan 

dalam bidang perikanan khususnya teknik pemeliharaan induk kerapu 

sunu (Plectropomus leopardus) pada bak beton di Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, Gondol-Bali. 

3. Memahami permasalahan mengenai teknik pemeliharaan induk kerapu 

sunu (Plectropomus leopardus) pada bak beton serta mampu mengatasi 

permasalahan yang ada di lapangan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi 

 Menurut Heemstra dan Randall (1993), kedudukan taksonomi ikan kerapu 

sunu (Plecetropomus leopardus) adalah sebagai berikut : 

Phylum  : Chordata 

Subphylum  : Vertebrata 

Class    : Teleostei 

Sub Class  : Actinopterygii 

Ordo    : Perciformis 

Sub Ordo  : Percoidea 

Family    : Ephinephelinae 

Sub Family  : Serranidae 

Genus    : Plecetropomus 

Spesies  : Plecetropomus Leopardus 

 

 
Gambar 1. Ikan Kerapu Sunu (Plecetropomus leopardus) 

(Sumber : Randall, 2007) 

 Ikan kerapu sunu biasa disebut leopard coral trout dan merupakan 

golongan kerapu genus Plecetropomus. Kerapu sunu memiliki tubuh memanjang 

silindris. Rumus sirip dari kerapu sunu adalah sebagai berikut, sirip dorsal terdiri 

dari 7 atau 8 jari-jari keras yang langsing dan 10–12 jari-jari lunak, jari-jari ketiga 

dan keempat lebih panjang dari yang lain. Sirip anal terdiri dari 3 jari-jari keras 

dan 8 jari-jari lunak, jari-jari yang pertama dan kedua tertanam sehingga sukar 
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dilihat pada individu dewasa. Sirip pectoral (sirip dada), hampir sama dengan sirip 

perut dari 15–17 jari-jari lunak  (Heemstra dan Randall, 1993). 

 Warna tubuh ikan kerapu sering berubah, dipengaruhi kondisi lingkungan 

dan tingkat stres ikan. Ikan kerapu sunu sering bewarna merah sehingga dikenal 

juga kerapu merah dan kadang bewarna kecoklatan. Pada tubuhnya terdapat 

bintik-bintik  bewarna biru dengan tepi gelap. Ikan ini memiliki enam buah pita 

bewarna gelap yang dalam kondisi tertentu sering tidak tampak. Kerapu sunu jenis 

Plecetropomus Leopardus memiliki bintik-bintik kecil yang berukuran seragam 

(Ghufran dan Kordi, 2001). 

2.2    Habitat dan Penyebaran  

  Habitat larva kerapu sunu muda adalah perairan pantai yang pasirnya 

berkarang dan banyak ditumbuhi padang lamun (ladang terumbu karang). Pada 

siang hari larva kerapu biasanya tidak muncul ke permukaan air sebaliknya pada 

malam hari larva kerapu banyak muncul ke permukaan air. Hal ini sesuai dengan 

sifat kerapu sebagai organisme nocturnal, yakni pada siang hari lebih banyak 

bersembunyi di liang-liang karang dan pada malam hari aktif bergerak di kolom 

air untuk mencari makanan, dan pada umumnya siklus hidup kerapu sunu muda 

hidup di perairan karang pantai dengan kedalaman 0,5–3 meter selanjutnya 

menginjak masa dewasa beruaya ke perairan yang lebih dalam antara 7–40 meter, 

biasanya perpindahan ini berlangsung pada siang hari dan senja hari, telur dan 

larva bersifat pelagis (berada di kolom air)  sedangkan kerapu muda hinggga 

dewasa bersifat demersal (berdiam di dasar kolam) (Subyakto dan Cahyaningsih, 

2003). 



 

ADLN –PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PEMELIHARAAN                                   GIA ASASA 

 Ikan kerapu sunu tergolong kedalam famili Seranidae hidup di perairan 

coral reef, penyebaran meliputi daerah tropis dan subtropics mulai Pasifik Barat 

dari Jepang bagian Selatan hingga Palau, Guam, New Caledonia, Queensland 

Selatan, Australia dan lautan India Timur dari Nicobar hingga Broome, Australia 

Barat (Heemstra dan Randall, 1993). Perairan di Indonesia yang memiliki jumlah 

populasi kerapu cukup banyak adalah perairan Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, 

Pulau Buru, dan Ambon (Subyakto dan Cahyaningsih, 2003). 

2.3    Teknik Pemeliharaan Induk Kerapu Sunu 

2.3.1  Persiapan Bak Beton 

 Bak yang digunakan untuk pemeliharaan ikan kerapu ini dapat berupa bak 

beton, fiberglass, bak kayu dilapisi plastik atau akuarium. Ukuran bak dapat 

bermacam-macam dan biasanya dapat menentukan kepadatan dan ukuran benih 

yang akan ditebar. Hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan dalam 

pengaturan aerasi dan pengelolaan air pada bak tersebut. Jadi bak harus dilengkapi 

dengan pipa pemasukan dan pipa pengeluaran air. Bak yang digunakan untuk 

kerapu ini dapat berbentuk bulat atau empat persegi Panjang (Aslianti T. dkk., 

1989). 

 Menurut Sugama dkk., (2001), bak induk berfungsi sebagai tempat 

pemeliharaan dan pemijahan ikan kerapu, ikan ini cenderung memijah dalam bak 

yang berukuran 75-100 m
3
 dengan kedalaman 2-3 m, berbentuk bulat 

dimaksudkan untuk menghindari berkumpulnya ikan pada suatu bak. Bak induk 

juga dilengkapi dengan saluran pemasukan dan pengeluaran, aerasi, pipa peluap 

dan egg colector. Pada bagian atas bak induk sebaiknya diberi atap yang 
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dimaksudkan untuk menghindari sinar matahari langsung yang dapat 

mempercepat tumbuhnya lumut pada dinding dan dasar bak yang menyebabkan 

dinding bak menjadi kotor. Lumut yang berlebihan akan mempersulit 

berkumpulnya telur dan memperbesar kemungkinan penyerangan penyakit. 

2.3.2  Persiapan Induk 

 Penyediaan induk kerapu merupakan keberhasilan suatu usaha 

pembenihan juga sangat ditentukan oleh ketersediaan induk yang cukup baik 

jumlah dan kualitas. Induk ikan kerapu yang akan digunakan dapat berasal dari 

tangkapan di alam atau dari hasil kegiatan pembesaran. Induk yang baru datang 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dari hasil 

pengamatan waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi adalah 2-10 hari. 

Keberhasilan induk beradaptasi ditandai dengan induk mau makan pakan yang 

diberikan (Sugama dkk., 2001). 

 Keadaan fisik calon induk yang dipilih adalah tidak ada luka karena 

benturan dalam penangkapan dan pengiriman ataupun karena parasit. Hal ini akan 

mempengaruhi vitalitas calon induk seperti tidak mau makan, berenang lambat. 

Warna yang merah menunjukan calon induk yang baru ditangkap. Ikan yang 

sudah lama dalam penampungan biasanya berwarna hitam atau pucat (Suwirya 

dan Giri, 2010). 

2.3.3  Pengelolaan Kualitas Air 

 Kualitas air yang penting dalam pemeliharaan kerapu sunu adalah oksigen 

terlarut (DO), karbon dioksida (CO2), suhu, salinitas, pH, dan amonia. 
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Kandungan oksigen terlarut dalam air merupakan faktor kritis dan sangat 

dibutuhkan bagi tingkat kelulusan hidup ikan. Menurut Langkosono (2007), 

kualitas perairan yang optimal untuk pertumbuhan ikan kerapu, seperti suhu 

berkisar antara 24-31 ºC, salinitas antara 30-33 ppt, oksigen terlarut > 3,5 ppm 

dan pH berkisar antara 7,8-8,0. Kualitas air pada lokasi budidaya, yaitu kecepatan 

arus 15-30 meter/detik, suhu 27- 29ºC, salinitas 30 -33 ppt, pH 8,0-8,2, oksigen 

>5 ppm dan kedalaman > 5 m.  

 Sugama dkk., (2001) mengatakan bahwa bak induk harus dipelihara 

dengan sistem air mengalir dimana laju pergantian air paling sedikit 200-300 % 

perhari. Pergantian air yang lebih banyak dapat menghindari munculnya penyakit 

berupa parasit. Bak induk harus dilengkapi aerasi untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen dalam air. Sisa pakan yang tidak termakan harus dibersihkan dengan cara 

menyiphon. Pembersihan bak induk sebaiknya dilakukan pada siang hari atau pagi 

hari  untuk menghindari gangguan pemijahan, karena pemijahan biasanya terjadi 

pada malam hari 

2.3.4  Teknik Pemberian Pakan 

 Ikan kerapu merupakan ikan laut yang buas (karnivora) dan sifat 

kanibalisme akan muncul jika kekurangan pakan. Oleh sebab itu pakan yang 

diberikan harus cukup baik kualitas maupun kuantitas. Pakan yang baik harus 

memenuhi gizi ikan kerapu berupa : protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan 

vitamin, sehingga ikan yang dibudidayakan dapat tumbuh dengan baik (Slamet B, 

dkk., 1996). Sugama dkk., (2001) menyatakan induk dapat diberikan ikan rucah 

segar berupa campuran dari beberapa jenis ikan namun untuk pemberian pakan 
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dari jenis ikan sardine dihindari karena ikan rucah dari jenis ikan sardine 

(tembang) mengandung enzim Thiaminase yang dapat merusak Vitamin B1. Ikan 

rucah untuk induk harus betul-betul segar dan bila disimpan, sebaiknya disimpan 

dalam freezer. Pemberian pakan induk dengan ikan rucah yang kurang segar dan 

sudah teroksidasi menyebabkan induk sakit dan kadangkala induk menjadi mati. 

  Selama dalam perawatan induk memerlukan pakan. Kualitas pakan sangat 

berpengaruh pada tingkat kematangan gonad sehingga perlu diperhatikan. 

Sebaiknya kandungan protein pakan lebih dari 70%. Jenis pakan tersebut antara 

lain cumi-cumi, selar, lemuru, japuh dan udang yang pemberiannya dapat 

divariasikan jumlahnya sekitar 2-3% dari total berat badan induk dengan frekuensi 

pemberian sekali sehari, pada pagi atau sore hari (Syamsul Akbar dan Sudaryanto, 

2001). Pemberian pakan dapat dilakukan sampai kenyang yaitu berkisar antara 3-

5% dari total berat tubuh dengan frekuensi pemberian 1 kali sehari. Untuk 

menjaga kesehatan ikan dan memacu perkembangan dan kematangan gonad induk 

juga diberikan vitamin diantaranya vitamin E (tecopherol), vitamin C dan vitamin 

B-Komplek. 

2.3.5  Teknik Perawatan Selama Pemeliharaan Induk Kerapu Sunu 

 Keberhasilan pembenihan ikan kerapu sangat tergantung pada kecukupan 

pakan. Pemberian pakan harus tepat agar pakan yang diberikan dapat efisien 

dikonsumsi ikan yang dipelihara dan memberikan kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan yang baik sehingga penggunaan pakan menjadi efisien, karena 

berkaitan dengan pencernaan dan pemakaian energi. Pemilihan jenis dan ukuran 
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pakan yang tepat akan mempengaruhi efisiensi pemanfaatan pakan. Pakan yang 

digunakan dapat berupa pakan alami/ pakan segar atau pakan buatan. 

 Induk yang baru datang dan sehat perlu waktu untuk beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Dari hasil pengamatan, waktu untuk beradaptasi selama 1-3 

minggu. Keberhasilan beradaptasi ditandai dengan induk mau makan. Bila induk 

dirawat dalam bak, air harus mengalir 24 jam sehari agar terjadi pergantian air. 

Air harus terus mengalir karena induk kerapu sangat memerlukan air segar. Untuk 

menghindari serangan penyakit, bak dan jaring apung yang digunakan harus 

secara rutin dikeringkan dan dicuci, minimal sebulan sekali (Akbar dan 

Sudaryanto, 2001). Induk ikan dipelihara dalam bak ukuruan 10 m3 dengan 

pergantian air sebanyak 300%-400% per hari. Induk tersebut selalu diamati 

kondisi fisiknya terutama bila ada luka atau cacing (Suwirya dan Giri, 2010). 

2.3.6  Hama dan Penyakit Ikan Kerapu 

 Kendala yang sering dihadapi pada kegiatan budidaya kerapu adalah hama 

dan penyakit. Kordi (2002) mengatakan bahwa hama merupakan organisme yang 

dapat menimbulkan gangguan pada ikan budidaya di dalam kolam. Hama pada 

budidaya ikan kerapu ada 3 macam yaitu : predator, kompotitor dan perusak 

sarana. Irianto (2003) penyakit merupakan salah satu faktor kendala dalam 

kegiatan budidaya yang dikarenakan oleh ketidakseimbangan interaksi antara 

faktor lingkungan, inang, dan agen penyakit. Faktor lingkungan dalam hal ini 

dapat berperan sebagai pemicu terjadinya stres bagi inang akibat perubahan fisik, 

kimia, dan biologis lingkungan tersebut sehingga daya tahan tubuh menurun dan 

menjadi rentan terhadap serangan penyakit. 
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 Sebagian besar jenis-jenis parasit yang dapat menyerang ikan kerapu dan 

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit adalah jenis ektoparasit (parasit pada 

permukaan tubuh) seperti golongan Protozoa, Platyhelminthes dan Crustacea. 

Salah satu kasus kematian induk ikan kerapu sunu sebesar 50% yang disebabkan 

oleh parasit Cryptocaryon sp.. Penyakit infeksi bakteri gram negatif merupakan 

penyakit utama pada kerapu sunu (Plectropomus sp.). Bakteri genus Vibrio dapat 

menyebabkan penyakit pada ikan kerapu sunu, seperti pembusukan pada sirip, 

borok pada bagian tubuh dan mulut merah. Penyakit selalu muncul sebagai proses 

dinamis akibat tidak seimbangnya hubungan antara inang (host), jasad penyakit 

(patogen), serta lingkungan (Sarono et al., 1993). 

2.3.7  Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Kerapu Sunu 

 Penanganan penyakit secara umum melalui tindakan diagnosa, pencegahan 

dan pengobatan. Pencegahan merupakan tindakan yang paling efektif 

dibandingkan dengan pengobatan. Sebab, pencegahan dilakukan sebelum terjadi 

serangan, baik hama maupun penyakit, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak 

terlalu besar (Yuasa dkk., 2001).  

 Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan empat cara antara lain 

menghindari sentuhan antara ikan dengan panthogen, menurunkan tingkat infeksi 

(desinfeksi bahan, memakai pakaian yang bersih dan mencuci tangan), 

mempertinggi daya tahan ikan dengan pemberian pakan yang optimal karena ikan 

yang kurang pakan akan terhambat pertumbuhannya dan melemahkan system 

imun, dan terakhir dilakukan imunisasi berupa imunisasi pasif dan aktif 

(Zooneveld et al., 1991). Ikan yang sakit ditanggulangi dengan cara merendam 
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ikan pada air tawar selama ± 5 menit, ini dilakukan untuk membunuh dan 

mengeluarkan parasit yang menempel pada permukaan  tubuh ikan. Selain itu, 

luka yang terdapat pada tubuh ikan diobati dengan menggunakan Albaju dengan 

dosis bergantung kepada besar kecilnya luka yang terdapat pada tubuh ikan 

(Sarwono, 2007). 
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III PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1  Tempat dan Waktu 

       Praktek Kerja Lapang telah dilaksanakan di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Laut Gondol. Dusun Gondol, Desa Penyabangan, 

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada 18 Januari-18 

Februari 2016. 

3.2    Metode Kerja 

         Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang adalah  metode 

deskriptif yang dapat diartikan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

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

kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat diskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Metode yang digunakan dalam 

Praktek Kerja Lapang ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung teknik 

pemeliharaan induk kerapu sunu (Plecetropomus leopardus) pada bak beton di 

BBPPBL Gondol, Bali sehingga diperoleh data primer dan sekunder. 

 

3.3     Metode Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan baik lewat instrument pengumpulan data, observasi, 

maupun lewat data dokumentasi. Menurut sumbernya, data dapat digolongkan 

sebagai data primer dan data sekunder. 
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3.3.1  Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data ini di peroleh secara langsung dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi, wawancara dan partisipasi aktif 

(Hasan, 2002). Pengambilan data primer dalam Praktek Kerja Lapang ini 

dilakukan dengan cara pencatatan data hasil observasi maupun wawancara dengan 

pembimbing Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol, 

Bali. Data primer yang diperlukan adalah : luas bak beton pemeliharaan, jenis dan 

dosis pakan, frekuensi pemberian pakan, jenis hama dan penakit ikan serta 

parameter kualitas air. 

A. Observasi   

 Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung obyek yang akan diamati atau dengan perantaraan alat (Nazir, 

1998). Observasi yang dilaksanakan dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan 

terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan induk 

ikan kerapu sunu di bak beton. 

B. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang di gunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan bila 

ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah 

responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi 

dalam wawancara, yaitu : pewawancara responden, pedoman wawancara, dan 
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situasi wawancara (Ridwan, 2002). Wawancara selama Praktek Kerja Lapang ini 

dilakukan dengan bertanya kepada pegawai dan pembimbing di Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut Gondol, Bali. Mengenai latar 

belakang, produksi, pemasaran, hingga permasalahan yang dihadapi dalam 

menjalankan usaha budidaya ikan kerapu sunu.  

C. Partisipasi Aktif 

 Partisipasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan ikut serta secara 

aktif dalam kegiatan persiapan pemijahan, pemijahan dan pemeliharaan larva.Data 

primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung. 

Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara observasi, partisipasi, dan 

wawancara di tempat kegiatan Praktek Kerja Lapangan (Nazir,1998). Partisipasi 

aktif dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan yang berhubungan 

dengan pemeliharaan induk kerapu sunu mulai dari persiapan calon induk, 

pengukuran kualitas air, dan pemberian pakan. 

3.3.2  Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang 

lain yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini 

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu. Data 

sekunder disebut juga data tersedia (Hasan, 2002).  Data sekunder dapat diperoleh 

dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, pustaka yang menunjang, data 

dokumentasi, data lembaga penelitian, dan data dari dinas perikanan yang 

berhubungan dengan ikan kerapu sunu. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Lokasi  BBPPBL Gondol  

 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut (BBPPBL) 

Gondol Bali adalah salah satu lembaga riset yang berada di bawah Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, memiliki mandat budidaya ikan-ikan laut komoditas 

penting yakni bidang pembenihan dan pembesaran. Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Budidaya Laut (BBPPBL) terletak di Dusun Gondol, Desa 

Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Singaraja-Bali. 

Gambar bangunan BBPPBL gondol dapat dilihat pada gambar 2. Dan adapun 

batas-batasannya sebagai berikut :  

a. Barat dan Utara : Laut Bali 

b. Timur : Pemukiman penduduk  

c. Selatan : Jalan raya antar kota Singaraja-Gilimanuk 

 
Gambar 2. Bangunan kantor BBPPBL Gondol 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016) 
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BBPPBL Gondol terletak kurang lebih 25 Km sebelah Timur Gilimanuk 

dan 47 Km sebelah Barat Singaraja (Ibu kota Kabupaten Buleleng). Secara 

geografis BBPPBL Gondol berada pada 114
o
-115

o
 BT dan 7

o
-8

o
 LS, dengan 

ketinggian tepat (topografi) ± 2 m di atas permukaan laut, suhu udara berkisar 

antara 28
o
-32

o
C, kondisi kecerahan perairan pantai sekitar BBPBBL yaitu antara 

98%-100% dan salinitas air laut antara 30-35 ppt. BBPPBL Gondol didirikan di 

atas areal seluas 6,7 Ha dengan luas bangunan 11.910 m
2 

dan sisanya masih 

merupakan tanah kosong. BBPPBL Gondol juga memiliki fasilitas tambahan 

berupa tambak percobaan di Desa Pejarakan dan Keramba Jaring Apung (KJA) 

yang terletak di Teluk Pegametan. 

4.1.2 Sejarah Berdirinya BBPPBL Gondol 

 Awal berdirinya BBPPBL dimulai pada tahun 1985 dengan nama Sub 

Balai Penelitian Perikanan Panti yang berada di bawah Departemen Pertanian 

dengan mandat di bidang pembenihan. Kemudian sejak tanggal 1 April 1995, 

berubah nama menjadi Loka Penelitian Perikanan Pantai (Sub Balitkandita). 

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No.861/KPTS/12/1980 tanggal 2 

Desember 1980, Balai Penelitian Perikanan Darat dibagi tujuh unit stuktural, yaitu 

Sub Bagian Tata Usaha, Sub Balai Penelitian Depok, Jatiluhur, Jepara, 

Palembang, Maros dan Samarinda, Selanjutnya Balai Penelitian Perikanan Darat 

dibagi lagi menjadi Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (Balitkanwar) dan Balai 

Penelitian Perikanan Budidaya Pantai (Balitkandita). 

 Perkembangan selanjutnya, Sub Balai Balitkandita Gondol berubah nama 

menjadi Loka Penelitian Perikanan Pantai (Lolitkanta) Gondol. Perubahan ini 



 

ADLN –PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PEMELIHARAAN                                   GIA ASASA 

didasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No.797/KPTS/05.0210/1994 yang 

berlaku mulai 1 April 1995. Berdasarkan surat Keputusan tersebut, kedudukan 

Lolitkanta Gondol berada di bawah Pusat Penelitian Pengembangan Perikanan 

Jakarta, SK Menteri No.797/Kpts/OS.210/12/1994. Sejalan dengan era reformasi, 

maka pada tanggal 31 Juni 2000, Loka yang awalnya berada di bawah 

Departemen Pertanian, beralih di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan 

dengan SK Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan nomor 73 tahun 2000. 

 Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.26A/MEN/2001 

tanggal 16 Mei 2001, Lolitkanta Gondol berubah nama menjadi Balai Besar Riset 

Perikanan Budidaya Laut Gondol. Pada struktur Departemen Kelautan dan 

Perikanan (DKP), BBPPBL berada di bawah Pusat Riset Perikanan Budidaya 

yang merupakan bagian dari Badan Riset Perikanan Budidaya (BRPB). 

 Berdasarkan Permen KP RI No.PER 26/MEN/2001 tanggal 26 September 

2011, berubah menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, 

dengan mandat melaksanakan penelitian dan pengembangan budidaya laut di 

bidang pembenihan dan pembesaran.  

4.1.3  Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

 Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja di BBPPBL Gondol ini 

diatur dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.26A/MEN/2001. Menurut 

ketentuan tersebut, BBPPBL Gondol adalah Unit Pelaksanan Teknis (UPT) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya laut yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Riset 

Kelautan dan Perikanan. BBPPBL Gondol dipimpin oleh seorang Kepala Balai. 
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Kepala Balai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tiga bagian yaitu Bagian 

Tata Usaha, Bidang Tata Operasional, Bidang Pelayanan Teknis dan Sarana, serta 

kelompok peneliti dan jabatan fungsional lainnya. Struktur organisasi BBPPBL 

Gondol dapat dilihat di lampiran 3. 

 Adapun tangung jawab dan tugas dari setiap pegawai disesuaikan dengan 

jabatannya masing-masing yaitu: Kepala Balai bertanggung jawab untuk 

mengawasi  pelaksanaan tugas masing-masing bawahan dan apabila terjadi 

penyimpangan agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Bagian Tata Usaha bertugas 

mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, 

perlengkapan, dan rumah tangga serta pelaporan. Bagian Pelayanan Jasa dan 

Informasi mempunyai tugas melakukan penyimpanan bahan standar teknik dan 

pengawasan pembenihan dan pembudayaan ikan laut, pengendalian hama dan 

penyakit ikan, lingkungan, sumber daya induk dan benih, pengelolaan jaringan 

informasi dan perpustakaan. Bidang pelayanan teknis mempunyai tugas 

melakukan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan, pengawasaan 

teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan laut. Kelompok Jabatan Fungsional 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perekayasaan, pengujian, bimbingan, 

penerapan standarisasi atau sertifikasi pembenihan dan pembudidayaan ikan laut, 

pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih hasil budidaya, 
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penyuluhan dan kegiatan lainnya sesuai dengan tugas masing-masing berdasarkan 

fungsional. 

 BBPPBL Gondol dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi di lingkungan departemen serta instansi di luar departemen 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

 

4.1.4  Visi dan Misi BBPPBL Gondol 

 Visi dari BBPPBL Gondol yaitu terwujudnya lembaga penelitian yang 

terkemuka dalam penyediaan data, informasi dan teknologi budidaya laut sebagai 

komponen andalan pembangunan nasional kelautan dan perikanan. Misi dari 

BBPPBL Gondol adalah:  

1. Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bagi pengembangan 

budidaya laut. 

2. Menciptakan teknologi unggulan dalam bidang pembenihan dan 

pembesaran ikan.  

3. Meningkatkan pelayanan jasa kerjasama penelitian dan 

mengembangkan budidaya laut.  

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan IPTEK 

kelautan dan perikanan budidaya laut, yaitu: menghasilkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang perikanan budidaya 

untuk kesejahteraan masyarakat perikanan, dan menerapkan teknologi 

inovatif dan kebijakan pada : penelitian bagi pengembangan perikanan 

budidaya laut, menciptakan teknologi unggulan pada pembenihan dan 
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pembesaran ikan laut, meningkatkan pelayanan jasa penelitian dan 

mengembangkan kerjasama penelitian budidaya laut, meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan IPTEK perikanan 

budidaya laut. 

4.2 Sarana dan Prasarana 

4.2.1  Sarana 

 Sarana merupakan peralatan yang harus tersedia saat berlangsungnya suatu 

kegiatan penelitian. Sarana-sarana yang tersedia antara lain : 

a. Sistem Penyediaan Listrik 

 Listrik digunakan untuk pencahayaan, menjalankan mesin-mesin, serta 

aktivitas penggunaan lainnya. Sumber tenaga listrik yang digunakan berasal dari 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Buleleng, yaitu satu unit instalasi 

PLN dengan daya 197 KW. Sumber tenaga listrik lainnya berasal dari dua buah 

generator yang masing-masing berkekuatan 100 KW dan 200 KW. Generator ini 

baru difungsikan bila aliran listrik dari PLN terputus. 

b. Sistem Penyediaan Air Laut 

 Air merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan pemeliharaan, 

diantaranya adalah air laut. Teknik pengambilan air laut yaitu dengan cara 

memompa air laut yang diambil dari perairan laut Bali. Untuk menyedot air laut 

dipompa dengan menggunakan pompa merk Torisima 8 dim, digunakan 4 pompa 

dengan kapasitas masing-masing 500 m
3
/jam yang digunakan secara bergantian  
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setiap 12 jam.  Pompa ditempatkan pada sebuah rumah pompa di tepi pantai dan 

pipa dipasang di lepas pantai, berajarak ±200 meter dari batas minimum surut 

terendah. Gambar instalasi pompa air laut dapat dilihat pada gambar 3 . 

 
Gambar 3. Instalasi pompa air laut  

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016) 

c. Sistem Penyediaan Air Tawar 

 Air tawar yang digunakan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Buleleng. Air tawar juga diperoleh dari sumur pompa dengan 

kekuatan 7 PK dari sumur yang dibuat khusus dengan kedalam 40 m dan 

ditampung dalam tangki berkapasitas 30 m
3, 

dengan ketinggian sekitar 10 m. Air 

tawar dialirkan secara grativitasi ke bagian-bagian yang memerlukan. Air tawar 

hanya digunakan untuk penelitian alat-alat laboratorium, pembilasan bak induk 

dan bak pemeliharaan larva, treatment induk terhadap parasit. Gambar tangki 

penampungan air tawar dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Tangki penampungan air tawar  

(Dokumentasi pribadi, 2016) 

d. Sistem Aerasi 

 Aerasi diperlukan untuk mempercepat proses difusi oksigen dari udara ke 

dalam air, serta mempercepat penguapan gas-gas beracun yang terdapat dalam air. 

Sistem aerasi berasal dari mesin blower 2 KVA sebanyak 2 (dua) buah dengan 

kapasitas 2,21 m
3
/menit dan digunakan secara bergantian selama 12 jam yang 

menghasilkan udara atau oksigen yang kemudian disalurkan atau didistribusikan 

melalui pipa PVC berdiameter 1 inchi ke setiap selang aerasi yang terdapat pada 

setiap bak induk dan larva. Gambar sistem aerasi (blower) dapat dilihat pada 

gambar 5. 
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Gambar 5. Sistem aerasi (Blower)  

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016)  

4.2.2 Prasarana 

 Prasarana merupakan fasilitas yang menunjang dan melengkapi sarana. 

prasarana yang tersedia di BBPPBL Gondol antara lain : 

a.  Tenaga Listrik 

 Tenaga listrik untuk semua kegiatan di BBPPBL Gondol berasal dari 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya 82.500 VA. Jika terjadi gangguan, 

terdapat dua unit generator set (genset) yang digunakan sebagai sumber listrik 

cadangan dengan kapasitas masing-masing 50 KVA dan 150 KVA. 

b. Fasilitas 

 Fasilitas-fasilitas yang ada di BBPPBL Gondol untuk mendukung kegiatan 

penelitian, pembenihan, ataupun kegiatan pemeliharaan induk. Fasilitas umum 

yang dimiliki oleh BBPPBL Gondol antara lain adalah gedung administrasi, 
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auditorium, perpustakaan, bengkel peralatan, guest house, asrama, sarana 

peribadatan, serta sarana olahraga (lapangan tenis, lapangan volly, dan tenis 

meja). 

 Fasilitas riset yang dimiliki oleh BBPPBL Gondol antara lain, 

laboratorium yang terdiri dari laboratorium penyakit dan lingkungan, 

laboratorium OFCF, laboratorium nutrisi, laboratorium bioteknologi dan 

laboratorium biologi, hatchery udang, hatchery tuna, hatchery multi spesies 

(MSH), hatchery produksi benih ikan laut, hatchery prototype skala rumah tangga 

dan ikan hias, bak induk, bak larva dan bak pakan alami, tambak percobaan di 

Desa Penjarakan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Teluk Pegametan. 

c. Transportasi  

 Transportasi yang digunakan di BBPPBL Gondol terdiri atas beberapa 

jenis kendaraan, yaitu kendaraan roda empat (minibus dan pick up) dan kendaraan 

roda dua. Terdapat satu unit kendaraan roda enam (truk) yang digunakan untuk 

mengangkut barang dan memindahkan ikan dari hatchery ke Keramba Jaring 

Apung (KJA) atau sebaliknya yang berjarak 15 km. BBPPBL Gondol juga 

memiliki speed boat sebagai transportasi laut. 

4.3  Kegiatan Pemeliharaan Induk Kerapu Sunu (Plectropomus leopardus) 

 Pemeliharaan induk dilakukan untuk menumbuhkan dan mematangkan 

gonad (sel telur dan sperma) ikan agar ikan siap memijah sehingga menghasilkan 

telur atau benih yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan dimulai dari persiapan 
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bak beton, seleksi induk, pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, pemijahan 

dan pemanenan telur. 

4.3.1 Persiapan Bak Beton 

 Pemeliharaan induk ikan kerapu sunu dilakukan dalam wadah 

pemeliharaan berupa bak beton berbentuk bulat berukuran 100 m3 dengan 

kedalaman 3 m. Ukuran dan bentuk bak sesuai dengan pernyataan Sugama dkk., 

(2001), bahwa bak induk berfungsi sebagai tempat pemeliharaan dan pemijahan 

ikan kerapu, ikan kerapu cenderung memijah dalam bak yang berukuran 75-100 

m
3
 dengan kedalaman 2-3 m dan berbentuk bulat. Bak berbentuk bulat 

dimaksudkan supaya tidak terdapat sudut sehingga induk ikan kerapu seolah-olah 

berada di daerah yang luas serta mempunyai kelebihan yaitu sirkulasi air baik 

dibandingkan dengan bentuk persegi panjang atau kerucut dan memudahkan 

pengeluaran sisa pakan dan kotoran. 

 Bak pemeliharaan induk terdiri 8 bak, setiap bagian dasar bak dibuat 

kemiringan 5% ke arah tengah sebagai tempat saluran pembuangan air dan bak 

dilengkapi pipa pemasukan air (inlet) dan pipa pengeluaran air (outlet) sesuai 

dengan pernyataan Aslianti dkk., (1989), bak harus dilengkapi dengan pipa 

pemasukan dan pipa pengeluaran. Setiap bak pemeliharaan dilengkapi dengan 4 

aerasi yang dipasang sampai kedalaman kurang lebih 1 meter dan bagian atas bak 

terdapat jaring yang berfungsi mecegah ikan loncat keluar. Perbandingan sex ratio 

antara induk jantan dan betina adalah 2:1, masing-masing bak rata-rata berisi ±40 

ikan. Gambar bak beton induk kerapu sunu dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Bak beton induk kerapu sunu 

 (Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016) 

 

 Bak pemeliharaan induk kerapu sunu terletak di luar ruangan terbuka hal 

ini dimaksudkan terkait dengan pemijahan induk kerapu pada malam hari, induk 

kerapu memijah pada bulan gelap sehingga bila waktunya bulan gelap maka induk 

kerapu akan memijah. Pada setiap bagian samping bak terdapat tempat 

penampungan telur ikan yang disebut egg collector. Sistem air mengalir dilakukan 

pada proses pemeliharaan air, yaitu air masuk dan keluar secara terus menerus 

sehingga kualitas air pada bak induk dapat terus terjaga induk dapat sehat dan 

tumbuh dengan maksimal.  

 Bak pemeliharaan induk setiap seminggu sekali dilakukan pengurasan, 

pencucian dilakukan pada saat pagi hari bertujuan agar penyinaran matahari 

optimal dan membantu penguapan chlorin dalam kaporit. Bak disikat dan diberi 

kaporit dosis 100 ppm untuk menghilangkan bakteri seperti pathogen, jamur dan 

protozoa yang merupakan media pembawa mikroba pengganggu. Bak dibilas 

dengan air laut sampai bersih sampai terbuang melalui saluran pembuangan untuk 
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membersihkan kaporit yang ada dalam bak, setelah dibersihkan bak induk dapat 

digunakan kembali. Gambar proses pembersihan bak pemeliharaan dan treatment 

induk kerapu sunu dapat dilihat pada lampiran 4. 

4.3.2 Seleksi Induk 

 Seleksi bertujuan untuk mendapatkan induk yang sesuai dengan kriteria 

sehingga dapat menghasilkan bibit yang unggul. Kualitas induk merupakan salah 

satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyediaan benih. Induk kerapu 

sunu berasal dari tangkapan alam di perairan NTB, NTT, Sulawesi, Jawa, Maluku, 

Sumatra, dan dapat diperoleh dari hasil pembesaran. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Sugama dkk., (2001) bahwa induk ikan kerapu yang akan digunakan 

dapat berasal dari tangkapan alam atau hasil kegiatan pembesaran. Berdasarkan 

hasil wawancara induk sebelum dipelihara di seleksi sesuai kreteria yaitu sehat, 

lincah, tidak cacat, cukup  umur (matang gonad) dan tidak ada luka. 

 Induk ikan kerapu sunu yang baik dan siap memijah yaitu mempunyai 

berat tubuh lebih dari 1,5 kg untuk betina dan 3-5 kg untuk jantan. Berdasarkan 

hasil wawancara PKL kerapu sunu bersifat hemaprodit protogini dimana terjadi 

perubahan kelamin (Sex change) dari betina berubah menjadi jantan saat dewasa, 

sehingga untuk membedakan jantan dan betina sangat susah jika dilihat secara 

fisik. Penentuan jenis kelamin ikan kerapu sunu yang ada di BBPPBL Gondol 

dilakukan dengan cara mengurut bagian perut ikan (stripping) dengan begitu 

dapat dilihat jantan atau betina. Gambar induk kerapu sunu dapat dilihat pada 

gambar 7.  
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Gambar 7. Induk kerapu sunu 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016) 

4.3.3 Pengelolaan Kualitas Air  

 Sumber air yang digunakan harus bersih dari organisme patogen dan 

memiliki kadar garam serta suhu yang sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan. 

Pergantian air pada bak induk di BBPPBL Gondol dilakukan dengan sistem 

sirkulasi air mengalir sesuai dengan pernyataan Sugama dkk., (2001) bahwa bak 

induk harus dipelihara dengan sistem air mengalir dimana laju pergantian air 

paling sedikit 200-300% perhari, di BBPPBL Gondol laju pergantian air sebanyak 

300-400% perhari. Pergantian air bertujuan untuk membuang zat-zat toksik yang 

dapat menganggu induk kerapu dan menciptakan lingkungan yang menyerupai 

aslinya. Pengukuran parameter kualitas air seperti salinitas, suhu, pH, dan DO 

dilakukan sebulan sekali, karena kondisi air stabil sehingga  tidak perlu dilakukan 

pengukuran kualitas air setiap hari. Hasil pengukuran kualitas air pada bak induk 

terdapat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran kualitas air bak induk kerapu sunu 

Salinitas 

(ppt) 
Ph DO (ppm) Suhu (

o
C) 

34,9 ppt 8 6.0 ppm 29
o
C 

(Sumber : BBPPBL Gondol)  

 Terjadi perbedaan kisaran nilai pada salinitas dan DO yang terukur selama 

pemeliharaan pada kegiatan PKL dengan pernyataan Langkosono (2007) 

mengatakan bahwa kualitas air yang optimal untuk pertumbuhan ikan kerapu, 

seperti suhu berkisar antara 24-31 ºC, salinitas antara 30-33 ppt, oksigen terlarut > 

3,5 ppm dan pH berkisar antara 7,8-8,0. Perbedaan tersebut kemungkinan 

dikarenakan lokasi budidaya yang berbeda serta kodisi cuaca yang fluktuatif.   

 Setiap hari volume air diturunkan sebanyak 50% dan kembali diisi sekitar 

2-3 jam kemudian. Menaikkan dan menurunkan volume air ini merupakan salah 

satu usaha manipulasi lingkungan untuk menstimulasi pematangan gonad pada 

induk ikan dan untuk menjaga kualitas air. Pergantian air secara total juga 

dilakukan saat pembersihan wadah pemeliharaan. Bak pemeliharaan induk harus 

di lengkapi aerasi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air.  

4.3.4 Teknik Pemberian Pakan 

 Selama pemeliharaan induk kerapu sunu diberi pakan segar cumi-cumi dan 

ikan rucah berupa ikan lemuru dan layur, sebelum pakan diberikan pakan 

disimpan dalam ruangan pendingin (cold stroge) dengan suhu -20 
o
C. Selama 

pemeliharaan induk pakan yang diberikan 2-3 % dari bobot total induk dan jumlah 

pakan yang diberikan yaitu 7-10 kg perhari. Pakan segar yang diberikan pada ikan 
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kerapu sunu terlebih dahulu harus dibersihkan dan dipotong pada beberapa bagian 

tubuhnya sesuai dengan bukaan mulut ikan, karena jika ukuran potongan terlalu 

besar maka pakan tersebut tidak dapat dicerna pencernaan. Perbandingan ikan 

rucah dan cumi yang diberikan pada induk ikan krapu sunu adalah 2:1. Jadwal 

pemberian pakan dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Jadwal Pemberian Pakan 

(Sumber : BBPPBL Gondol) 

 Pakan induk yang sudah siap dicampur dengan vitamin mix, pemberian 

vitamin mix sangat penting untuk melengkapi kekurangan vitamin yang tidak 

terdapat dalam pakan mampu merangsang pematangan gonad, menjaga kualitas 

telur, dan kesehatan induk. Penambahan vitamin C, E, OTC, dan Astaxanthin 

yang dicampurkan pada pakan adalah masing-masing 25 mg, 50 mg, 50 mg, dan 

25 mg yang diberikan pada induk ikan kerapu sunu. Frekuensi pemberian pakan 

satu kali sehari yaitu pagi pukul 09.00 WITA, pakan yang diberikan secara 

adlibitum (sekenyang-kenyangnya) hal tersebut berguna untuk menghasilkan telur 

yang berkualitas. Gambar pakan ikan dan vitamin mix dapat dilihat pada gambar 

8. 

Hari Pola Pemberian Pakan 

Senin Ikan rucah + cumi-cumi + vit. Mix 

Selasa Ikan rucah + cumi-cumi + vit. Mix 

Rabu Ikan rucah + cumi-cumi + vit. Mix 

Kamis Ikan rucah + cumi-cumi + vit. Mix 

Jumat Ikan rucah + cumi-cumi + vit. Mix 

Sabtu Ikan rucah + cumi-cumi + vit. Mix 

Minggu Puasa 
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                      (a)                                                 (b) 

Gambar 8. (a)  Pakan ikan dan (b) Vitamin mix 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016) 

 Syarat pakan bagi induk ikan kerapu sunu adalah pakan dalam keadaan 

segar, mengandung protein tinggi, omega tiga dan asam lemak. Pemberian pakan 

induk dengan ikan rucah yang kurang segar dan teroksidasi, dapat menyebabkan 

induk sakit dan kadang kala akan mati. Pemberian pakan berupa ikan cumi selain 

ikan rucah sangat dianjurkan untuk memperbaiki gizi dan mutu telur. Proses 

persiapan pakan dapat dilihat pada lampiran 5. 

4.3.5  Teknik Pemeliharaan Induk 

 Induk ikan kerapu sunu dipelihara dalam bak berukuran 100 m
3
 dengan 

pergantian air sebanyak 300-400 % per hari. Induk kerapu sunu sebelum 

dipelihara di BBPPBL-Gondol berasal dari alam sebelum dipelihara dalam  bak 

beton induk harus di karantina dahulu selama 3 hari dengan tujuan untuk 

beradaptasi terhadap lingkungan pemeliharan dalam balai. Selama pemeliharaan 

di karantina induk diberi antibiotik sebanyak 5 ppm untuk mengobati ikan yang 

kemungkinan terserang penyakit dari tempat asal. Penggunaan antibiotik 

berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada tubuh ikan. 
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Selama karantina induk diseleksi untuk mencari induk matang telur yang memiliki 

kriteria unggul.   

 Induk kerapu sunu selama pemeliharaan diberi pakan yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan agar pakan yang diberikan dapat efisien dikonsumsi ikan yang 

dipelihara dan memberikan kelangsungan hidup pertumbuhan yang baik. Kondisi 

induk yang dipelihara harus selalu dimonitor untuk menghindari kemungkinan 

serangan parasit. Induk yang terserang parasit atau mengalami luka dapat diobati 

dengan cara merendamnya dalam air laut yang diberi formalin 100-150 ppm 

selama 1 jam dan albazu yang dioleskan pada bagian tubuh ikan yang luka sesaat 

sebelum ikan dimasukkan kembali kedalam bak pemeliharaan. Untuk 

menghindari serangan penyakit dilakukan pembersihan bak induk dan treatment, 

minimal 10 hari sekali. Gambar proses pembersihan bak pemeliharaan dan 

treatment induk kerapu sunu dapat dilihat pada lampiran 4. 

4.3.6  Proses Pemijahan 

 Induk yang sudah matang gonad akan memijah. Metode pemijahan ikan 

kerapu sunu di lokasi PKL BBPPBL Gondol terjadi secara alami yaitu dengan 

teknik manipulasi lingkungan. Teknik ini dilakukan dengan cara menurunkan 

permukaan air bak sampai 70%, kemudian jumlah air kembali dinaikkan seperti 

semula dan dilakukan sirkulasi secara terus menerus (sistem air mengalir) setiap 

hari, teknik ini bertujuan untuk menaikkan dan menurunkan suhu sehingga dapat 

memacu rangsangan memijah untuk induk. Teknik manipulasi lingkungan 

memiliki keuntungan yaitu dihasilkannya telur berkualitas, pemulihan induk yang 

cepat, dan pematangan gonad dapat kembali teratur.  
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 Proses pemijahan induk terjadi malam hari. Pemijahan terjadi secara 

berkelompok (group spawning). Perbandingan induk kerapu sunu  1:2 (1 jantan 

dan 2 betina). Pemijahan kerapu sunu terjadi mengikuti fase bulan (lunar cycle) 

dimana terjadi saat bulan gelap (bulan baru) mulai 2 hari menjelang bulan baru 

sampai 7 hari setelah bulan baru. Induk memijah antara pukul 23.00-02.00 WITA. 

Musim pemijahan ikan kerapu sunu sangat dipengaruhi oleh tempat dimana ikan 

hidup dan juga jenisnya serta fase bulan. Jumlah telur induk ikan kerapu sunu 

dapat ditentukan dari jenis induk, habitat, jenis makanan, kualitas air, dan musim 

yang berubah-ubah. Selama di tempat PKL, jumlah telur kerapu sunu tidak 

menentu, hal ini dikarenakan ikan tersebut masih dalam penelitian. Telur yang 

dihasilkan pada saat pemijahan akan terbawa arus dan ditampung dalam egg 

collector yang telah berhubungan dengan bak pemeliharaan induk. Gambar Egg 

Collector (Penampungan telur) dapat dilihat pada gambar 9. 

 
Gambar 9. Egg Collector (Penampungan telur) 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016) 
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4.3.7  Panen dan Seleksi Telur 

 Tahap pertama adalah pemasangan egg collector biasanya dipasang pada 

sore hari. Telur ikan kerapu sunu bersifat mengapung di permukaan air, sehingga 

bak pemijahan induk dirancang dengan sistem pembuangan air yang berada di 

permukaan bak. Egg Collector terbuat dari jaring lembut berukuran 300-400   . 

Telur yang telah berkumpul dipanen pada pukul 07.00-08.00 pagi hari dengan 

hati-hati karena telur sedang dalam tahap perkembangan (mengalami pembelahan 

sel). Pemanenan dilakukan dengan scop net dan telur dipindahkan pada bak 

inkubasi berukuran 100 liter untuk dilakukan seleksi dan penghitungan telur. 

Gambar bak inkubasi telur dapat dilihat pada gambar 10. 

 
Gambar 10. Bak inkubasi telur 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2016) 

 Berdasarkan pengamatan selama PKL pemanenan telur dilakukan setiap 

hari selama berlangsunya pemijahan sampai pemijahan selesai, telur yang terbuahi 

akan melayang dipermukaan air berwarna bening berbentuk bulat sedangkan telur 
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yang tidak terbuahi akan mengendap berwarna putih dan rusak. Pemisahan telur 

yang terbuahi dan yang tidak terbuahi dilakukan dengan cara melakukan 

pemutaran air sebagai media pemusatan telur sehingga dua kelompok telur akan 

terpisah dan telur yang rusak terkumpul didasar bak. Pemusatan tersebut 

ditunjukan untuk mengendapkan telur yang rusak, setelah mengendap di dasar 

maka dilakukan penyiponan menggunakan selang sehingga telur yang rusak 

terbuang. Jumlah telur yang terbuahi dan tidak terbuahi dihitung menggunakan 

metode volumetrik dengan cara pengambilan sampel menggunakan gelas ukur 20 

ml lalu dituangkan sedikit demi sedikit ke cawan petri lalu dihitung. Gambar 

seleksi dan penghitungan telur dapat dilihat pada gambar 11 dan data 

penghitungan jumlah telur (pada bulan Februari 2016) disajikan dalam tabel 3. 

 
Gambar 11. Seleksi dan Penghitungan Telur 

(Dokumentasi pribadi, 2016) 
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Tabel 3. Hasil Penghitungan Jumlah Telur 

Tangal Total Telur Telur 

Fertil 

Telur 

Unfertil 

FR (%) 

 5  Februari 2016 2.275.000 1.142.500 1.132.500 51 

 6  Februari 2016 2.427.500 1.790.000 637.500 74 

 7  Februari 2016 2.225.000 1.825.000 400.000 82 

 8  Februari 2016 1.535.000 1.055.000 480.000 69 

 9  Februari 2016 2.140.000 1.550.000 590.000 72 

10 Februari 2016 2.300.000 1.305.000 995.000 57 

11 Februari 2016 2.025.000 605.000 1.420.000 30 

12 Februari 2016 930.000 725.000 205.000 80 

13 Februari 2016 2.460.000 1.965.000 495.000 80 

14 Februari 2016 4.860.000 3.740.000 1.120.000 77 

15 Februari 2016 2.570.000 1.525.000 1.045.000 59 

16 Februari 2016 1.280.000 1.075.000 205.000 84 

Total 27.027.500 18.302.500 8.725.000  

 

 Kerapu sunu memijah secara parsial dalam satu fase pemijahan diketahui 

setelah dilakukan hasil penghitungan jumlah telur pada tabel 3 dihasilkan telur 

dengan jumlah berbeda sehingga telur yang dihasilkan setiap hari bervariasi, 

karena setiap induk mengeluarkan telur sedikit demi sedikit. Jumlah total telur 

yang dihasilkan setelah penghitungan telur yang terbuahi dan tidak terbuahi 

sebanyak 27.027.500 butir.   

4.3.8 Penyakit 

 Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemeliharan kerapu sunu adalah 

timbulnya penyakit pada induk. Penyakit pada ikan kerapu disebabkan oleh faktor 

lingkungan, daya dukung, perairan dan kualitas pakan. Faktor lingkungan 



 

ADLN –PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL TEKNIK PEMELIHARAAN                                   GIA ASASA 

dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan biologi. Sedangkan faktor daya dukung 

perairan dilihat dari kepadatan ikan di perairan, contohnya konsumsi yang tidak 

sesuai dengan kepadatan ikan sehingga kandungan ammonia meningkat dan 

timbul toksit. Faktor pakan juga mempengaruhi timbulnya penyakit pada induk 

kerapu sunu, ikan yang kekurangan pakan akan mengalami penurunan daya tahan 

tubuh sehingga ikan mudah terserang penyakit dan pakan yang tidak segar akan 

menyebabkan ikan terserang penyakit.  

  Pengendalian penyakit dilakukan pada induk kerapu sunu adalah setiap 10 

hari dilakukan treatment, proses pembersihan bak dan treatment induk kerapu 

sunu dapat dilihat di lampiran 4. Proses treatment kerapu sunu : 

a. Ikan direndam dalam air laut yang ditambah dengan formalin 40% 

dengan dosis 100 ml formalin untuk 1000 liter air laut. Proses 

perendaman dilakukan ± 1 jam. Proses ini dilakukan untuk melepaskan 

parasit dari tubuh ikan. 

b. Bak air tawar digunakan untuk membilas dan membersihkan parasit 

dari tubuh ikan. Proses ini dilakukan dengan cepat karena ikan kerapu 

tidak tahan terhadap air tawar dengan waktu yang lama.  

c. Ikan yang mempunyai luka pada tubuhnya diobati dengan albaju 

dengan cara dioleskan pada luka yang ada pada tubuhnya. Gambar 

albaju dan ikan terserang penakit  dapat dilihat pada gambar 12. 

d. Ikan yang telah ditreatment dimasukkan kembali dalam bak baru yang 

bersih. 
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                          (a)                                                              (b) 

Gambar 12. (a) Albaju, (b) Ikan yang terserang penyakit 

(Dokumentasi pribadi, 2016)  

 Jenis-jenis penyakit yang sering menyerang induk ikan kerapu sunu di 

BBPPBL Gondol disebabkan oleh beberapa pathogen seperti protozoa, parasit dan 

virus.  Pada saat pelaksanaan PKL induk yang dipelihara biasanya terserang 

penyakit yang disebabkan oleh Benedenia sp., Cryptocaryon sp., dan Viral 

Nervous Necrosis (VNN). 

1. Benedenia sp. 

 Gejala penyakit yang ditunjukan ikan bila terserang Benedenia sp. adalah 

ikan akan kehilangan nafsu makan, tingkat pergerakannya akan lambat, dan 

adanya luka-luka pada permukaan tubuh ikan karena parasit ini menimbulkan 

gatal-gatal pada ikan sehingga ikan meresponnya dengan menggesek-gesekkan 

tubuhnya pada dinding bak. 

 Cara penanggulangan induk ikan yang terserang parasit ini dapat 

dilakukan dengan cara merendam induk kerapu sunu dalam air laut yang sudah 

dicampur dengan formalin 40% selama 10-15 menit, kemudian merendam induk 

kembali dalam air tawar 2-5 menit agar tubuh ikan dapat terbebas dari ektoparasit 
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yang menempel pada permukaan tubuhnya. Pada saat akan dikembalikan ke bak 

pemeliharaan diolesikan Albaju jika ada luka. 

2. Cryptocaryon sp. 

 Gejala yang ditimbulkan ikan tidak mau makan, gerakan tidak normal, 

senang berada dipermukaan terutama di sekitar air masuk, terdapat bercak putih 

pada permukaan tubuh, mata membengkak, terjadi pendarahan dan pembusukan 

pada sirip, insang dan mata ditumbuhi semacam kista berwarna putih, dan 

bergerombol pada permukaan. Bagian tubuh yang sering diserang penyakit ini 

adalah permukaan tubuh, insang, dan mata.  

 Cara penanggulangan induk ikan yang terserang parasit ini dapat 

dilakukan dengan cara merendam induk kerapu sunu dalam air laut yang sudah 

dicampur dengan formalin 40% selama 10-15 menit, kemudian merendam induk 

kembali dalam air tawar 2-5 menit agar tubuh ikan dapat terbebas dari ektoparasit 

yang menempel pada permukaan tubuhnya. Pada saat akan dikembalikan ke bak 

pemeliharaan diolesi Albaju jika ada luka. 

 

3. Viral Nervous Necrosis (VNN) 

 Gejala yang ditimbulkan antara lain : ikan terlihat lemah, sering diam di 

dasar bak, kurang nafsu makan. Berdasarkan hasil wawancara PKL induk ikan 

yang terserang VVN penangulangannya belum ditemukan namun dilakukan 

pencegahan dengan cara mengurangi stress pada ikan, meningkatkan ketahanan 

ikan, pemberian vaksin, dan pengontrolan kualitas air dan pakan. Induk yang 

terserang VNN dipindahkan di bak karantina . 
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4.4  Hambatan Dalam Pemeliharaan Induk Ikan Kerapu Sunu  

 Pada kegiatan praktek kerja lapang dalam pemeliharaan induk kerapu sunu 

terjadi hambatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor pakan, dan 

faktor alam. Pada faktor lingkungan kurangnya kebersihan dari bak pemeliharaan 

serta sistem perairan yang kurang bagus untuk induk kerapu sunu sehingga terjadi 

kontaminan ini lebih banyak disebabkan pada faktor non teknis. Faktor pakan juga 

menjadi hambatan dalam pemeliharaan induk kerapu sunu di BBPPBL Gondol 

yaitu sulitnya stok pakan ikan rucah segar yang tersedia. Pakan yang tidak segar 

akan menyebabkan timbulnya penyakit pada ikan dan pemberian pakan pada ikan 

harus tepat apabila ikan kekurangan pakan akan mengalami penurunan daya tahan 

tubuh sehingga mudah terserang penyakit. 

 Faktor alam juga sangat berpengaruh pada pemeliharaan induk walaupun 

di pelihara di bak bak pemeliharaan faktor alam sangat berpengaruh pada kualitas 

air yang ada di bak pemeliharaan ini di karenakan suplai air yang ada pada bak 

pemeliharaan berasal dari laut. Jika terjadi hujan maka kualitas air  tersebut 

menurun ditandainya dengan kekeruhan yang terjadi pada air laut dan terutama 

yang sangat mencolok adalah turunnya salinitas air laut setelah terjadi hujan 

sesuai dengan pernyataan Yuniato dan Syaripuddin (2013) menyatakan bahwa air 

tawar memiliki berat jenis lebih ringan dari air laut sehingga air hujan dan air 

sungai akan lebih lama berada di permukaan laut sebelum bercampur dengan air 

laut yang menyebabkan salinitas berkurang hanya pada permukaan air laut sampai 

kedalaman tertentu saja, tidak sampai ke dasar perairan. Salinitas juga 

berhubungan langsung dengan musim penghujan dan musim kemarau yaitu 
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pengaruh keberadaan air tawar yang bersumber dari hujan, baik hujan yang jatuh 

secara langsung ke laut maupun hujan yang terjadi di darat dan mengalir ke laut 

melalui sungai. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Proses pemeliharaan induk kerapu sunu meliputi persiapan bak 

pemeliharaan, seleksi induk, manajemen pakan induk, kontrol kualitas 

air, penanganan hama dan penyakit, proses pemijahan dan manajemen 

penanganan telur sehingga proses budidaya ikan kerapu sunu dapat 

memperoleh hasil yang terbaik. 

2. Penambahan vitamin mix (vitamin C dan E) pada pakan induk 

memberikan respon yang positif dalam pertumbuhan ikan. 

3. Pemberian elbaju secara intensif pada induk keraapu sunu yang terkena 

penyakit memberi dampak positif, karena mempercepat proses 

pemulihan induk menjadi sehat kembali.  

5.2 Saran 

1. Untuk menghasilkan induk yang berhasil memijah dengan baik maka 

seharusnya lebih berhati-hati dalam perawatan induk sehingga induk 

tidak stress dan dapat memijah pada bulan gelap seperti biasanya. 

2. Kebutuhan pakan harus terpenuhi baik secara kualitas dan kuantitas, 

dan diusahakan pakan berupa ikan rucah dalam keadaan yang segar dan 

sebaiknya isi perut ikan rucah dibuang terlebih dahulu karena 

berpontesi menimbulkan penyakit dan keracunan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peta Pulau Bali

(Sumber: www.maps.google.co.id/2015)  
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Lampiran 2. Denah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut 

Gondol, Bali. 
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Lampiran 3. Struktur Organisasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Budidaya Laut Gondol, Bali. 
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Lampiran 4. Proses Pembersihan Bak dan Treatment Induk Kerapu Sunu 

  
                               (A)                                                             (B) 

 
                              (C)                                                               (D) 

   
                              (E)                                                                (F) 
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                                (G)                                                            (H) 

 
                               (I) 

Keterangan : 

A. Pengambilan ikan 

B. Bak sementara yang diberi formalin 100 ml 

C. Pemberian kaporit 

D. Penyikatan bak  

E. Pembersihan bak  

F. Pengisiian air laut 

G. Perendaman air tawar 

H. Pemberian albaju (bagi ikan yang terserang penyakit atau luka) 

I. Pemindahan ikan ke dalam bak yang telah dibersihkan 
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Lampiran 5. Data sampling Induk Kerapu Sunu 

Tanggal 01 Februari 2016 

 

NO 
Panjang 

(cm) 

Berat 

(kg) 

1 55 388 

2 59 520 

3 57 490 

4 51 454 

5 54 462 

6 55 432 

7 54 422 

8 51 408 

9 58 488 

10 54 488 

11 57 502 

12 55 536 

13 55 474 

14 50 384 

15 56 478 

16 53 424 

17 53 438 

18 53 458 

19 52 400 

20 52 412 

21 37 502 

22 57 458 

23 56 496 

24 49 398 

25 54 444 

26 52 426 

27 53 436 

28 49 394 

29 53 478 

30 57 708 

31 69 801 

32 60 728 

33 56 462 

34 68 770 

35 63 592 

36 66 744 

37 62 606 
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38 51 404 

39 60 524 

40 66 666 

41 61 616 

42 67 632 

43 69 856 

44 52 372 

Total 2471 22571 

Rata-rata 56.1 512.9 
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Lampiran 6. Data Kematian Induk Kerapu Sunu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tanggal 
Panjang 

(cm) 

Berat 

(kg) 
Keterangan 

18 Januari 2016 53 232 1. Banyak parasit 

2. Luka pada sirip dan ekor 

20 Januari 2016 52 242 1. Perut kembung 

2. Gonad busuk 

 58 308 1. Perut kembung 

2. Luka pada tubuh 

25 Januari 2016 59 318 1. Luka pada sirip bawah perut 

2. Warna tubuh pucat 

26 Januari 2016 57 274 1. Luka pada ekor 

2. Warna tubuh pucat 

3 Februari 2016 55 286 1. Luka pada sirip dan tubuh 

2. Perut kembung 

15 Februari 2016 60 358 1. Luka pada ekor 

2. Perut kembung 
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