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1.1 Latar Belakang 

Lobster air tawar merupakan salah satu komoditas perairan tawar yang 

menjadi amialan eli bidang perikanan mulai dikembangkan untuk kegiatan 

budidaya di Indonesia sejak tahun 2000 (Sukmajaya dan Suharjo, 2003). Lobster 

air tawar sebagai komoditas andalan memiliki kelebihan diantaranya : mempunyai 

harga jual yang tinggi dibandingkan kelompok udang-udangan lainnya, 

permintaan pasar cukup besar, teknik budidaya yang cukup mudah, tidak mudah 

terserang penyakit, merupakan hewan pemakan segala (omnivora), dapat 

dijadikan sebagai udang hias, dan memiliki umur yang panjang hingga puluhan 

tahun. Menurut Limsuwan et at. (1995) dalam pemeliharaannya, lobster air tawar 

memiliki kendala-kendala yaitu mudah stres jika kualitas air turun, tempat 

pemeliharaannya buruk dan memiliki sifat kanibal. Sejak tahun 2002 para 

pembudidaya lobster mulai mengembangkan sistem botol untuk mengatasi 

kendala tersebut. 

Sistem botol dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada budidaya sistem tradisional. Budidaya sistem botol tidak memerlukan lahan 

yang terlalu luas dan struktur tanah yang cocok. Sistem botol merupakan cara 

budidaya di dalam botol dimana lobster dapat dipelihara dengan kepadatan yang 

tinggi karena setiap lapisan air dalam tempat pemeliharaan dapat digunakan untuk 

tempat hidup lobster. Sistem ini dapat menghindari terjadinya kanibalisme. Tidak 

terjadinya kanibalisme dikarenakan lobster dipelihara secara soliter. Pakan dapat 

terpenuhi secara merata karena pakan diberikan satu persatu dengan jumlah yang 

.-~44 '!" ". .~ .... 

~, ~:,. ~ ,~ 



2 

sarna, sehingga pertumbuhan lobster menjadi seragarn. Pertumbuhan lobster juga 

dapat lebih cepat karena lobster tidak banyak bergerak. 

Pemberian pakan dalarn jumlah yang sarna pada pemeliharaan sistem 

botol ini menyebabkan waktu yang diperlukan untuk pemberian pakan cukup 

banyak karena botol harns dibuka satu persatu. 

Sistem botol yang dikembangkan oleh para pembudidaya memberikan 

solusi atas permasalahan yang terjadi pada budidaya lobster air tawar secara 

tradisional. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dikarenakan mereka dapat mempunyai penghasilan walaupun tidak 

memiliki lahan yang terlalu luas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi rumusan masalah dalam teknik pembesaran lobster air tawar dengan 

sistem botol ini meliputi : 

a. Bagaimana teknik pembesaran lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) 

dengan sistem botol di Balai lnduk Udang Galah (BlUG) Pandaan. 

b. Apa permasalahan dan bagaimana cara penanganan masalah dalam usaha 

pembesaran lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) dengan sistem botol. 

1.2 Tujuan 

1. Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui Teknik 

Pembesaran Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus) dengan 

Sistem Botol di Balai Induk Udang Galah (BIUG) Pandaan. 

2. Untuk mengetahui permasalahan dan cara penanganan masalah dalarn 

usaha pembesaran lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) dengan 

sistem botol. 
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1.3 Kegunaan 

Hasil Praktek Kerja Lapang ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan, dan menambah wawasan mahasiswa terhadap masalah 

pembesaran dan pemeliharaan lobster air tawar (Cherax quadricarinatus) dalam 

bak dengan menggunakan sistem botol sehingga dapat memahami dan 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan cara memadukan teori yang 

diterima dengan praktek yang ada di lapangan. 


