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ABSTRACT

Tegal Island is part of Lampung Bay which has potential to be the location of
aquaculture. One of kind fish that can be cultivated in these area is the humpback
grouper (Cromileptes altivelis). Humpback grouper is the most popular fish
species in local and foreign markets that have the highest selling price. The
purpose of this study were to know the physical and chemical parameters in Tegal
Island waters, to know the suitability of the waters for the humpback grouper
cultivation in the waters of Tegal Island. The research was conducted in May
2017. The sampling location was 4 stations. The range of water quality values in
Tegal island were water depth (15-25 m), dissolved oxygen (7-8 mg/l), brightness
(5-10 m), salinity (30-34 ppt), temperature (28OC-32OC ), current velocity (20-50
m/s), pH (7,7-8,0), nitrate (0,9 mg/l-3,2 mg /l) and phosphate (> 0,2-0, 5
mg/l).The results showed that the waters of Tegal Island had appropriate water
suitability level (St 3), corresponding marginally (St 1 and St 2) and unsuited (St
4) for the cultivation of humpback grouper.
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ANALISIS KESESUAIAN PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA IKAN
KERAPU BEBEK, Cromileptes altivelis (Randall, 1997) DI PERAIRAN

PULAU TEGAL KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN
PESAWARAN

ABSTRAK

Perairan Pulau Tegal merupakan bagian dari Teluk Lampung yang berpotensi
untuk dijadikan lokasi budidaya perikanan. Salah satu ikan yang dapat
dibudidayakan pada perairanini adalah ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis).
Ikan kerapu bebek (C. altivelis) merupakan jenis ikan paling populer di pasar
lokal maupun mancanegara yang memiliki harga jual paling tinggi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui parameter fisika dan kimia di Perairan
Pulau Tegal dan mengetahui tingkat kesesuaian perairan Pulau Tegal untuk
budidaya ikan kerapu bebek (C. altivelis). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Mei 2017. Lokasi pengambilan sampel sebanyak 4 stasiun. Kisaran nilai kualitas
air di perairan pulau Tegal adalah kedalaman perairan (15-25 m), oksigen terlarut
(7-8 mg/l), kecerahan (5-10 m), salinitas (30-34 ppt), suhu (28OC-32OC),
kecepatan arus (20-50 m/s), pH (7,7-8,0), nitrat (0,9 mg/l-3,2 mg/l) dan fosfat
(>0,2-0,5 mg/l). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perairan Pulau Tegal
sesuai untuk dilakukannya budidaya ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis).

Kata Kunci : Pulau Tegal, kerapu bebek, evaluasi perairan.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir memiliki potensi dan peran strategis sebagai salah satu

penunjang kegiatan wilayah daratan yang ada di sekelilingnya termasuk kegiatan

budidaya. Secara ekologis perairan laut merupakan habitat alami bagi berbagai

macam biota laut yang perlu dijaga kelestarian dan eksistensinya. Wilayah pesisir

Teluk Lampung memiliki keragaman hayati dan potensi sumber daya perikanan

dan kelautan yang besar sebagai pendukung kegiatan perekonomian di Provinsi

Lampung terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir. Salah satu lokasi yang

dapat digunakan dalam kegiatan tersebut yaitu Perairan Pulau Tegal.

Secara administratif, Pulau Tegal terletak di Kecamatan Teluk Pandan,

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan luas lebih dari 98 ha. Pulau

Tegal memiliki topografi berupa pantai pasir putih yang landai (Sebelah Barat,

Selatan, Timur, dan Utara), pantai berbatu (sebelah Timur Laut, Tenggara, Barat

Daya, dan Barat Laut). Wilayah daratannya berupa dataran (dekat pantai) hingga

berupa lerengan bukit (biasanya untuk bercocok tanam bagi penduduk). Pada

umumnya masyarakat di Pulau tegal memiliki KJA untuk budidaya.

Ikan kerapu bebek, Cromileptes altivelis (Randall, 1997) merupakan salah

satu jenis ikan yang paling populer di pasar lokal maupun manca negara. Ikan

kerapu tergolong dalam famili Serranidae, tubuhnya tertutup oleh sisik-sisik kecil.

Menurut Nontji (2002), nama kerapu biasanya digunakan untuk empat genus

anggota famili Serranidae yaitu Epinephelus, Variola, Plectropomus dan

Cromileptes. Salah satu ikan kerapu yang diminati adalah ikan kerapu bebek.

Terdapat beberapa faktor pendukung untuk keberhasilan budidaya ikan

kerapu bebek. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah

kualitas air. Mutu air merupakan kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu. Pendekatan

tradisional penentuan status mutu air pada perairan tertentu yaitu dengan

membandingkan data setiap parameter kualitas air konvensional seperti parameter
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fisik, kimia, bakteriologi, dengan kondisi normatif baku mutu yang digunakan

sebagai acuan atau rujukan pada daerah masing. Kualitas air yang sesuai dengan

kebutuhan hidupnya akan mempengaruhi kondisi dan kelangsungan hidup biota di

perairan. Semakin buruk keadaan suatu perairan maka semakin kecil harapan

biota laut dapat hidup sesuai habitat aslinya. Oleh sebab itu, perlunya kajian

tentang kualitas air sebagai penentu lokasi budidaya khususnya ikan kerapu

bebek.

1.2 Rumusan Masalah

Perairan Pulau Tegal secara administrasi masuk ke dalam wilayah

Kabupaten Pesawaran dan merupakan pulau yang paling dekat dengan sentral

budidaya laut (marine culture) yang terletak di Teluk Lampung. Kegiatan

budidaya yang ada di perairan pulau tegal adalah budidaya ikan kerapu dengan

menggunakan keramba jaring apung (DKP Provinsi Lampung, 2007). Oleh sebab

itu perlunya evaluasi terhadap kondisi perairan Pulau Tegal sehingga kita dapat

mengetahui apakah perairan tersebut layak sebagai tempat untuk budidaya

perikanan atau tidak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Perairan

Pulau Tegal untuk budidaya ikan kerapu bebek, Cromileptes altivelis (Randall,

1997) berdasarkan parameter fisika dan kimia perairan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang Teluk Lampung khususnya Perairan Pulau

Tegal untuk pengembangan budidaya laut dan karakteristik perairan.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat sehingga lokasi tersebut dapat

dikembangkan dan dikelola dengan baik.
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1.5 Hipotesis penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah Perairan Pulau Tegal diduga sesuai

sebagai tempat untuk budidaya ikan kerapu bebek.

1.6 Kerangka Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Perairan Pulau
Tegal

Budidaya Ikan
Kerapu Bebek
(Cromileptes

altivelis)

Data Parameter
Fisika dan Kimia

Kisaran Optimal
Budidaya Ikan
Kerapu Bebek
(Cromileptes

altivelis)

Analisis dengan Metode
Scoring dan Matching

Kesimpulan



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis)

Menurut Weber dan Beofort (1940), klasifikasi ikan kerapu bebek adalah

sebagai berikut:

Phyllum : Chordata

Class : Osteichyes

Ordo : Percomorphi

Family : Serranidae

Genus : Cromileptes

Spesies : Cromileptes altivelis

Gambar 2.Ikan Kerapu Bebek, Cromileptes altivelis(Randall, 1997)

Ikan kerapu bebek mempunyai ciri-ciri morfologi sirip punggung dengan

10 duri keras dan 18 -19 duri lunak, sirip perut dengan 3 duri keras dan 10 duri

lunak, sirip ekor dengan 1 duri keras dan 70 duri lunak. Panjang total 3,3 - 3,8 kali

tingginya, panjang kepala seperempat panjang total, leher bagian atas cekung dan

semakin tua semakin cekung, mata seperenam kepala, sirip punggung semakin

memanjang kebelakang maka sirip semakin melebar, warna putih kadang

kecoklatan dengan totol hitam pada badan, kepala dan sirip (Weber and Beoford,

1940; Ahmad dan Wiyanto, 1991).

2.1.1 Habitat dan Penyebaran

Ikan kerapu merupakan salah satu ikan yang tersebar luas dari wilayah

Asia Pasifik termasuk Laut Merah, tetapi lebih terkenal dari teluk Persi, Hawai,

atau Polinesia dan hampir seluruh perairan pulau tropis Hindia dan Samudera

Pasifik Barat dari Pantai Timur Afrika sampai dengan Mozambika. Di Indonesia
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ikan kerapu bebek banyak didapati di daerah perairan Pulau Sumatera, Jawa,

Sulawesi, Pulau Buru dan Ambon dengan salah satu indikator adanya kerapu di

daerah berkarang. Ikan kerapu berkembang baik pada terumbu karang hidup

maupun mati atau perairan karang berdebu dan tide pools . Dalam siklus hidup,

kerapu bebek muda hidup diperairan karang pantai dengan kedalaman 3-5 m dan

kerapu dewasa hidup pada kedalaman 40 – 60 m. Parameter ekologis yang cocok

untuk pertumbuhan ikan kerapu yaitu pada kisaran suhu 24 – 31°C, salinitas

antara 30 – 33 ppt, kandungan oksigen terlarut lebih besar dari 3,5 ppm dan pH

antara 7,8 – 8,0 (Departemen pertanian, 1999).

Menurut Effendi (2002) mengatakan bahwa ikan kerapu bebek merupakan

jenis ikan bertipe hermaprodit protogini, yaitu pada tingkat perkembangan

mencapai dewasa (matang gonad), proses diferensiasi gonadnya berjalan dari fase

betina ke fase jantan atau dapat dikatakan ikan kerapu bebek ini memulai siklus

hidupnya sebagai ikan betina kemudian berubah menjadi ikan jantan. mengatakan

fenomena perubahan jenis kelamin pada ikan kerapu bebek sangat erat

hubungannya dengan aktivitas pemijahan umur ikan, indeks matang kelamin dan

ukuran tubuh. Induk kerapu bebek yang ditangkap di alam memiliki ukuran kecil

dan pada umumnya berjenis kelamin betina. Induk ikan akan mengalami

pematangan kelamin sepanjang tahun.

2.1.2 Siklus Reproduksi

Ikan kerapu bebek bersifat hermaprodit protoginiyaitu pada perkembangan

mencapai dewasa (matang gonad) berjenis kelamin betina dan akan berubah

menjadi jantan apabila tumbuh menjadi lebih besar atau bertambah tua umurnya,

fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas pemijahan, umur, indeks kelamin,

dan ukuran. Biasanya ukuran untuk ikan yang sudah matang gonad memiliki

panjang 38 cm. Pada umumnya ikan kerapu bersifat soliter tetapi pada saat akan

memijah ikan akan bergerombol musim pemijahan ikan kerapu terjadi pada Bulan

Juni – September dan bulan November – Februari terutama pada perairan

kepulauan Riau, Karimun, Jawa dan Irian Jaya. Berdasarkan perilaku makannya

ikan kerapu menempati struktur tropik teratas dalam piramida rantai makanan
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salah satu sifat buruk dari ikan kerapu adalah sifat kanibal tapi pada kerapu bebek

sifat kanibalis tidak seburuk pada kerapu macan dan kerapu lumpur (Tampubulon

dan Mulyadi, 1989).Ikan kerapu bebek merupakan jenis ikan bertipe hermaprodit

protogini, yaitu pada tingkat perkembangan mencapai dewasa (matang gonad),

proses diferensiasi gonadnya berjalan dari fase betina ke fase jantan atau dapat

dikatakan ikan kerapu bebek ini memulai siklus hidupnya sebagai ikan betina

kemudian berubah menjadi ikan jantan. (Effendi, 2002).

2.1.3 Model Budidaya

Terdapat beberapa model dan metode pembudidaya yang digunakan untuk

ikan kerapu bebek. Model budidaya ini bertujuan untuk mendapatkan salah satu

model pembudidayaan yang paling efisien yang akan digunakan untuk ikan

kerapu bebek. Adapun beberapa model yang telah diterapkan adalah metode

keramba jaring apung dan tambak. Dengan adanya metode budidaya ini dapat

dikatakan bahwa metode keramba jaring apung adalah metode yag paling baik

untuk budidaya ikan kerapu bebek. Metode KJA merupakan metode akuakultur

yang paling produktif.Beberapa keuntungan yang dimiliki metode KJA, yaitu

tingginya padat penebaran, jumlah dan mutu air yang selalu memadai, tidak

diperlukannya pengelolaan tanah, mudahnya pengendalian gangguan pemangsa,

dan mudahnya pemanenan. Agar budidaya ikan di KJA berhasil maka

pemasangan KJA tidak dilakukan disembarang tempat, harus dipilih lokasi yang

memenuhi aspek teknis dan sosial ekonomis (Sunyoto,1994). Lima persyaratan

utama dalam pembudidayaan ikan di laut adalah ketersediaan benih, lingkungan

yang memadai, stock pakan yang cukup, sumberdaya manusia dan penguasaan

teknologi pembudidayaan (Kriswantoro. 1986).

Keramba jaring apung biasa digunakanuntuk menamaiwadahpemeliharaan

ikan terbuat dari jaring yang di bentuk segiempat atau silindris adan diapungkan

dalam air permukaan menggunakanpelampung dan kerangka kayu, bambu, atau

besi, serta sistem penjangkaran.Lokasi yang dipilih bagi usaha pemeliharaan ikan

dalamKJA relatiftenang,terhindar dari badai dan mudah dijangkau.Menurut
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Nikijuluw (1992), keramba jaring apung merupakan salah satu metode

pemeliharan ikandalam kurungan yang terdiri atas 4 pola dasar pemeliharan ikan,

yaitu :

1. Kurung tancap ; bentukkurungan ikan yangpeletakannya

menggunakantiang-tiang pancang yang ditancapkan ke dasar perairan.

2. Kurungan terendam ; bentuk kurungan ikan yang secara keseluruhan

terendamdidalam air dan bergantung kepada pelampung.

3. Kurungan lepas dasar ; biasanya terbuat dari kotak kayu / bambu dan

diletakanpada dasar air yang beraliran deras, dan diberi pemberat /

jangkar.

Ukuran KJA menunjukkan ukuran kantong jaring yang digunakan seperti:

1. Bujur sangkar dengan ukuran 3 x 3 m, 4 x 4 m dan bahkan 5 x 5 m dengan

kedalaman kantong jaring 3 - 5 m.

2. Persegi panjang dengan ukuran 3 x 4 m, 3 x 5 m dan 4 x 6 m dengan

kedalam kantong 3 – 5 m.

3. Ortogonal dengan bentuk jaring bulat dengan diameter 4 – 10 m dengan

kedalaman kantong 3- 8 m.

4. Bulat dengan bentuk jaring bulat dengan diameter 4 – 10 m dengan

kedalaman kantong 3- 8 m.

Gambar 3.Bentuk Rangka Utama Keramba Jaring Apung
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2.2 Parameter Fisika

2.2.1 Suhu

Suhu memegang peranan penting dalam berbagai aktivitas kimia dan fisika

perairan. Aktivitas kimia dan fisika seringkali mengalami peningkatan dengan

naiknya suhu.Tingkat oksidasi senyawa organik jauh lebih besar pada suhu tinggi

dibanding pada suhu rendah. Hal ini dipengaruhi oleh luas permukaan dan volume

airnya. Kisaran suhu terbesar terdapat pada permukaan perairan dan akan semakin

kecil mengikuti kedalaman (Hutabarat, 1986).

Suhu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan, mulai dari telur,

benih sampai ukuran dewasa. Suhu air akan berpengaruh terhadap proses

penetasan telur dan perkembangan telur. Rentang toleransi serta suhu optimum

tempat pemeliharaan ikan berbeda-beda untuk setiap spesies ikan, hingga stadia

pertumbuhan yang berbeda. Suhu memberikan dampak terhadap ikan seperti

mempengaruhi aktivitas makan ikan, peningkatan aktivitas metabolisme ikan,

penurunan gas atau oksigen terlarut, efek pada proses reproduksi ikan dan bila

suhu terlalu ekstrim bisa menyebabkan kematian ikan (Nontji, 2002).

2.2.2 Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman atau pH merupakan suatu indeks kadar ion hidrogen

(H ) yang mencirikan keseimbangan asam dan basa. Derajat keasaman suatu

perairan, baik tumbuhan maupun hewan sehingga sering dipakai sebagai petunjuk

untuk menyatakan baik atau buruknya suatu perairan. Faktor-faktor yang

perubahan pH di perairan yaitu aktivitas fotosintesis dan aktivitas respirasi.

Dengan adanya perubahan pH ini dapat menyebabkan perubahan pula pada

budidaya ikan.

Tinggi atau rendahnya nilai pH air tergantung pada beberapa faktor yaitu

konsentrasi gas-gas dalam air seperti CO , konsentrasi garam-garam karbonat dan

bikarbonat serta proses dekomposisi bahan organik di dasar perairan. Semakin

banyak CO yang dihasilkan dari hasil respirasi, reaksi bergerak ke kanan dan

secara bertahap melepaskan ion H yang menyebabkan pH air turun. Reaksi

sebaliknya terjadi pada peristiwa fotosintesis yang membutuhkan banyak ion CO ,
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sehingga menyebabkan pH air naik. Pada peristiwa fotosintesis, fitoplankton dan

tanaman air lainnya akan mengambil CO dari air selama proses fotosintesis

sehingga mengakibatkan pH air meningkat pada siang hari dan menurun pada

waktu malam hari.

Organisme akuatik dapat hidup dalam suatu perairan yang mepunyai nilai

pH dengan kisaran toleransi antara asam lemah sampai basa lemah. pH yang ideal

bagi kehidupan organisme akuatik pada umumnya berkisar antara 7 sampai 8,5.

Kondisi perairan yang bersifat asam maupun basa akan membahayakan

kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan

metabolisme dan respirasi. Disamping itu pH yang sangat rendah akan

menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat yang bersifat toksik

semakin tinggi yang tentunya akan mengancam kelangsungan hidup organisme

akuatik. Sehingga pH juga mempengaruhi proses budidaya perikanan didalamnya.

2.2.3 Kecerahan

Kecerahan pada suatu perairan dapat dikatakan sebagai kemampuan

cahaya untuk menunjukan kecerahan yang menembus lapisan air pada kedalam

suatu perairan. Kecerahan sangan penting bagi perairan alami sebagai

membantunya proses fotosintetis. Kecerahan berperan penting dalam proses

fotosintetis dan juga produksi primer di suatu perairan. Kekeruhan air dan warna

air sangat sangat berpengaruh dalam kecerahan. Kecerahan juga sebagai ukuran

transparansi di perairan, yang dapat ditentukan dengan indera penglihatan dengan

alat yaitu secchi disk (Effendi, 2003 ).

Kecerahan air bisa digunakan sebagai indikator daya tembus penetrasi

cahaya ke dalam air laut. Pada proses budidaya ikan, cahaya sangat dibutuhkan

untuk mengetahui tingkat kecerahan di dalam perairan. Karena semakin keruh

suatu perairan maka sumber cahaya semakin sedikit, maka tingkat kecerahan juga

rendah (Mujito et al.,1997).
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2.2.4 Kedalaman

Menurut Setiawan (2010) kualitas perairan dapat diukur dari kedalaman

perairan tersebut. Lokasi pada perairan dangkal akan mudah terkena proses

pengadukan akibat gelombang, kedalaman yang baik untuk kualitas perairan

berkisar 3 m sampai lebih. Kondisi kedalaman suatu perairan dapat diketahui

dengan faktor cahaya yang masuk untuk berfotosintetis (Sumiarsih, 1999).

Kedalaman suatu perairan berhubungan erat dengan produktivitas, suhu

vertikal, penetrasi cahaya, densitas, kandungan oksigen, serta unsur hara

(Hutabarat dan Evans, 2008). Kedalaman perairan sangat berpengaruh terhadap

biota yang dibudidayakan. Hal ini berhubungan dengan tekanan yang diterima di

dalam air, sebab tekanan bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman

(Nybakken, 1992).

2.2.5 Salinitas

Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air.

Salinitas juga dapat mengacu pada kandugaan garam dalam tanah.Kandungan

garam pada sebagian besar danau, sungai dan saluran air alami sangat kecil

sehingga air di tempat ini dikategorikan sebagai air tawar. Kandungan garam

sebenarnya pada air ini, secara definisi kurang dari 0,05%. Jika suatu wilayah

memiliki salinitas yang terlalu tinggi, maka wilayah tersebut tidak mampu

dijadikan tempat untuk budidaya ikan (Djoko, 2011). Kandungan garam ini juga

mempengaruhi tingkat keasaman pada budidaya perikanan, jika tingkat

keasamannya meningkat maka kualitas air didalamnya tidak baik untuk dilakukan

sebagai lokasi budidaya.

2.3Parameter Kimia

2.3.1 Oksigen Terlarut

Oksigen terlarut adalah parameter untuk kualitas perairan. Kehidupan

perairan harus memiliki oksigen terlarut (DO) minimal 5 mg oksigen setiap liter

air (5 ppm). Oksigen terlarut adalah faktor yang memegang kehidupan bagi
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organisme. Perubahan yang terjadi ketika oksigen terlarut akan menyebabkan

organisme mati, ataupun secara tidak langsung akan menyebabkan toksisitas yang

akan mencemari lingkungan berdampak akan membahayakan organisme

didalamnya. Hal ini terjadi karena proses metabolisme dan perkembangan tubuh

membutuhkan oksigen (Romimuhtarto, 1991).

Kadar oksigen terlarut didaerah muara atau estuari berhubungan dengan

kekeruhan perairan tersebut yang dipengaruhi karena adanya pertambahan

aktivitas mikroorganisme yang memakai oksigen terlarut (bioproses) untuk

mengurai zat organik. Sedangkan jika perairan yang kadar oksigennya tinggi akan

menghasilkan warna pantai yang jernih dikarenakan okasigen masuk tidak

mendapatkan hambatan melalu proses difusi dan Fotosintetis (Nybakken, 1992).

2.3.2Fosfat

Fosfat merupakan unsur yang sangat esensial sebagai bahan nutrien bagi

berbagai organisme perairan. Pertukaran energi dari organisme yang sangat

dibutuhkan dalam jumlah sedikityang didapatkan dari fosfat, sehingga fosfat

berfungsi sebagai faktor pembatas bagi pertumbuhan organisme. Peningkatan

fosfat akan menyebabkan timbulnya eutrofikasi pada suatu ekosistem perairan

yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut, diikuti dengan

timbulnya kondisi aerob yang menghasilkan berbagai senyawa toksik misalnya

nitrit sehingga dapat menyebabkan kematian organisme perairan (Barus, 2004).

Baku mutu konsentrasi maksimum fosfat yang layak untuk kehidupan biota laut

adalah 0,015 mg P-PO4/L (KLH, 2004).

2.3.3 Nitrat

Nitrat termasuk dalam golongan senyawa anorganik. Nitrat merupakan

unsur utama yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat

bersifat stabil dan mudah larut. Pada umumnya Nitrat dalam suatu perairan

tersedia dalam jumlah yang banyak. Nitrat yang tersedia untuk akar mangrove

bergantung pada keseimbangan antara proses ini, sesuai tingkat oksigenisasi
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tanah, bergantung pada penggenangan dan komposisi lahan. Oksigenisasi tanah

juga dipengaruhi oleh liang fauna dan keluaran gas dari akar mangrove (Hogart,

2007).

Nitrat (NO3) adalah bentuk nitrogen utama di perairan alami. Nitrat

merupakan salah satu senyawa nutrien yang penting dalam sintesa protein hewan

dan tumbuhan. Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan dapat menstimulasi

pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh

ketersediaan nutrien. Konsentrasi nitrat yang dibutuhkan untuk budidaya laut

adalah berkisar antara 0,9 - 3,2 mg/l (DKP, 2002).

2.4 Evaluasi Kesesuaian Perairan

Evalusi kesesuaian perairan adalah suatu proses pendugaan potensi lahan

yang telah dipertimbangkan menurut kegunaannya dan membandingkan serta

menginterprestasikan serangkaian data dari hasil suatu lahan yang dikaji.

Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi lahan tersebut berdasarkan parameter

yang akan di uji. Parameter tersebut antara lain kecerahan, suhu permukaan,

oksigen terlarut (DO), pH, nitrat, fosfat, kecepatan arus, topografi, vegetasi,

kualitas tanah, klimat, transportasi dan pemasaran (Supratno, 2006).

Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan beberapa persyaratan

penggunaan lahan perairan dengan karateristik lahan yang ada dan terkualifikasi,

sehingga lahan tersebut dapat dinilai apakah masuk kedalam kelompok yang

sesuai atau tidak kedalam penggunaan lahan yang akan dikaji. Sebaliknya, apabila

karakteristik lahan tersebut dinyatakan tidak sesuai maka lahan tersebut tidak

dapat digunakan (Hardjowigeno, 2003 dalam Supratno, 2006)

Evaluasi kesesuaian lahan perairan dapat  menggunakan beberapa metode

yang serupa. Menurut Hadmoko (2012), beberapa metode klasifikasi kemampuan

lahan adalah sebagai berikut:

1. Metode kualitatif/deskriptif

Metode ini didasarkan pada analisis visual/pengukuran yang dilakukan

langsung di lapangan yang telah disepakati. Metode ini bersifat subyektif dan
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pada beberapa kasus tergantung pada kemampuan peneliti dalam

menganalisis.

2. Metode statistik

Metode ini didasarkan pada analisis statistik variabel penentu kualitas lahan

yang disebut diagnostic land characteristic (variabel x) terhadap kualitas

lahannya (variabel y).

3. Metode matching

Metode ini didasarkan pada pencocokan yang terjadi antara kriteria

kesesuaian lahan terhadap data kualitas lahan. Evaluasi kemampuan lahan

dengan cara matching dilakukan dengan mencocokkan antara karakteristik

lahan dengan syarat penggunaan lahan tertentu.

4. Metode pengharkatan (scoring)

Metode ini didasarkan pada pemberian nilai pada masing-masing satuan lahan

yang sesuai dengan karakteristiknya dan telah didapatkan hasil yang sudah

sesuai pada lahan tersebut.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Tahapan yang dilakukan

dalam penelitian terdiri dari peninjauan lokasi dan penentuan stasiun pengamatan

yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017. Pengambilan data primer dan data

sekunder (peta lokasi pengambilan sampel) dan analisis data. Lokasi penelitian

terletak di Perairan Pulau Tegal, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran,

Provinsi Lampung.

3.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Alat yang digunakan selama penelitian

No Variabel Satuan Alat Keterangan

1 Suhu oC Termometer In situ

2 Derajat Keasaman (pH) pH meter In situ

3 Kecerahan M Secchi Disk In situ

4 Kedalaman M Bathimeter In situ

5 Salinitas ppt Hand

Refractometer

In situ

6 Oksigen Terlarut (DO) mg/l DO meter In situ

7 Fosfat mg/l Spectrofotometer Laboratorium

8 Kecepatan Arus cm/s Stopwatch

9 Nitrat mg/l Spectrofotometer Laboratorium

Koordinat Lapangan GPS In situ
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Gambar 2. Peta lokasi pengambilan sampel penelitian

Gambar 3. Titik koordinat pengambilan sampel

Titik Stasiun
Pengamatan

Titik KJA
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3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan melakukan pengamatan

terhadap kualitas perairan yang meliputi parameter fisika, dan kimia perairan.

Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi zona pemanfaatan umum Teluk Lampung

tepatnya di Perairan Pulau Tegal, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten

Pesawaran, Provinsi Lampung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan

sekunder. Data primer meliputi data kualitas air di perairan Pulau Tegal.

Sedangkan data sekunder meliputi peta lokasi pengambilan sampel. Penentuan

titik pengamatan dirancang dengan menggunakan metode purposive sampling.

Lokasi pengambilan sampel sebanyak 4 stasiun yang mewakili semua kondisi

perairan lokasi penelitian. Koordinat pengambilan sampel dicatat dengan bantuan

global positioning system (GPS) dengan format koordinat geografis

(latitude;longitude). Data yang diukur dilakukan secara in situ sedangkan sampel

yang harus di analisis lebih lanjut dibawa ke laboratorium BBPBL Lampung.

Deskripsi stasiun penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.Deskripsi stasiun penelitian

No
Koordinat

Keterangan
LS BT

1 5o 33’ 36,49” 105o 16’ 22,04” Letak stasiun berdekatan dengan KJA yang masih aktif

berbudidaya ikan kerapu bebek

2 5o 33’ 40,75” 105o 16’ 31,16” Letak stasiun berada di sekitar terumbu karang yang

masih hidup dan memiliki dasar pasir

3 5o 33’ 30,33” 105o 16’ 33,44” Letak stasiun berada dekatpemukimanpenduduk,

tempatwisatadan KJA skalakecil

4 5o 33’ 24,95” 105o 16’ 20,53” Letak stasiun berada diantaraPulauTegaldanPantai Sari

Ringgung

3.3.1 Parameter Fisika

Parameter fisika yang diukur selama penelitian meliputi :

a) Kedalaman perairan diukur dengan bathimeter digital.



17

b) Kecerahan perairan diukur dengan secchi disk.

c) Pengukuran suhu di perairan dilakukan dengan termometer.

d) Pengukuran kecepatan arus dengan pengukur arus manual dan stopwatch.

Semua parameter fisika ini dilakukan secara langsung (in situ) pada tiap titik

sampling di perairan Pulau Tegal, lalu dicatat hasil yang telah didapatkan dari

pengukuran.

3.3.2 Parameter Kimia

Pengukuran parameter kimia dilakukan secara langsung yang meliputi

oksigen terlarut, pH, dan salinitas. Pengukuran ini dilakukan pada setiap titik

sampling di perairan Pulau Tegal. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur pada

parameter kimia ini adalah:

a) Oksigen terlarut diukur dengan DO meter.

b) Derajat keasaman atau pH diukur dengan menggunakan pH paper.

c) Salinitas diukur menggunakan hand refraktometer.

3.3.2.1 Nitrat (NO3-N)

Pengukuran nitrat dilakukan di laboratorium kualitas air BBPBL

Lampung. Adapun cara kerja yang digunakan untuk mengukur nitrat dilakukan

dengan spectofotometer (APHA.2005.4500) pada kisaran kadar 0,08 mg/l.

3.3.2.2 Fosfat (PO4)

Pengukuran fosfat dilakukan di laboratorium kualitas air BBPBL

Lampung. Adapun cara kerja yang digunakan untuk mengukur fosfat dilakukan

dengan spectofotometer (SNI 06-6989.31-2005) pada kisaran kadar 0,015 mg/l.

3.3 3 Evaluasi Kesesuaian Perairan

Evaluasi kesesuaian perairan digolongkan kedalam beberapa kelas. Hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian perairan untuk

budidaya perikanan khususnya untuk ikan kerapu bebek apakah benar benar layak

atau sebaliknya. Matrik kesesuaian perairan disusun berdasarkan dari analisis
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skoring dan pembobot, hasil dari skoring dan pembobotan akan mendapatkan

kelas kesesuaian yang menggambarkan kelayakan suatu perairan. Menurut

Trisakti (2003) tingkat dari kesesuaian perairan dibagi menjadi empat kelas, yaitu:

1) Kelas S1 : Sangat Sesuai (Hightly Suitable) Nilai 85-100%

Daerah ini tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan

perlakuan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak

berarti atau tidak berpengaruh secara nyata terhadap penggunaannya

dan tidak akan menaikkan masukan atau tingkat perlakuan yang

diberikan.

2) Kelas S2 : Cukup Sesuai (Moderately Suitable) Nilai 75-84%

Daerah ini mempunyai pembatas-pembatas yang agak serius untuk

mempertahankan tingkat perlakuan yang harus diterapkan. Pembatas

ini akan meningkatkan masukan atau tingkat perlakuan yang

diperlukan.

3) Kelas S3 : Sesuai Marginal (Marginally Suitable) Nilai 65-74%

Daerah ini mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk

mempertahankan tingkat perlakuan yang harus diterapkan. Pembatas

akan lebih menigkatkan masukan atau tingkatan perlakuan yang

diperlukan.

4) Kelas N : Tidak Sesuai (Not Sutable)Nilai< 65%

Daerah ini mempunyai pembatas permanen, sehingga mencegah segala

kemungkinan perlakuan pada daerah tersebut.

Matrik kesesuaian perairan disusun melalui beberapa kajian pustaka dan

pertimbangan teknis budidaya, sehingga diketahui peubah syarat yang dijadikan

acuan dalam pemberian bobot. Karena itu, peubah yang dianggap penting dan

dominan menjadi dasar yang kurang dominan. Untuk melihat keberadaan peubah

diatas, maka hubungan antar beberapa peubah dominan yang mungkin terjadi

terhadap peubah syarat, diperlukan sebagai data penunjang.
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3.4 Penilaian untuk Lokasi Budidaya Ikan Kerapu Bebek

Pada proses penilaian kesesuaian perairan dibutuhkan batas-batas nilai

yang disesuaikan dengan standar SNI di Indonesia. Penjelasan tentang batas nilai

kesesuaian dalam budidaya ikan kerapu bebek dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Batas-batas nilai kesesuaian dalam budidaya ikan kerapu bebek

Variabel Kisaran Batas
Nilai

Bobot
(B)

SKOR
MAX

(A x B)
Sumber

Kedalaman
15-25 m

4-14 m dan 26-35 m
<4 m dan>35 m

5
3
1

3 15
BBPBL, 2001

DKP, 2002

Oksigen
Terlarut

7-8 mg/l
4-6 mg/l dan 8,5-9 mg/l

<4 mg/l dan>9 mg/l

5
3
1 3 15

Akbar et al., 2002
BBPBL, 2001

Supratno dan Kasnadi,
2003

Kecerahan

>5 m
3-5 m
<3 m

5
3
1

3
15

DKP, 2002
KLH, 2004

Radiarta et al., 2003

Salinitas

30-34 ppt
28-29 ppt dan 35-36ppt

< 28 ppt dan>36ppt

5
3
1

3
15

BBPBL, 2001
Yusuf, 2011

Suhu

28oC-32oC
20-27oC dan 32,5-33oC

<20oC dan>33oC

5
3
1 2 10

Supratno dan Kasnadi,
2003

BBPBL, 2001

Kecepatan
Arus

20-50 cm/detik
10-19 cm/detik dan 51-75

cm/detik
<10 cm/detik dan >75 cm/detik

5
3
1

2
10

DKP, 2002
Gufron dan Kordi, 2005

Sunyoto, 1994

pH

7,7-8,0
5-7,6 dan 8,1-9

<5 dan>9

5
3
1 2 10

BBPBL, 2001
Supratno dan Kasnadi,

2003

Nitrat

0,9 mg/l – 3,2 mg/l
0,7-0,8 mg/l dan 3,3-3,4 mg/l

<0,7 mg/l dan>3,4 mg/l

5
3
1 1 5

DKP, 2002

Fosfat
0,2-0,5 mg/l

0,6 mg/l - 0,7 mg/l
<0,2 mg/l dan> 0,7 mg/l

5
3
1

1 5
KLH, 2004

SKOR TOTAL MAKSIMAL 100

Keterangan:

1.Angka penilaian berdasarkan petunjuk DKP (2002), yaitu:
5 = baik
3 = sedang
1 = kurang
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2. Bobot berdasarkan petunjuk (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002), yaitu
pertimbangan pengaruh variabel dominan.

3. Skor adalah ∑
Skor total dari hasil perkalian nilai parameter dengan bobotnya tersebut

selanjutnya dipakai untuk menentukan kelas kesesuaian perairan budidaya ikan

kerapu bebek berdasarkan karakteristik kualitas perairan dan dapat dihitung

dengan perhitungan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002) :Skor total = Skor totalSkor total max x 100%
Berdasarkan rumus dan perhitungan diatas diperoleh nilai (skor) kesesuaian

perairan sebagai berikut (Cornelia, 2005) :

86 –100 = Sangat Sesuai (S1)

76 – 85 = Cukup Sesuai (S2)

66 – 75 = Sesuai Marginal (S3)

0– 65 = Tidak Sesuai (N)

ss



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perairan Pulau Tegal sesuai

untuk dilakukannya budidaya ikan kerapu bebek, Cromileptes altivelis (Randall,

1997).

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalahsebagaiberikut perlu adanya penelitian

lebih lanjut mengenai evaluasi kesesuaian perairan di Pulau Tegal.
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