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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Ikan Kerapu Macan  

2.1.1. Klasifikasi Kerapu Macan  

Jumlah ikan kerapu ditaksir ada 46 spesies yang hidup diberbagai tipe 

habitat. Dari jumlah tersebut ternyata berasal dari 7genus, yaitu Astha loperca, 

Anyperodon, Cephalopholis, Cromileptes, Epinephelus, Plectropomus, dan 

Variola. Dari 7 genus tersebut, genus Chromileptes, Plectropomus, dan 

Epinephelus sekarang digolongkan ikan komersial dan mulai dibudidayakan. Ikan 

kerapu macan di pasaran internasional dikenal dengan nama flower atau carped 

cod. Menurut Binohlan (2010) dalam Sutrisna (2011) ikan kerapu macan 

digolongkan pada : 

Kelas   : Chondrichthyes 

Subkelas  : Ellasmobranchii 

Ordo   : Percomorphi  

Divisi   : Perciformes 

Family   : Serranidae  

Genus   : Epinephelus 

Spesies  : Epinepheus fuscoguttatus  

Sinonim  : Brown-marbled grouper, tiger grouper; nama lokal Indonesia:    

kerapu macan, balong macan. 
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2.1.2. Morfologi Kerapu Macan  

Ciri-ciri morfologi ikan kerapu macan antara lain bentuk tubuh pipih, yaitu 

lebar tubuh lebih kecil dari pada panjang dan tinggi tubuh, rahang atas dan bawah 

dilengkapi dengan gigi yang lancip dan kuat, mulut lebar, serong ke atas dengan 

bibir bawah yang sedikit menonjol melebihi bibir atas, sirip ekor berbentuk 

bundar, sirip punggung, posisi sirip perut berada di bawah sirip dada, serta badan 

ditutupi sirip kecil yang bersisik stenoid. Ikan kerapu macan merupakan salah satu 

jenis ikan laut yang hidup di perairan dalam maupun payau yang bersalinitas 20-

35 ppt (Mariskha dan Abdulgani, 2012). Dibawah ini merupakan gambar ikan 

kerapu macan.  

 

 

Gambar 2. Ikan kerapu macan (Ephinephelus fuscoguttatus) 

(Sumber, Sutrisna 2011) 

 

2.1.3. Habitat Kerapu Macan  

Habitat benih ikan kerapu macan adalah pantai yang banyak ditumbuhi 

algae jenis reticulata dan Gracilaria sp. Ikan kerapu macan pada fase dewasa 

hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar terdiri dari pasar berlumpur. Ikan 



7 
 

kerapu termasuk jenis karnivora dan cara makannya menangkap satu persatu 

makan yang diberikan sebelum makanan sampai ke dasar. Pakan yang paling 

disukai adalah krustaceae (rebon, dogol dan krosok), selain itu jenis-jenis 

(tembang, teri dan belanak) (Effendi, 2000). 

 

2.1.4. Teknik Budidaya Kerapu Macan  

Menurut Suriawan (2014), pemilihan lokasi budidaya harus 

mempertimbangkan beberapa persyaratan untuk memenuhi kesesuaian lahan 

budidaya yaitu:     

A. Persyaratan umum yang meliputi: 

o Terlindung dari angin & gelombang yang kuat 

o kedalaman Perairan 

o Dasar Perairan 

o Bebas dari bahan cemaran 

o Tidak mengganggu alur pelayaran 

o Dekat dengan sumber benih & pakan 

o Lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

o tersedia sarana dan prasarana transportasi 

o Keamanan terjamin 

B. Persyaratan teknis (fisik perairan) yang meliputi: 

o Kecepatan arus dan elevasi pasang surut 

o Suhu Air 

o Kecerahan 

o Kekeruhan 

C. Persyaratan teknis (kimia perairan) yang meliputi: 

o pH perairan 

o Salinitas 

o Oksigen terlarut 

o Senyawa nitrogen 
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o Posfat 

o Logam berat 

D. Persyaratan teknis (Biologi perairan) yang meliputi : 

o Fitoplanton 

E. Persyaratan teknis (kondisi hidrografi).  

Selain harus jernih, bebas dari bahan cemaran dan arus balik (up Welling), 

perairan harus memenuhi sifat fisik, kimia dan Biologi tertentu. 

a. Kecerahan dan Kekeruhan 

Effendi (2003) menjelaskan bahwa nilai kecerahan sangat dipengaruhi 

oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuspensi serta 

ketelitian orang yang melakukan pengukuran. Kecerahan perairan merupakan 

salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan lokasi untuk pembesaran. 

Perairan yang tingkat kecerahannya sangat tinggi bahkan sampai tembus dasar 

perairan merupakan indikator perairannya cukup jernih dan perairan tersebut 

sangat baik untuk lokasi pembesaran.  

Kecerahannya sangat rendah menandakan tingkat bahan organik terlarut 

sangat tinggi. Perairan ini dikategorikan terlalu subur dan tidak baik untuk 

pembesaran ikan, karena perairan yang sangat subur menyebabkan cepatnya 

perkembangan organisme penempel seperti lumut, cacing, kerang dan lain-lain 

yang dapat menempel dan menyebabkan cepat kotornya media pemeliharaan. 

Kecerahan perairan lokasi yang cocok untuk pembesaran Ikan Kerapu Macan 

adalah > 2 meter (Jumadi, 2011) 

b. Arus, Gelombang 

Arus dan gelombang mempunyai pengaruh yang besar terhadap aerasi, 

transport nutrient dan pengadukan air. Pengadukan air ini bertujuan untuk 

menghindari fluktuasi suhu yang besar (Heryati, 2011). Arus sangat membantu 
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proses pertukaran air dalam keramba. Adanya arus air berfungsi untuk 

membersihkan timbunan sisa-sisa metabolisme ikan, membawa oksigen terlarut 

yang sangat dibutuhkan oleh ikan, mendistribusikan unsur hara secara merata, dan 

mengurangi organisme penempel (biofouling) (Ghufran, 2010).   Arus yang baik 

antara 20-40 cm/detik. Tinggi gelombang tidak lebih dari 30 cm.  

c. Suhu 

Kualitas perairan yang optimal untuk pertumbuhan ikan kerapu, seperti 

suhu berkisar antara 24-31ºC. Kecepatan fotosintesis akan meningkat sesuai 

dengan peningkatan temperatur (Heryati, 2011).  Suhu  air permukaan perairan di  

Indonesia  umumnya berkisar  28°-31 °C.  Suhu permukaan dipengaruhi oleh 

kondisi meteorologi seperti curah  hujan,  penguapan, kelembaban  udara, 

kecepatan  angin  dan  intensitas  cahaya matahari.   

d. Kedalaman perairan 

Dalam siklus hidupnya kerapu muda hidup di perairan karang pantai 

dengan kedalaman 0,5–3,0 m, selanjutnya menginjak masa dewasa beruaya ke 

perairan yang lebih dalam antara 7,0–40 m. Biasanya perpindahan ini berlangsung 

pada siang dan senja hari. Telur dan larva bersifat pelagis sedangkan kerapu muda 

hingga dewasa bersifat demersal (Tampubolon dan Mulyadi, 1989 dalam  

Ramadhani, 2010). 

e. Salinitas 

Salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh dalam 

air laut. Lokasi yang berdekatan dengan muara sungai, tidak dianjurkan untuk 

pembesaran Ikan Kerapu Macan karena lokasi tersebut salinitasnya sangat 

berfluktuasi karena dipengaruhi oleh masuknya air tawar dari sungai. Fluktuasi 
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salinitas bisa mempengaruhi pertumbuhan dan nafsu makan ikan kerapu yang 

dipelihara. Disamping itu lokasi yang berdekatan dengan muara sungai sering 

mengalami stratifikasi perbedaan salinitas yang dapat menghambat terjadinya 

difusi oksigen secara vertikal. Menurut Ahmad (2009), kualitas perairan yang 

optimal untuk pertumbuhan ikan kerapu salinitas antara 30-33 ppt. 

f. Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) sangat penting sebagai parameter kualitas air 

karena mengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan di dalam air. 

Selain itu ikan dan mahluk-mahluk akuatik lainnya hidup pada selang pH tertentu, 

sehingga dengan diketahuinya nilai pH maka kita akan tahu apakah air tersebut 

sesuai atau tidak untuk menunjang kehidupan ikan. Untuk nilai pH yang sesuai 

untuk pertumbuhan ikan adalah 8,0 – 8,2 (Evalaati, 2001). Adapun hubungan 

antara pH air laut dan kehidupan ikan budidaya pada table dibawah ini : 

Tabel 1. Hubungan antara pH air dan Kehidupan ikan budidaya 

pH air Laut Pengaruh terhadap ikan budidaya  

< 4,5 Air bersifat racun bagi ikan  

5 – 6,5 Pertumbuhan ikan terhambat dan ikan sangat sensitive terhadap 

bakteri dan parasit 

6,5 – 9,0 Ikan mengalami pertumbuhan optimal 

>9,0 Pertumbuhan ikan terhambat 

  (Sumber, Ghufran2010) 

g. Oksigen Terlarut  

Kandungan oksigen terlarut yang ideal bagi pertumbuhan  ikan kerapu 

macan >  3,5 ppm (Ahmad, 2009). Fluktuasi harian oksigen terlarut akan sangat 

berbahaya bagi kehidupan ikan karapu apabila mencapai batas toleransi dan 
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berlangsung dalam waktu lama. Ahmad et al., (2009) mengatakan bahwa fluktuasi 

oksigen terlarut harian yang berkisar 3,4-6,5 belum mencapai konsentrasi kritis 

bagi kehidupan ikan kerapu macan (E. fuscoguttatus). 

  

h. Zat Hara (Nutrien) 

Nitrogen merupakan salah satu unsur penting bagi pertumbuhan organisme 

dan proses pembentukan protoplasma, serta merupakan salah satu unsur utama 

pembentukan protein. Di perairan nitrogen ditemukan dalam bentuk amoniak, 

nitrat, nitrit serta beberapa senyawa nitrogen organik lain. Nitrat adalah nitrogen 

utama di perairan alami dan merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan alga 

(Heryati, 2011). 

Phospat (P) merupakan unsur penting bagi semua aspek kehidupan 

terutama berfungsi dalam tranformasi energi metabolik. Phospat tidak dapat 

digantikan oleh unsur lain. Kandungan Phospat dalam sel alga mempengaruhi laju 

serapan phospat yaitu berkurang sejalan dengan meningkatnya kandungan 

phosphat dalam sel. Beberapa jenis alga mampu menyerap phosphat melebihi 

kebutuhannya dan mampu menyerap phosfat pada konsentrasi yang rendah 

(Yuniarti, 2012). 

Senyawa phosfat merupakan penyusun fosfolipida penting sebagai 

penyusun membran dan terdapat dalam jumlah besar. Energi yang dibebaskan dari 

hidrolisis pirofosfat dan berbagai ikatan fosfat organik digunakan untuk 

mengendalikan berbagai reaksi kimia. 

i. Kelimpahan plankton 
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Fitoplankton dalam ekositem perairan mempunyai peranan yang sangat 

penting terutama dalam rantai makanan dilaut, karena fitoplankton merupakan 

produsen utama yang memberikan sumbangan pada produksi total suatu peairan. 

Pertumbuhan fitoplankton tergantung pada fluktuasi unsur hara dan 

hidrodinamika perairan. Kondisi suatu perairan juga akan mempengaruhi pola 

penyebaran fitoplankton baik secara horizontal maupun vertical (Rokhim et.al, 

2009). 

Fitoplankton juga berperan dalam kesuburan perairan yaitu sebagai 

penyedia oksigen terlarut melalui proses fotosintesa. Fitoplankton memiliki 

distribusi dan kelimpahan yang berbeda-beda didalam perairan. Hal ini tergantung 

dari kondisi beberapa faktor oseanografi pada perairan tersebut (Widianingsi, 

2007) 

2.2. Keramba Jaring Apung (KJA) 

KJA adalah sistem budidaya dalam wadah berupa jaring yang mengapung 

dengan bantuan pelampung dan ditempatkan di perairan seperti danau, waduk, 

selat, laguna, dan teluk. Menurut Sunyoto (1994), ada 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. 

Sistem keramba jaring apung terdiri dari beberapa komponen seperti 

rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi dan rumah jaga. Kantong jaring 

terbuat dari polietilen dan poliprophelen dengan berbagai ukuran mata jaring dang 

berbagai ukuran benang. Pelampung terbuat dari drum plastic, drum besi 

bervolume 200 liter, styropoam atau gabus yang dibungkus dengan kain terpal 



13 
 

yang berfungsi untuk mempertahankan kantong jaring tetap mengapung didekat 

permukaan air. (Rochdianto,2005). 

2.3. Kesesuaian Lahan Budidaya Ikan kerapu Macan 

Evaluasi Kesesuaian perairan adalah suatu proses pendugaan potensi 

perairan yang telah dipertimbangkan menurut kegunaannya dan membandingkan 

serta menginterpretasikan serangkaian data. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk mengetahui kondisi perairan berdasarkan   parameter-parameter tertentu. 

berdasarkan parameter-parameter produktivitas primer antara lain, MPT, suhu 

permukaan, kecerahan, oksigen terlarut (DO), pH, fosfat, nitrat, Kecepatan arus, 

topografi, kualitas tanah, vegetasi, klimat, transportasi, dan pemasaran (Supratno, 

2006). 

Evaluasi kesesuaian atau kemampuan lahan dilakukan dengan cara 

membandingkan persyaratan penggunaan lahan dengan kualitas (karakteristik) 

lahan yang ada, sehingga lahan tersebut dapat dinilai apakah masuk klas yang 

sesuai untuk penggunaan lahan dimaksud. Sebaliknya bila ada salah satu kualitas 

atau karakteristik lahan yang tidak sesuai maka lahan tersebut termasuk dalam 

kelas tidak sesuai (Hardjowigeno, 2003 dalam Supratno 2006). 

Sitorus (1985) dalam Supratno (2006) menyatakan bahwa kegunaan lahan 

dapat dianalisis dalam 3 (tiga) aspek yaitu kesesuaian, kemampuan dan nilai 

lahan. Kesesuaian menyangkut satu penggunaan tertentu/penggunaan khusus, 

sedangkan kemampuan menyangkut serangkaian/sejumlah penggunaan, nilai 

didasarkan atas pertimbangan finansial atau sejenisnya yang dinyatakan sebagai 

jumlah biaya pertahun.  

 


