
 

 
 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan budidaya ikan laut di Indonesia khususnya ikan kerapu memiliki 

prospek yang sangat baik. Kegiatan budidaya berperan dalam memenuhi 

kebutuhan ikan konsumsi, peningkatan penghasilan dan penyediaan lapangan 

kerja bagi masyarakat serta bermanfaat dalam pelestarian sumber daya ikan laut 

yang mulai langka (Maghfirah, 2009). 

Produksi ikan kerapu Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 10,398 ton, 

meningkat menjadi 10,580 ton   pada tahun 2011, pada tahun 2012 menjadi 

11,950 dan pada tahun 2013 produksi ikan kerapu mencapai 14.400 ton (KKP, 

2013).  Meningkatnya capaian produksi ikan kerapu tersebut menunjukan 

kegiatan budidaya ini menarik atau potensial untuk dikembangkan. 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan budidaya ikan adalah kualitas 

air. Kualitas air yang baik akan menyebabkan pertumbuhan ikan yang 

dibudidayakan dapat optimal dan  tidak mudah terinfeksi penyakit. Kondisi 

perairan akan berpengaruh terhadap pengelolaan kegiatan budidaya ikan. Dengan 

mengetahui kondisi perairan akan mudah dalam menentukan strategi peningkatan 

produksi ikan yang dibudidayakan. 

Salah satu daerah yang berpotensi dijadikan pengembangan budidaya ikan 

kerapu ini adalah wilayah Kabupaten Pesawaran yang merupakan salah satu 
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kawasan minapolitan, tepatnya di perairan sekitar pulau Maitam. Di sekitar Pulau 

Maitam juga sudah ada beberapa Keramba Jaring Apung (KJA). Akan tetapi hasil 

produksi ikan kerapu macan belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pemahaman dan pengetahuan tentang budidaya dan penentuan lokasi yang sesuai 

untuk budidaya ikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai 

analisis kesesuaian perairan disekitar pulau Maitam. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

perairan di sekitar perairan Maitam untuk budidaya ikan kerapu macan 

(Epinephelus fuscoguttatus) berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi air 

laut. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

tentang kondisi perairan di Pulau Maitam sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk melakukan budidaya ikan kerapu macan (Epinephelus 

fuscoguttatus) dengan hasil produksi yang optimal dan lestari. 
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1.4. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir Penelitian 
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1.5. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah perairan pulau Maitam diduga mampu 

mendukung kegiatan budidaya ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) 

dengan sistem keramba jaring apung (KJA). 

 


