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RINGKASAN 

 

NAZWA AYUNDA HELMIYANI. 08051381722106. Pengaruh Pemberian 

Jenis Pakan Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan 

Hidup Benih Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes Altivelis) 

(Pembimbing : Dr. Muhammad Hendri, M.Si dan Dr. Fauziyah, S.Pi) 
 

 

Ikan kerapu bebek merupakan ikan demersal yang habitatnya berada di 

dasar perairan, ikan kerapu bebek memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki 

keuntungan yang menjanjikan, penangkapan dialam yang semakin banyak, 

menjadikan pembudidayaan jenis ikan ini semakin berkembang, budidaya yang 

dilakukan diharapkan dapat menekan angka penangkapan ikan kerapu bebek dan 

jenis ikan kerapu lain di alam. Proses pembudidayaan membutuhkan pengetahuan 

dan keahlian sebagai penunjang keberhasilan pada budidaya, mengingat angka 

kegagalan peroses pembenihan ikan kerapu bebek masih terbilang tinggi dan 

kesulitan dalam melakukan pemeliharaan serta kurangnya efisiensi manajemen 

pakan yang diberikan. 

Manajemen pakan merupakan faktor penting dalam proses budidaya, pakan 

ikan rucah merupakan pakan alami pada habitat asli ikan kerapu bebek, namun 

ketersediaan ikan rucah di alam yang tidak menentu, diharapkan dengan adanya 

pakan komersil dapat membantu sebagai pakan pendamping yang berfungsi sebagai 

penyeimbang ketersediaan pakan alami, meskipun harga pakan komersil cenderung 

lebih mahal dibandingkan dengan pakan ikan rucah. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan hasil pertumbuhan ikan terbaik dari tiga perlakuan 

pemberian pakan dengan jenis pakan berbeda, diantaranya adalah pakan ikan rucah, 

dan pakan pelet, serta pakan kombinasi dari keduanya. 

Pakan ikan rucah didapatkan dari TPI dan kemudian dipisahkan dari 

tulangnya dan dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian dipotong dengan ukuran 

yang sesuai dengan bukaan mulut benih ikan kerapu bebek, yang kemudian 

disimpan pada lemari es agar pakan ikan rucah tidak cepat membusuk. Pakan pelet 

yang digunakan adalah pakan komersil yang terdapat pada hatchery modul 1 yang 

dipilih sesuai dengan ukuran dengan bukaan mulut ikan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 16 Desember – 04 Januari selama 40 hari 

di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL). Rancangan percobaan 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap) 

dengan tiga perlakuan dan tiga kali pengulangan, dimana jumlah satuan 

percobaannya adalah Sembilan unit. 

Beberapa tahapan yang dilakukan diantara adalah: a) Persiapan wadah, 

media pemeliharaan yang digunakan adalah bak fiber 2,5 m x 1m x 0,8 m, pada 

setiap bak disekat dengan menggunakan waring sebagai media satuan perlakuan 

dengan ukuran 50 cm x 50 cm, b) Persiapan ikan uji, ikan uji yang digunakan 

berusia 70 hari dengan panjang 7-8cm, serta berat berkisar 7-8g, c) Pemberian 

pakan yang dilakukan setiap empat kali dalam sehari secara at station pada pukul 

07:30, 09:30, 13:30, dan 15:30, d) Pengovenan pakan rucah, e) Pengukuran panjang 

dan berat ikan sebagai parameter hasil, f) Pengukuran kualitas perairan. 

Analisis data yang dilakukan adalah perhitungan rata-rata pertumbuhan 

panjang dan berat mutlak, pertumbuhan harian, konversi pakan, dan tingkat 

kelangsungan hidup, selanjutnya dilakukan analisis sidik ragam menggunakan 

rumus ANOVA, yang kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut tukey HSD, dimana 

uji lanjut tersebut digunakan untuk mengetahui beda nyata jujur dari rata-rata tiap 

perlakuan, apakah perlakuan tersebut berpengaruh terhadap perlakuan lain atau 

tidak. 

Hasil yang di dapatkan didapatkan dari penelitian ini adalah pada benih ikan 

kerapu bebek yang diberi pakan ikan rucah menunjukkan hasil pertumbuhan 

tertinggi terdapat pada perlakuan rucah dan pakan kombinasi (rucah dan pelet) yang 

bernilai 17,58g-14,48g dan FCR bterendah terdapat pada perlakuan pakan pelet 

yang memiliki hasil pertumbuhan terendah dan hasil tingkat kelangsungan hidup 

100% pada masing-masing perlakuan dimana benih ikan kerapu bebek dapat 

bertahan hidup dengan baik. 

Hasil yang didapatkan dapat memebrikan kesimpulan bahwa pakan rucah dan 

pelet dapat menjadi pilihan utama sebagai pakan alternatif bagi benih ikan kerapu 

bebek pada budidaya, mengingat harga pakan komersil yang tinggi dan sulit 

didapatkan beberapa petani di daerah tertentu, dapat digantikan dengan pakan ikan 

rucah yang cenderung lebih murah namun dengan hal tersebut penangkapannya 

dialam juga dapat ditekan karena ketersediaannya di alam yang tidak menentu. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 
 

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia 

Nya proses penulisan skripsi penulis yang berjudul “ Pengaruh Pemberian Jenis 

Pakan Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Benih 

Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis)” ini dapat diselesaikan dengan sebaik 

mungkin. Puji syukur tak lupa saya hanturkan kepada Allah SWT beserta keluarga 

dan para sahabat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

Kelautan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Sriwijaya. 

Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak sekali pihak yang telah 

berkontibusi, penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu baik itu jasa, saran, kritik, moril dan 

support demi kelancaran skripsi ini. Terutama kepada : 

• Kedua orang tuaku, ibu dan ayah yang selalu ada dan mendukung semua hal 

positif yang kakak jalani dan lakukan, terimakasih selama ini sudah menjadi 

benteng terkuat kakak untuk kakak bisa bertahan dan bisa mencapai titik ini. 

Besar pengorbanan ibu dan ayah untuk jalan kakak menuju sukses, terutama 

untuk ibuku, terimakasih untuk semua hal yang ibu Jandri berikan, 

sebenarnya ibu terlalu luar biasa untuk dijelaskan di lembar persembahan 

ini, terimakasih sudah menjadi ibu yang setiap hari kakak kagumi, kakak 

mau menjadi seperti ibu. Untuk ayah, terimakasih sudah menjadi 

pendukung setia kakak, ini semua untuk ayah dan ibu. 

• Untuk kedua adikku Ramdhan dan Pinggala yang selalu antusias 

kalau dengar kakaknya mau pulang kerumah, sampai sering ketiduran di 

ruang tengah, cuma buat menunggu kakaknya yang galak ini pulang, kalian 

masih panjang jalannya, jarak umur kita bertiga juga jauh. Semangat untuk 

sekolahnya, kakak siap selalu jadi benteng kalian berdua, sayangggg bgttt. 

• Untuk nenek dan kakek terimakasih selalu mengajarkan kakak 

melibatkan Allah SWT dalam segala hal dan setiap hari setiap kakak 

memulai sesuatu, semoga kakek dan nenek sehat selalu aamiinn. 
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• Untuk sepupu-sepupuku yang senantiasa mensupport aku dalam 

skripsi ini, terimakasih banyak, semoga kita semua bisa banggain ayah ibu 

dan kakek nenek aamiinn. 

• Bapak Prof. Dr. Hermansyah., P.hD selaku dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya 

• Bapak Tengku Zia Ulqodry, S.T., M.Si., Ph.D selaku ketua jurusan 

Ilmu Kelautan. Terimakasih kepada zia atas ilmu dan bimbingannya untuk 

semua mahasiswa/i Ilmu Kelautan. Terimakasih karena selalu sabar atas 

kesalahan yang banyak kami lakukan terkhusus angkatan 2017 serta 

mengingatkan kami untuk kemajuan dalam skripsi agar segera diselesaikan 

dengan semaksimal mungkin walau masih sangat banyak kekurangan 

selama penelitian. Semoga semua yang telah bapak berikan dapat menjadi 

berkah untuk bapak dan keluarga. Sehat-sehat terus ya pak. 

• Bapak Dr. Muhammad Hendri, S.T., M.Si selaku Dosen 

Pembimbing I Nazwa. Terimakasih pak atas semua ilmu dan bimbingannya 

selama penelitian Nazwa berlangsung hingga Nazwa mendapatkan gelar 

sarjana. Terimakasih atas semua saran dan arahan bapak, sehingga 

penelitian Nazwa dapat lebih baik lagi pada isi dan penulisannya, hingga 

Nazwa dapat menyelesaikan kuliah di Ilmu Kelautan. Banyak sekali 

bantuan serta perhatian dalam skripsi Nazwa yang bapak berikan, semoga 

semua hal yang Nazwa pelajari dari bimbingan bapak dapat menjadi bekal 

Nazwa untuk melangkah menuju kesuksesan, dan semoga berkah selalu 

melimpah untuk Bapak Hendri dan Keluarga. Nazwa senang bisa menjadi 

bagian dari anak bimbing bapak. Sehat selalu ya untuk Bapak dan Keluarga 

aamiinn. 

• Ibu Dr. Fauziyah, S.Pi selaku Dosen Pembimbing II skripsi Nazwa. 

Terimakasih ibu yang sangat teramat sangat sangat perhatian dan sabar 

dalam menghadapi Nazwa yang kadang banyak melakukan kesalahan 

dalam menulis draft skripsi, terimakasih atas bimbingan ibu selama ini 

hingga Nazwa dapat menjadi Sarjana. Terimakasih atas semua kebaikan 

yang ibu berikan, terimakasih ibu selalu tanggap dalam memberikan Nazwa 

arahan, terimakasih ibu Nazwa senang sekali mendapatkan dosen 
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Pembimbing seperti Ibu Fauziyah, sehat selalu untuk ibu dan keluarga, 

terimakasih ibu, dan semoga sehat selalu serta berkah melimpah untuk ibu 

dan keluarga Aamiinn. 

• Bapak Bapak Gusti Diansyah, S.Pi., M.Sc selaku Dosen Penguji. 

Terimakasih kepada bapak, karena telah memberikan kritik dan saran yang 

sangat membangun untuk kebaikan dan hasil skripsi nazwa yang lebih baik, 

terimakasih untuk sarannya dari Nazwa seminar proposal sampai Nazwa 

melaksanakan siding skripsi, terimakasih pak semoga menjadi berkah untuk 

bapak dan keluarga dan sehat selalu untuk bapak dan keluarga aamiinn. 

• Ibu Wike Ayu Eka Putri, S.Pi., M.Si selaku Dosen Penguji dan 

Dosen PA Nazwa. Ibu terimakasih atas semua ilmu kritik dan saran yang 

ibu berikan dari Nazwa menjadi mahasiswa baru sampai Nazwa 

memperoleh gelar sarjana, ibu baik sekali Nazwa sudah anggap ibu seperti 

ibu sendiri, karena ibu Nazwa bisa sampai ke titik ini, dengan semua arahan 

yang ibu berikan selama ini, terimakasih ibu semoga ibu dan keluarga sehat 

selalu dan mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah SWT aamiinn. 

• Bapak Silfester Basi Dhoe, S.P dan Bapak Agus Soedarsono selaku 

pembimbing lapangan Nazwa di (BBPBL) Lampung, terimakasih pak 

karena telah meyakinkan saya untuk percaya diri dengan judul yang saya 

ambil, hingga saya bisa menyelesaikan Pendidikan S1 saya, terimakasih atas 

ilmu yang diberikan yang bahkan selama ini belum saya dapatkan, 

terimakasih atas kepercayaan bapak terhadap saya selama saya melakukan 

penelitian di hatchery modul I, dan terimakasih telah membantu saya 

mempersiapkan alat untuk penelitian saya, dan mendukung serta membantu 

saya pada saat seminar hasil di auditorium dilaksanakan, semoga segala 

kebaikan bapak menjadi berkah untuk bapak dan keluarga, sehat selalu 

bapak. 

• Seluruh staff dan pekerja di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut 

(BBPBL) Lampung terkhusus tim divisi kerapu Pak Tohari, Pak Lucky, Pak 

Pak Bambang, Bang Bagus, Bang Uuf, Bang Miftah, Nimas, Nupus, dan 

Nanda dan teman-teman sepenilitian dan sepermagangan yang sudah 

banyak membantu Nazwa saat dilapangan. Terima kasih untuk tim kakap, 
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kobia, ikan hias, kuda laut, dan rumput laut untuk . Terimakasih karena telah 

disambut dan diperlakukan dengan baik selama penelitian di sana, sehingga 

Nazwa dapat menyelesaikan penelitian dan mendapatkan tambahan ilmu 

baru tentang proses budidaya 

• Seluruh staff pengajar Ilmu Kelautan Bapak Tengku Zia Ulqodry, 

S.T, M.Si, Ph.D, Ibu Dr. Riris Aryawati, Ibu Dr. Wike Ayu Eka Putri, M.Si, 

Bapak Gusti Diansyah, Bapak Heron Surbakti, Ibu Anna Ida Sunaryo P. 

S.Kel, M.Si, S.T, M.Si, Bapak Beta Susanto Barus, Bapak Dr. Rozirwan, 

M.Sc, Bapak Dr. Muhammad Hendri, M.Si, Ibu Dr. Fauziyah, S.Pi, Ibu Fitri 

Agustriani S.Pi, M.Si, M.Sc Bapak Andi Agussalim, S,Pi, M.Si, S.Pi, M,Si, 

Ibu Isnaini, S.Pi, M.Si, Bapak Hartoni, S.Pi, M.Si, Bapak Dr. Melki, S.Pi, 

M.Si, M.Si dan Ibu Ellis Nurjuliasti Ningsih, M.Si, Bapak Rezi Apri, S.Si, 

M.Si, Ibu Novi Anggraini, A,Md., serta tak lupa juga teruntuk Pak Marsai 

dan Pak Minarto. Terima kasih bapak dan ibu atas segala kebaikan dalam 

membimbing, mendidik, memberika ilmunya selama saya menuntut ilmu di 

Jurusan Ilmu Kelautan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan 

bapak dan ibu. 

• Babe dan Pak Min selaku admin Jurusan Ilmu Kelautan. 

Terimakasih buat babe dan pak Min karena sudah sangat membantu segala 

urusan yang berhubungan sama surat menyurat selama Nazwa KP dan 

Penelitian. Terimakasih babe khususnya yang gak pernah bosan buat 

mengingatkan tentang kuliah dan ngasih tau segala info semuanya. Sehat- 

sehat terus, babe dan pak min semoga semua bantuannya jadi berkah buat 

babe, pak Min dan keluarga. 

• Tim kelapangan aku Lampung Kak Nes, Jihan, Ginting guys 

terimakasih sudah menjadi keluarga, terimakasih kita bisa saling menopang 

saat salah satu dari kita down, dan kita saling semangatin selama alawa 

sampe akhir penelitian, semoga kita sukses selalu. 

• TIM KP ku Rika, Osekong, Beben, Deya, makasi we sudah 

melibatkan aku dalam petualangan kita mengitari pulau di Pulau Seribu, aku 

harap kita bisa terus jaga komunikasi dimanapun kita berada nanti, semoga 



vii  

kita sukses di bidang kita masing-masing, aku anggap kalian udah kaya 

keluargaku sendiri. 

• Untuk Rika Nur Amida, Caa semangat kamu pasti bisa ngelewatin 

semuanya yuk bisa, makasih ya udah jadi teman baikku semasa kuliah, doa 

terbaik untuk rika. 

• Untuk Dea Rania Febiola, De wawa tau dea orang baik, semangat 

untuk ngelewatin semua tekanan menuju dewasa, kalo ada apa-apa jangan 

lupa cerita, semangat skripsiannya. 

• Untuk Brenda Sellyndia, makasih sudah menjadi teman setiaku 

sedari maba, semoga beben sukses, dan bisa banggain mama papa. 

• Untuk Osei Isamihada Yosefin, Se kau lah sebetulnya yang bisa buat 

aku membuka mata, dalam melakukan sesuatu, walaupun mulut kau kaya 

seblak mercon, faham kali aku kalo kau sebenarnya lemah lembut *wlekkk. 

Tapi salut aku samamu, kau tulus dan transparan kali dalam bekawan, 

selama aku bekawan samamu, aku juga belum pernah kesal samamu, 

semoga persahabatan kita awet, walaupun jarak Batam ke Oku jauh. 

• Untuk Dinda Tiara Fadila, Din Wawa sudah anggap dinda kayak 

rumah untuk menumpahkan isi hati, segala keburukan wawa dinda tau, 

segala masa kelam wawa, semua hal menyedihkan, senang, susah, sedih, 

dan semua kisah percintaan kita masing-masing kita saling tau, din wawa 

bangga punya teman se polos dan se 10 betul dinda, semoga sampe tua 

persahabatan kita bisa kita turunin ke anak cucu. Sukses untuk kita berdua, 

Waa <3 u. 

• Untuk Hima Santuy, Dini, Kiki, Walen, Ika, Sonia, Remi, Jihan, 

Agnes kawan-kawan terimakasih sudah mau berkawan baik dengan wawa, 

semoga kita semua sukses selalu ya. 

• Untuk anak kosan lantai bawah kosanku, Jak, David, Baran, Galuh, 

makasi we berkat ada kalian, jadi aku kadang bisa minta tolong pas lagi 

genting, sukses selalu untuk kalian 

• Untuk Batak Kelautan 17, Agung, Serli, Elma, Wintra, Ginting, 

Olis, Gabby Brahmana, makasih we wawa ngrasa punya keluarga baru di 
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akhir perkuliahan ini, semoga kita semua sukses ya, sampai bertemu lagi 

dilain kesempatan dengan kesuksesan masing-masing 

• Untuk Ica Delya dan woo devita, terimakasih sudah ada disaat yunda 

sendirian kadang kalian rela temenin aku tidur biar supaya aku ga sendirian, 

kalian juga baik banget sama aku, dan blak blak an dalam berteman, jadi ga 

saling ghibah, semoga kita ketemu lagi ya di saat kita udah pada sukses 

aamiinn. 

• Untuk Yuhuu gengs, gais makasih ya sudah meramaikan masa 

kuliahku dengan kekompakan dan kekocakan kalian dalam berteman wkwk, 

wawa yang memperhatikan geng kalian aja senang sama keramaian dan ke 

riwehan kocak yang kalian buat wkwk, semoga kalian sukses juga nnti 

kedepannya ya, smoga kita bisa ketemu lagi dilain waktu. 

• Untuk Putri Setia Wati, makasih mput kamu baik banget, semoga 

awet pertemanan kita ya, hehe siapa tau aku besok dikasih kelinci kan 

wkwk. 

• Untuk Sahabatku sejak SMP (D’LHEARSY) DAYU, LEVI, 

HASIM, ENGGAR, AMBAR, RIKE, SYALFA, DAN AKU YUNDA 

hehe, guys aku bangga sama kalian semua, meskipun kadang kita sibuk 

dengan urusan masing-masing, kita masih kadang menyempatkan untuk 

saling support, semoga persahabatan kita awet sampai tua. 

• Untuk sepupu Ammar, makasih udah jadi adik tingkat yang baik 

wkwk. 

• Teman-teman TRITEIA yang sangat amat teramat banyak 100an 

sendiri seangkatan, gilakla…paling banyak diantara semua angkatan 

bingung aku nak nyebutinnya. Feni Arish Septa, Kartini, Helen Febrosa, 

Jihan Ayu Katerina, Rahman Heruzian, Muhammad Fitrah, Ahmad 

Sabaran, Redho Yoga Nugroho, Sri Wulandari, Nanda, Anggi Irawan, Ika 

Nur Febriani, Lilis Yolanda, Ica Delya, Dinda Tiara Fadila, Agnes Ayu 

Rahma Septriyanti, Brenda Sellyndia, Raden Ayu Rafela Amelia, Maura 

Amalia, Putri Setia Wati, Ririn Ramandani, Ana Melinda, Bagas 

Pamungkas, Ricky Ramayudi, Lisa Susianti, Elvan Gevaro, Nanda Dwi 

Septiani, Rahmat Taufik, Yoggi Herdiansyah, Gian Nuryanti, Wintra Tuti 
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Purba, Noviantrio Gulo, Farid Pradipta Putra, Jovan Yoga Pratama, Dea 

Rania Febiola, Agung, Abizard Waskita Walen, Rapolo Rizki Silalahi, 

Muhammad Rizky Syaifudin, Nyimas Nabila Saraswati, Mei Ida Susanti, 

M.Fadlurrohman Ash Raffi, Muhammad Fani Brahmantio, Asta Kintari, 

Fauzi Ananda Yudistira, Osei Isamihada Yosefin, Novrialdi, Loriska xvii 

Damayanti Sirait, Nazwa Ayu Wirandita, Nita Puspita Sari, Elma Threcia 

Situmeang, Nur Rizki Sari, Denni Janto Silaban, Epan Sugandi, Endah 

Pratiwi, Sondang Dhamayanti Simanjuntak, Vidia Anastasya, Siska Duwi 

Putri, Ikhlasul Amal, Esti Aristia Rinanda, Angga Saputra, Nopiya Ratami, 

Miftah Rezansyah, Nazwa Ginting, Dania Leonika Pratiwi, David 

Muhammad Farid, M Taskir Alfansuri, Galuh Dimijultyo, Muhammad 

Iqbal Hersa, Chairunnisa Inda Arsika, Gabriella Khairunnisa Sukma Melati, 

Rendy Hiskia M.Pasaribu, Hafizh Albariq Wahida, Gabriella Christien S 
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I PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan negara Indonesia sudah lama melakukan usaha 

dibidang budidaya laut dan budidaya yang dilakukan pada keramba jaring apung. 

Terkait dengan tingginya permintaan pasar, menyebabkan ketersediaan 

sumberdaya ikan di alam semakin berkurang, salah satunya adalah ikan kerapu. 

Proses budidaya memerlukan ilmu pengetahuan dan teknik pembudidayaan, 

sebagai faktor penunjang keberhasilan dalam proses budidaya itu sendiri. Ikan yang 

memiliki prosfek bagus untuk dibudidayakan karena memiliki peluang yang cukup 

besar luar maupun di dalam negeri, dan ditunjang dengan nilai ekonomis yang 

tinggi adalah ikan kerapu bebek (Samsia dan Ahmad, 2015). 

Riset mengatakan ikan kerapu bebek mempunyai nilai jual tinggi dibanding 

dengan jenis ikan kerapu yang lainnya, ikan kerapu bebek telah berhasil 

dibudidayakan di Balai Besar Budidaya Laut Lampung dari sekala larva hingga 

dewasa. Budidaya ikan kerapu bebek telah mengalami perkembangan, tetapi 

kesulitan yang dihadapi adalah buruknya kondisi lingkungan dan tidak sesuainya 

pakan yang diberikan dapat menyebabkan ikan mengalami stress. Jusadi et al. 

(2010), menyatakan penekanan penangkapan ikan kerapu bebek dapat dilakukan 

dengan adanya proses budidaya agar ketersediannya tetap terjaga. 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pembenihan ikan kerapu 

bebek adalah rendahnya tingkat kelangsungan hidup serta pertumbuhannya yang 

dapat dikatakan kurang optimal karena dipengaruhi oleh menejemen. Menurut 

Patamani et al. (2016) untuk mengatasi kurangnya stok ikan kerapu karena 

tingginya permintaan pasar dilakukanlah kegiatan pembudidayaan benih ikan 

kerapu di Indonesia. Permasalahan utama yang umum ditemukan dalam budidaya 

ikan adalah bagaimana solusi agar ikan tersebut dapat tumbuh cepat, FCR rendah 

dan tahan terhadap berbagai kondisi (Sutarmat dan Hirmawan, 2013). 

Pakan alami ikan rucah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan benih ikan 

kerapu bebek (C. altivelis), pada pembenihan ikan kerapu bebek di KJA pakan yang 

masih sering digunakan adalah ikan rucah. Sisa pakan yang mengendap di dasar 
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perairan memiliki potensi sebagai penyebab penyakit pada ikan kerapu bebek. Ikan 

rucah merupakan pakan yang terbilang sulit ketersediannya tergantung pada 

banyaknya hasil tangkapan nelayan, pakan ikan rucah dapat menjadi limbah 

buangan yang tinggi. Berdasarkan alasan ini pakan pelet dinilai memiliki kualitas 

lebih baik dari pakan ikan rucah (Mahasri et al. 2019). 

Pakan pelet adalah pakan buatan yang sering digunakan para pembudidaya 

dalam pemberian pakan (C. altivelis) pada sekala benih. Erlansyah et al. (2017) 

menyatakan, pakan buatan dibuat dengan beberapa bahan baku, yang berfungsi 

sebagai penunjang proses pertumbuhan ikan, yang kemudian diproses secara 

lanjutan sehingga memiliki bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Compouded 

feed, prepared diet merupakan sebutan dari pakan buatan atau yang umum disebut 

sebagai pakan (feed). Pakan buatan pada kegiatan budidaya digunakan untuk pakan 

pendamping maupun pakan utama bagi ikan. Pakan buatan yang baik adalah pakan 

yang memiliki nilai nutrisi sesuai dengan kebutuhan ikan dan memiliki rasa yang 

disukai oleh ikan 

Mengacu pada Fauzi et al. (2008), pakan segar atau dapat disebut juga dengan 

pakan alami berupa ikan rucah dan pakan buatan pelet atau pakan komersil adalah 

pakan yang biasa digunakan sebagai pakan ikan. Para petani tambak di daerah 

tertentu cenderung lebih banyak dan sering menggunakan pakan ikan rucah sebagai 

pakan ikan budidaya, namun apabila pembesaran ikan dilakukan secara intensif hal 

itu juga dapat menimbulkan permasalahan, terkait ketersediaan ikan rucah yang 

tidak konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang 

pengaruh pemberian jenis pakan berbeda (ikan rucah dan pelet) terhadap 

pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup benih ikan kerapu bebek. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Ikan rucah merupakan pakan yang sering digunakan sebagai pakan utama 

bagi ikan kerapu. Benih ikan kerapu merupakan ikan karnivora, sehingga 

membutuhkan kandungan lemak antara 9 – 10% (Andrianto et al. 2020). Sampai 

saat ini ikan rucah secara tradisional masih digunakan sebagai pakan kerapu pada 

budidaya. Ketersediaan ikan rucah dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal 

tersebut akan menyebabkan harga ikan rucah menjadi mahal. Kelemahan lainnya 

dari ikan rucah adalah jika disimpan dalam jangka lama akan menurun kualitasnya, 

sehingga perlunya pakan buatan sebagai pengganti pakan alami. 

Pakan buatan dibutuhkan untuk mendukung pengembangan budidaya ikan 

kerapu. Pakan buatan memiliki kelebihan mudah di dapatkan dan produksinya bisa 

ditentukan, namun harga pakan buatan cenderung mahal dari pakan alami ikan 

rucah. Pemberian jenis pakan berbeda pada kelompok benih ikan kerapu bebek, 

digunakan untuk mengetahui apakah hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dari 

masing-masing kelompok ikan yang di beri perlakuan pemberian pakan yang 

berbeda. 

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana laju pertumbuhan benih kerapu bebek (C. altivelis) yang diberi 

jenis pakan berbeda? 

2. Bagaimana tingkat kelangsungan hidup (survival rate) benih kerapu bebek (C. 

altivelis) yang diberi jenis pakan berbeda? 

3. Apakah pakan terbaik untuk laju pertumbuhan benih ikan kerapu bebek (C. 

altivelis)? 



 

Parameter lingkungan 

-Suhu 

-Salinitas 

-DO 

Permintaan pasar ikan kerapu bebek tinggi 

Pemberian pakan pada budidaya benih kerapu bebek 

Pakan buatan Pakan alami 

Pertumbuhan dan SR (Survival Rate) 

Pelet ikan Ikan rucah 
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Kerangka pikiran penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir seperti pada 

Gambar 1. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Berat Kerapu bebek Panjang Kerapu bebek SR 

   

 

Keterangan: : Cakupan penelitian 

: Data pendukung 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Pakan terbaik untuk laju pertumbuhan benih kerapu bebek pada usia 70 hari 

Dibutuhkan budidaya 

Ketersediaan kerapu bebek di alam menurun 
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1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis pertumbuhan benih kerapu bebek (C. altivelis) yang diberi jenis 

pakan berbeda. 

2. Menganalisis tingkat kelangsungan hidup (survival rate) pertumbuhan benih 

kerapu bebek (C. altivelis) yang diberi jenis pakan berbeda. 

3. Menganalisis pakan terbaik untuk laju pertumbuhan benih ikan kerapu bebek 

(C. altivelis). 

 
1.4. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai pakan terbaik bagi kelulus hidupan benih kerapu bebek (C.altivelis) yang 

diberi perlakuan pakan berbeda. 
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