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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Kerapu Tikus 

Menurut Weber dan Beofort (1940) dalam Evalawati et. al. (2001), ikan 

Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) diklasifikasikan sebagai berikut : 

Phylum : Chordata 

Sub phylum : Vertebrata 

Class  : Osteichthyes 

Sub class : Actinopterigi 

Ordo  : Percomorphi 

Sub ordo : Percoidea 

Famili  : Serranidae 

Genus  : Cromileptes 

Spesies : Cromileptes altivelis 

 

Gambar 1. Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) 

Menurut Kordi (2001), ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) bertubuh 

agak pipih dan kulitnya berwarna abu-abu dengan bintik-bintik hitam di seluruh 

permukaan tubuh. Kepalanya berukuran kecil dengan moncong agak meruncing. 



5 

 

Karena kepala yang mirip bebek dan moncongnya yang meruncing menyerupai 

moncong tikus, maka jenis ini popular dengan sebutan Kerapu Bebek atau Kerapu 

Tikus. Ikan Kerapu Tikus digolongkan sebagai ikan konsumsi bila bobot tubuhnya 

telah mencapai 0,5-2 kg per ekor. 

2.2 Penyebaran dan Habitat Ikan Kerapu Tikus 

Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) tersebar di perairan pantai tropis 

maupun sub tropis dan termasuk jenis ikan yang hidup di perairan berkarang, 

sehingga sering dikenal sebagai ikan karang (coral reef fish) (Nugroho, 2001). 

Habitat bagi larva ikan Kerapu Tikus muda adalah perairan pantai yang 

pasirnya berkarang dan ditumbuhi padang lamun. Pada siang hari, larva ikan 

Kerapu biasanya tidak muncul ke permukaan air. Sebaliknya, pada malam hari, 

larva ikan Kerapu banyak muncul ke permukaan air. Hal ini sesuai dengan sifat ikan 

Kerapu sebagai organisme nocturnal, yakni pada siang hari lebih banyak 

bersembunyi di liang-liang karang dan ketika malam hari aktif bergerak di kolom 

air untuk mencari makanan (Subyakto, et. al., 2003). 

2.3 Manajemen Pakan 

Makanan adalah salah satu aspek ekologis yang mempunyai peranan 

penting dalam menentukan besarnya populasi, pertumbuhan dan reproduksi ikan. 

Berbagai jenis pakan digunakan selama tahap pendederan, termasuk jenis pakan 

pelet kering (komersial), pelet basah, ikan rucah, udang rebon, atau kombinasi 

semuanya (Rukert, dkk., 2009). 

Ketika dewasa, ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) memakan 

makanan yang lebih besar seperti ikan Teri, Selar, dan ikan kecil lainnya. 
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Terkadang dalam perut ikan Kerapu muda ditemukan dari jenis crustacea seperti 

udang, kepiting, maupun cumi (Syamsul, 2000). 

2.4 Reproduksi Ikan Kerapu Tikus 

Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) bersifat hermaprodit protogini, yaitu 

perubahan kelamin dari betina ke jantan yang dipengaruhi oleh ukuran, umur dan 

spesiesnya. Transformasi dari betina ke jantan ini memerlukan waktu yang cukup 

lama dalam kondisi alami. Pada kerapu Tikus, transisi dari betina ke jantan terjadi 

setelah mencapai umur 2,0-2,5 tahun. Pada umur 1,5-2,5 tahun biasanya ikan masih 

berkelamin betina. Adapun ikan-ikan yang berumur 2,6 tahun ke atas berkelamin 

jantan (Khordi, dkk., 2010). 

2.5 Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) 

Dalam pelepasan Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) dari 

hypothalamus, GnRH akan merangsang hipofisa anterior untuk pelepasan hormon 

gonadotropin (GtH-II). Pelepasan GtH-II akan disalurkan dalam pembuluh darah 

menuju gonad. Di gonad akan terjadi berbagai macam aktifitas. GtH-II akan 

berperan dalam pematangan akhir oosit serta merangsang ovulasi dan pemijahan 

(Mueller et. al., 2008). 

Melalui poros hypothalamus hypofisis–gonad maka induksi Gonadotropin-

Releasing Hormone (GnRH) analog yaitu ovaprim akan memberikan sinyal ke 

hypofisis. Kemudian, hipofysis akan merespon pada bagian adenotropin untuk 

mengeluarkan hormon gonadotropin yaitu LH dan FSH, yang disekresikan ke 

pembuluh darah, diterima oleh sel ovarium sehingga ovarium pada bagian reseptor 

yaitu sel tekha internal akan mengikat secara spesifik LH dan akan menghasilkan 

androgen, kemudian pada bagian sel granulusa reseptor ini akan mengikat secara 
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spesifik FSH yang akan meningkatkan enzim aromatase, kemudian enzim ini akan 

mengaromatasekan androgen menjadi estrogen. Kemudian induksi hormon 

estrogen dan progesteron ini akan bekerja pada ovarium. Hormon estrogen ini akan 

menstimuli protein yang ada dalam hepar yaitu protein vitelogenesis dan protein 

zona sehingga memacu pertumbuhan folikel. 

2.6 Ovaprim 

Menurut I’tishom (2008), hormon yang sering digunakan untuk merangsang 

pemijahan di berbagai negara saat ini adalah GnRH (ovaprim). Ovaprim adalah 

merek dagang bagi hormon analog yang mengandung campuran analog salmon 

Gonadotrophin Releasing Hormone (s GnRH-a) dan anti dopamin. Ovaprim adalah 

hormon yang berfungsi untuk merangsang dan memacu hormon gonadotrophin 

pada tubuh ikan sehingga dapat mempercepat proses ovulasi dan pemijahan, yaitu 

pada proses pematangan gonad dan dapat memberikan daya rangsang yang lebih 

tinggi, menghasilkan telur dengan kualitas yang baik serta menghasilkan waktu 

laten yang relatif singkat juga dapat menekan angka mortalitas. Hormon ini juga 

dapat bekerja pada organ target yang lebih tinggi pada ikan. 

Penggunaan hormon ovaprim yang mengandung Letuinizing Hormone 

Releasing Hormone (LHRH) dan doperimdon pada pemijahan secara buatan 

diperuntukkan untuk memacu kelenjar pituitary melepaskan hormon gonadotropin 

setelah kelenjar hypothalamus mendapat tambahan hormone LHRH yang berasal 

dari eksogenus. Hormon gonadotropin di dalam darah merangsang gonad untuk 

menghasilkan hormon steroid yang dapat memacu pematangan telur dan sperma 

ikan (Lutz, 2001). 
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2.7 Performa Reproduksi 

2.7.1 Tingkah Laku Reproduksi 

Menurut Putri (2013), induk ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) yang 

akan memijah menjadi lebih sensitif terhadap suara dan cahaya. Induk betina 

perutnya terlihat buncit, warna tubuhnya lebih cerah dan pergerakannya menjadi 

lambat. Sedangkan, induk jantan pergerakannya menjadi lebih agresif daripada 

induk betina. Induk jantan akan bergerak mengikuti induk betina dan berenang 

bersama. Dalam proses pemijahan, ikan jantan akan berputar-putar mengelilingi 

induk betina, nafsu makan berkurang dan induk jantan akan terus menempel pada 

ikan betina (Prakosa, 2013). 

2.7.2 Volume Sperma 

Sel-sel sperma sebenarnya hanya merupakan inti yang berflagelum. Sperma 

dihasilkan dalam testis oleh sel-sel khusus yang disebut spermatogenia. 

Spermatogenia yang bersifat diploid ini dapat membelah diri secara mitosis 

membentuk spermatogenia atau dapat berubah menjadi spermatogosit. Meiosis dari 

setiap spermatosit menghasilkan empat sel haploid ialah spermatid. Spermatid ini 

dalam proses tersebut kemudian kehilangan banyak sitoplasma dan berkembang 

menjadi sel sperma. Gonadotropic dibagi menjadi 2 bagian yang kaya akan 

karbodhidrat dan mungkin berperan dalam proses seroldogenesis (spermiasi, 

maturasi, oocyt dan ovulasi) sedangkan yang miskin karbohidrat secara fisiologis 

berperan dalam proses vitellogenesis seperti produksi kuning telur (Rustidja, 2000). 

2.7.3 Fekunditas 

Fekunditas adalah jumlah telur yang terdapat pada ovari ikan betina yang 

telah matang gonad dan siap untuk dikeluarkan pada waktu memijah. Menurut 
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Omar (2005), fekunditas ikan ditentukan dengan menggunakan metode 

gravimetrik dengan rumus : 

𝑭 =
𝑩𝒈

𝑩𝒔
× 𝑭𝒔 

Dimana, F = jumlah seluruh telur (butir); Fs = Jumlah telur pada sebagian gonad 

(butir); Bg = bobot seluruh gonad (g); Bs = bobot sebagian kecil gonad (g). 

2.8 Parameter Air 

2.8.1 Salinitas 

Menurut Ismi dkk. (2013), salinitas yang baik bagi ikan Kerapu Tikus 

(Cromileptes altivelis) harus berada pada kisaran 15 dan 35 ppt. 

2.8.2 Suhu 

Pengukuran suhu dalam pembenihan ikan yang paling penting adalah 

dilakukan pada kolam penetasan telur, kolam perawatan larva dan pada kolam 

pendederan, dengan suhu optimal 25-300C. Suhu optimal untuk pertumbuhan ikan 

Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) berkisar antara 27-290C (Syamsul, 2000). 

2.8.3 Derajat Keasaman (pH) 

Naik turunnya pH dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dekomposisi bahan 

organik, respirasi, sisa-sisa metabolisme akan mengakibatkan turunnya kandungan 

oksigen dan naiknya CO2 sehingga mengakibatkan pH akan turun. Derajat 

keasaman (pH) yang optimal bagi kelangsungan hidup ikan Kerapu Tikus 

(Cromileptes altivelis) adalah berkisar antara 7-8 (Sari, et. al., 2009). 


