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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Keramba Jaring Apung (KJA)   

Keramba jaring apung adalah salah satu wadah budidaya perairan yang 

cukup ideal, yang ditempatkan di badan air dalam, seperti waduk, danau, dan laut. 

Keramba jaring apung merupakan salah satu wadah untuk penerapan budidaya 

perairan sistem intensif. Prinsipnya semua jenis ikan laut dan ikan air tawar dapat 

dipelihara pada keramba  jaring apung (Abdul kadir, 2010). Berikut ini adalah 

gambar keramba jarring apung (Gambar 1). 

 

            Gambar 1. Keramba Jaring Apung (Sumber: Widada, 2013) 

Lokasi yang dipilih bagi usaha pemeliharaan ikan dalam KJA relatif tenang, 

terhindar dari badai dan mudah dijangkau. KJA juga merupakan proses yang luwes 

untuk mengubah nelayan kecil tradisional menjadi pengusaha agribisnis perikanan 

(Abdulkadir, 2010). 
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2.2 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Kerapu Sunu  

Menurut (Cholik 2005) ikan kerapu sunu dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class : Osteichtyes 

Sub Class: Neopterygii 

Ordo: Percomorphi 

Sub Ordo: Percoidea 

Family : Serranidae 

Sub Family: Ephinephelinae 

Genus: Plectropomus  

Spesies         : Plectropomus leopardus 

Pada umumnya ikan kerapu memiliki bentuk tubuh agak rendah, moncong 

panjangmemipih dan menajam, maxillarry lebar diluar mata, gigi pada bagian sisi 

dentary tiga atau 4 baris,terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan dan sirip, 

bintik hitam pada bagian dorsal danposterior. Badan ikan memanjang tegap. Ikan 

kerapu sunu memiliki memiliki bentuk tubuh agak gepeng dan memanjang(Kordi 

dan Gufran, 2001). Berikut ini adalah gambar morfologi ikan kerapu sunu (Gambar 

2). 

 

Gambar 2. Ikan Kerapu Sunu (Cholik, 2005) 
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Ciri yang membedakan antara ikan kerapu sunu dengan ikan kerapu lainnya 

adalahkepala, badan, dan bagian tengah dari sirip berwarna abu-abu kehijau-

hijauan, cokelat, merah,atau jingga kemerahan dengan bintik-bintik biru yang 

berwarna gelap pada pinggirnya. Bintik-bintik pada kepala dan bagian depan badan 

sebesar diameter bola matanya atau lebih besar. Pada jenis kerapu sunu lodi kasar 

umumnya bintik-bintik biru di badan berbentuk lonjong. Sebaliknya,pada kerapu 

sunu lodi halus bintik-bintik ini berbentuk bulat dan lebih kecil ukurannya bintik-

bintik yang ada di bagian belakang badan berbentuk bukat dan berukuran kecil. 

Sementara itu,bagian bawah kepala dan badan tidak terdapat bintik-bintik biru. 

Namun, ada satu bintik birupada pangkal sirip dada. Bentuk ujung sirip ekor ikan 

kerapu sunu rata. Ujung sirip tersebutterdapat garis putih. Adapun pada sirip 

punggung ikan terdapat duri sebanyak 7-8 buah (Akbar, 2001). 

2.3 Habitat  

Ikan kerapu sunu tersebar luas dari wilayah Asia Pasifik termasuk Laut 

Merah, tetapi lebihterkenal dari teluk Persi, Hawai, atau Polinesia dan hampir 

seluruh perairan pulau tropis Hindiadan Samudera Pasifik Barat dari Pantai Timur 

Afrika sampai dengan Mozambika. Untuk wilayahpersebaran ikan kerapu sunu 

sendiri tersebar di perairan Kepulauan Karimun jawa, Kepulauan Seribu, Lampung 

Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Selatan, dan perairan terumbu karang. Ikan 

kerapumerupakan ikan dasar umumnya ditemukan di daerah terumbu karang 

(coralreefs). Ikan kerapu muda (juvenile) banyak ditemukan di perairan pantai di 

daerah padang lamun(seagrass beds), sedangkan yang lebih dewasa akan menghuni 

perairan yang lebih dalam didaerah yang berbatu karang (Asliyanti, 2006). 

 



7 
 

 
 

2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan budidaya di KJA 

2.4.1 Faktor Teknis 

2.4.1.1 Arus  

Adanya arus di laut disebabkan oleh perbedaan densitas masa air laut, 

tiupanangin terus menerus diatas permukaan laut dan pasang-surut terutama di 

daerah pantai (Raharjo dkk, 2004). Pasang surut juga dapat menggantikan air secara 

total dan terus menerus sehingga arus mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi 

kehidupan biota perairan. Arus dapat menyebabkan hausnya jaringan jasad hidup 

akibat pengikisan atauteraduknya substrat dasar berlumpur yang berakibat pada 

kekeruhan sehinggaterhambatnya fotosintesa. Pada saat yang lain, manfaat dari arus 

adalah menyuplaimakanan, kelarutan oksigen, penyebaran plankton dan 

penghilangan CO2 maupunsisa-sisa produk biota laut (Romimohtarto, 2003). 

Kenyataan yangtidak dapat ditoleransi terhadap kuat maupun lemahnya arus akan 

menghambatkegiatan budidaya laut (Ghufron dan Kordi, 2005). Arus juga sangat 

penting dalamsirkulasi air, pembawa bahan terlarut dan padatan tersuspensi 

(Dahuri, 2003), sertadapat berdampak pada keberadaan organisme penempel 

(Akbar et al, 2001).Kecepatan arus perairan untuk budidaya keramba jaring apung 

di laut tidak bolehlebih dari 100 cm/detik (Gufron dan Kordi, 2005) dan kecepatan 

arus bawah 25cm/dt. 

2.4.1.2 Kedalaman Keramba Jaring Apung 

Menurut Wibisono (2005), menyatakan bahwa kedalaman suatu 

perairandidasari pada relief dasar dari perairan tersebut. Perairan yang dangkal 

kecepatanarus relatif cukup besar dibandingkan dengan kecepatan arus pada daerah 

yanglebih dalam (Bambang, 2011). Semakin dangkal perairan semakin dipengaruhi 

olehpasang surut, yang mana daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut 
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mempunyaitingkat kekeruhan yang tinggi. Kedalaman perairan berpengaruh 

terhadap jumlahdan jenis organisme yang mendiaminya, penetrasi cahaya, dan 

penyebaranplankton. Dalam kegiatan budidaya variabel ini berperan dalam 

penentuaninstalasi budidaya yang akan dikembangkan dan akibat-akibat yang 

ditimbulkan olehkegiatan tersebut. 

 Kedalaman perairan merupakan faktor yang diperlukan dalam kegiatan 

baikterhadap organisme yang membutuhkan kedalaman rendah sampai cukup 

dalam.Beberapa biota seperti rumput laut membutuhkan perairan yang tidak terlalu 

dalamdibandingkan dengan budidaya ikan kerapu dan tiram mutiara. Ikan kerapu 

sangattergantung dari pakan buatan (artificial food), maka untuk menjaga 

terakumulasinyasisa pakan pada dasar perairan, diharapkan ada perbedaan jarak 

antara dasar perairan dengan dasar jaring. Akumulasi yang terjadi berupa proses 

dekomposisidari sisa pakan yang menghasilkan senyawa organik. Kedalaman yang 

dianjurkanadalah berkisar 5-25 meter (Wibisono, 2005). 

2.4.1.3 Faktor Fisika Air  

2.4.1.3.1 Suhu  

Menurut Effendi (2003) suhu merupakan suatu badan air yang dipengaruhi 

oleh musim, letak lintang, ketinggian daripermukaan laut, sirkulasi udara, 

penutupan awan dan aliran serta kedalaman daribadan air. Perubahan suhu 

berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologiperairan. Peningkatan suhu 

udara disekitar perairan mengakibatkan peningkatanviskositas, reaksi kimia, 

evaporasi dan volatilisasi. Perairan laut mempunyai kecenderungan bersuhu 

konstan. Perubahan suhu yang tinggi dalam suatu perairan laut akan mempengaruhi 

proses metabolisme atau nafsu makan, aktifitas tubuh dan syaraf.  
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Pengaruh suhu secara tidak langsung dapat menentukan stratifikasi 

massaair, stratifikasi suhu di suatu perairan ditentukan oleh keadaan cuaca dan sifat 

setiapperairan seperti pergantian pemanasan dan pengadukan, pemasukan 

ataupengeluaran air, bentuk dan ukuran suatu perairan. Suhu air yang layak 

untukbudidaya ikan laut adalah 27-32˚C (Sumaryanto et al,2001). 

2.4.1.3.2 Salinitas 

Salinitas adalah konsentrasi ion yang terdapat diperairan. 

Salinitasmenggambarkan padatan total di air setelah semua karbonat dikonversi 

menjadioksida, semua bromida dan iodida digantikan dengan klorida dan semua 

bahanorganik telah dioksidasi (Effendi, 2003). 

 Menurut Asliyanti (2006), menyatakan bahwa salinitas mempunyai 

peranan penting untukkelangsungan hidup dan metabolisme ikan, disamping faktor 

lingkungan maupunfaktor genetik spesies ikan tersebut. Sebaran salinitas di laut 

dipengaruhi olehbeberapa faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, 

dan aliran air sungai. Di perairan lepas pantai yang dalam, angin dapat pula 

melakukanpengadukan lapisan atas hingga membentuk lapisan homogen sampai 

kira-kirasetebal 50-70 meter atau lebih tergantung dari intensitas pengadukan. 

Lapisandengan salinitas homogen, maka suhu juga biasanya homogen, selanjutnya 

padalapisan bawah terdapat lapisan pekat dengan degradasi densitas yang besar 

yangmenghambat pencampuran antara lapisan atas dengan lapisan bawah 

(Nontji,2007). 

Toleransi terhadap salinitas tergantung pada umur stadium ikan. 

Salinitasberpengaruh terhadap reproduksi, distribusi, lama hidup serta orientasi 

migrasi.Variasi salinitas pada perairan yang jauh dari pantai akan relatif kecil 



10 

dibandingkandengan variasi salinitas di dekat pantai, terutama jika pemasukan air 

sungai.Perubahan salinitas tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku ikan 

ataudistribusi ikan tetapi pada perubahan sifat kimia air laut (Sudrajat, 2005). 

2.4.1.3.3 Intensitas Cahaya dan Kekeruhan 

Cahaya matahari merupakan sumber energi yang utama bagi 

kehidupan jasad termasuk kehidupan di perairan karena ikut menentukan 

produktivitasperairan. Intensitas cahaya matahari merupakan faktor abiotik utama 

yang sangatmenentukan laju produktivitas primer perairan, sebagai sumber energi 

dalam prosesfotosintesis (Evy, 2002). 

 Umumnya fotosintesis bertambah sejalan dengan bertambahnya 

intensitascahaya sampai pada suatu nilai optimum tertentu (cahaya saturasi), diatas 

nilaitersebut cahaya merupakan penghambat bagi fotosintesis (cahaya 

inhibisi).Sedangkan semakin ke dalam perairan intensitas cahaya akan semakin 

berkurangdan merupakan faktor pembatas sampai pada suatu kedalaman dimana 

fotosintesissama dengan respirasi (Effendi, 2003). 

2.4.1.3.4. Kekeruhan 

Kekeruhan merupakan sifat fisik air yang tidak hanya membahayakan 

ikantetapi juga menyebabkan air tidak produktif karena menghalangi masuknya 

sinar matahari untuk fotosintesis. Kekeruhan ini disebabkan air mengandung 

begitubanyak partikel tersuspensi sehingga merubah bentuk tampilan menjadi 

berwarnadan kotor. Adapun penyebab kekeruhan ini antara lain meliputi tanah liat, 

lumpur,bahan-bahan organik yang tersebar secara baik dan partikel-partikel 

keciltersuspensi lainnya.Tingkat kekeruhan air di perairan mempengaruhi tingkat 

kedalamanpencahayaan matahari, semakin keruh suatu badan air maka semakin 
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menghambatsinar matahari masuk ke dalam air. Pengaruh tingkat pencahayaan 

matahari sangatbesar pada metabolisme makhluk hidup dalam air, jika cahaya 

matahari yang masukberkurang maka makhluk hidup dalam air terganggu, 

khususnya makhluk hiduppada kedalaman air tertentu, demikian pula sebaliknya 

(Djokosetiyanto, 2005). 

2.4.1.4 Faktor Kimia Air 

2.4.1.4.1 DO (Oksigen Terlarut) 

Oksigen terlarut merupakan faktor pembatas bagi kehidupan 

organisme.Perubahan konsentrasi oksigen terlarut dapat menimbulkan efek 

langsung yangberakibat pada kematian organisme perairan. Sedangkan pengaruh 

yang tidaklangsung adalah meningkatkan toksisitas bahan pencemar yang pada 

akhirnyadapat membahayakan organisme itu sendiri. Hal ini disebabkan oksigen 

terlarutdigunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh dan berkembang biak 

(Rahayu, 2001). 

 Oksigen terlarut merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan makhluk 

hidupdidalam air maupun hewan teristrial. Penyebab utama berkurangnya oksigen 

terlarut didalam air adalah adanya bahan-bahan buangan organik yang 

banyakmengkonsumsi oksigen sewaktu penguraian berlangsung (Hadic, 

2008).Konsentrasi oksigen terlarut yang aman bagi kehidupan diperairanbaiknya 

harus diatas titik kritis dan tidak terdapat bahan lain yang bersifat racun,konsentrasi 

oksigen minimum sebesar 2 mg/l cukup memadai untuk menunjangsecara normal 

komunitas akuatik di periaran. Kandungan oksigenterlarut untuk menunjang usaha 

budidaya adalah 5 –8 mg/l (Akbar, 2001). 

Penurunan kadar oksigen terlarut dalam air dapat menghambat aktivitas 

ikan.Oksigen diperlukan untuk pembakaran dalam tubuh. Kebutuhan akan oksigen 
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antaratiap spesies tidak sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktur 

molekul seldarah ikan yang mempunyai hubungan antara tekanan partial oksigen 

dalam air dandengan keseluruhan oksigen dalam sel darah (Susilo, 2010). 

2.4.1.4.2pH 

pH merupakan suatu pernyataan dari konsentrasi ion hidrogen (H+) 

didalamair, besarannya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. 

BesaranpH berkisar antara 0 –14, nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan 

yangmasam sedangkan nilai diatas 7 menunjukkan lingkungan yang basa, untuk pH 

=7disebut sebagai netral (Hardjojo dan Djokosetiyanto, 2005).  

Perairan dengan pH < 4merupakan perairan yang sangat asam dan dapat 

menyebabkan kematian makhlukhidup, sedangkan pH > 9,5 merupakan perairan 

yang sangat basa yang dapatmenyebabkan kematian dan mengurangi produktivitas 

perairan.Perairan laut maupun pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dan berada 

dalamkisaran yang sempit, biasanya berkisar antara 7,7 –8,4. pH dipengaruhi 

olehkapasitaspenyangga (buffer) yaitu adanya garam-garam karbonat dan 

bikarbonatyang dikandungnya (Effendi, 2003). 

2.4.1.4.3 Fosfat 

Tumbuhan dalam air laut memerlukan N dan P sebagai ion PO4- untuk 

pertumbuhan yang disebut nutrient atau unsur hara makro (Cahyono, 2011). 

Kandungan fosfat yang lebih tinggi dari batas toleransi dapat 

berakibatterhambatnya pertumbuhan. Kandungan fosfat 0,1011 μg/l-0,1615 μg/l 

merupakanbatas yang layak untuk normalitas kehidupan organisme budidaya 

(Winanto, 2000). 

Dalam perairan fosfat berbentuk orthofosfat, organofosfat atau 

senyawaorganik dalam bentuk protoplasma, dan polifosfat atau senyawa organik 
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terlarut(Sastrawijaya, 2000). Fosfat dalam bentuk larutan dikenal dengan 

orthofosfat danmerupakan bentuk fosfat yang digunakan oleh tumbuhan dan 

fitoplankon. Olehkarena itu, dalam hubungan dengan rantai makanan diperairan 

ortofosfat terlarut sangat penting (Bambang, 2011).Fosfat terlarut biasanya 

dihasilkan oleh masukan bahan organik melalui daratatau juga dari pengikisan 

batuan fosfor oleh aliran air dan dekomposisi organismeyang sudah mati 

(Hutagalung dan Rozak, 2007). Seperti variable oksigen dansalinitas, ortofosphat 

juga berada dalam nilai-nilai yang alami dalam suatu perairanatau biolimited 

element (Bambang, 2011). 

2.4.2 Faktor Nonteknis 

2.4.2.1 Faktor pencemaran  

Dalam memilih lokasi yang tepat untuk kegiatan budidaya KJA di laut 

harusmemperhatikan faktor pencemaran baik dari kegiatan budidaya itu sendiri 

maupunkegiatan lain yang akan menimbulkan pencemaran sehingga akan 

menggangguaktifitas budidaya di KJA.Dalam dunia perikanan, yang dimaksud 

dengan pencemaran perairan adalahpenambahan sesuatu berupa bahan atau energi 

ke dalam perairan yangmenyebabkan perubahan kualitas air sehingga mengurangi 

atau merusak nilai gunaair dan sumber air perairan tersebut (Wibisono, 2005). 

Wibisono (2005), mengemukakan bahwa bahan pencemar yang biasa 

masuk kedalam suatu badan perairan padaprinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu bahan pencemar yang sulitterurai dan bahan pencemar yang mudah 

terurai. Contoh bahan pencemar yang sulitterurai berupa persenyawaan logam 

berat, sianida, DDT atau bahan organik sintetis.Contoh bahan pencemar yang 

mudah terurai berupa limbah rumah tangga, bakteri,limbah panas atau limbah 

organik. Kedua jenis bahan pencemar tersebut umumnyadisebabkan oleh kegiatan 
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manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.Penyebab kedua adalah 

keadaan alam seperti : banjir atau gunung meletus.Jika lokasi budidaya 

mengandung bahan pencemar maka akan berpengaruhterhadap kehidupan ikan 

yang dipelihara didalam wadah budidaya ikan tersebut. 

2.4.2.2 Faktor Keamanan 

Lokasi budidaya KJA di laut harus terhindar dari hal-hal yang 

dapatmenimbulkan gangguan keamanan baik pencurian maupun gangguan dari 

hamaseperti hama competitor (penyaing), predator (pemangsa), dan perusak yang 

dapatmengganggu keamanan biota budidaya. Selain itu lokasi KJA juga harus aman 

dari kondisi gelombang yang besar karena jika gelombang terlalu besar maka akan 

menimbulkan kerusakan pada KJA.Lokasi yang memiliki gelombang yang tidak 

terlalu besar saperti pada daerah teluk(Widodo, 2001). 

2.4.2.2.3 Dasar Perairan 

Kondisi dasar perairan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

air diatasnya. Dasar perairan yang mengalami pelumpuran, bila terjadi gerakan air 

oleharus maupun gelombang akan membawa partikel dasar ke permukaan 

(Upwelling )yang akan menyebabkan kekeruhan, sehingga penetrasi cahaya 

matahari menjadiberkurang dan partikel lumpur ini berpotensi menutup insang 

ikan. Arus air sangatmembantu pertukaran air dalam keramba, membersihkan 

timbunan sisa-sisametabolism ikan dan membawa oksigen terlarut yang dibutuhkan 

ikan. Sebaliknyaapabila kecepatan arus tinggi akan sangat berpotensi merusak 

konstruksi kerambaserta dapat menyebebkan stress pada ikan, selera makan ikan 

akan berkurang danenergi banyak yang terbuang (Achmad, 2008). 
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Substrat dasar berpengaruh terhadap jenis hewan dasar yang hidup 

padadaerah tersebut. Kehidupan biota sesuai dengan habitatnya, dimana pada 

substratyang keras dihuni oleh hewan yang mampu melekat dan pada substrat yang 

lunakdihuni oleh organisme yang mampu membuat lubang (Erlina, 2006). Substrat 

dasar suatu lokasi bervariasi dari bebatuan sampai lumpur dapat berpengaruh 

terhadapinstalasi budidaya, pertukaran air, penumpukan hasil metabolisme dan 

kotoran(Rejeki, 2001). 

Menurut Dahuri (2003) mengatakan bahwa substrat juga berperan 

dalammenjaga stabilitas sedimen yang mencakup perlindungan dari arus air dan 

tempatpengolahan serta pemasukan nutrient. Jenis dan ukuran substrat merupakan 

salahsatu faktor yang mempengaruhi kandungan bahan organik dan distribusi 

bentos.Semakinhalus tekstur tersebut semakin tinggi kemampuan untuk menjebak 

bahanorganik (Wisnu, 2004).  

Substrat dasar perairan yang baik untuk lokasi budidaya adalah 

gugusanwilayah perairan yang sesuai habitat masing- masing organisme. Substrat 

dasar yang cocok untuk budidaya tiram adalah gugusan terumbu karang atau 

karangberpasir. Sedangkan untuk ikan kerapu dan rumput laut akan cocok pada 

substratberpasir dan pecahan karang  (Radiarta et al, 2003). 

2.4.2.2.4 Produktifitas Perairan 

Produktifitas perairan adalah tingkat kesuburan yang dimiliki oleh suatu 

perairan. Pada perairan umum ditinjau dari tuingkat kesuburannya dapat 

dikelompokkanmenjadi perairan dengan tingkat kesuburan rendah 

(oligotropik),sedang (mesotropik) dan tinggi (eutropik). Jenis perairan yang sangat 

baik untukdigunakan dalam budidaya ikan di jaring terapung dengan sistem intensif 
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adalahperairan dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang.Jika perairan 

dengantingkat kesuburan tinggi digunakan dalam budidaya ikan di jaring terapung 

maka halini sangat beresiko tinggi karena pada perairan eutropik kandungan 

oksigen terlarutpada malam hari sangat rendah dan berpengaruh buruk terhadap 

ikan yangdipelihara dengan kepadatan tinggi (Dahuri, 2003). 

2.4.2.2.5 Penyakit 

Di lingkungan alam, ikan dapat diserang berbagai macam penyakit atau 

parasit, demikian juga dalam pembudidayaan, bahkan penyakit atau parasit tersebut 

dapat menyerang dalam jumlah yang lebih besar dan dapat menyebabkan kematian 

ikan. Pencegahan penyakit dan penanggulangan merupakan aspek budidaya yang 

penting. Penyakit dapat ditimbulkan oleh satu atau berbagai macam sumber 

penyakit. Sebagai contoh, penyakit disebabkan oleh salah satu faktor, tetapi 

kemudian dibarengi oleh faktor yang lain. Bila terjadi semacam ini, penyakit kedua 

memanfaatkan kondisi yang disebabkan oleh penyakit pertama di dalam tempat 

pemeliharaan, seperti KJA sering menjadi sasaran berbagai parasit, bakteri, dan 

virus. Parasit yang paling sering dijumpai adalahNeobenedenia yang hidup di kulit 

maupun insang. Serangan parasit ini dapat di atasi dengan cara ikan direndam 

selama beberapa menit di dalam air tawar. Sementara itu, jenis bakteri yang suka 

menyerang sirip dan kulit kerapu adalahFlexibacter dan Vibrio. Penyakit bakteri 

tersebut dapat diatasi dengan pemberian antibiotik, seperti oxytetracycline (50 mg) 

atau oxolinic acid(10-30 mg), per kg bobot badan ikan secara oral. Penyakit lain 

disebabkan oleh virus VNN dan iridovirus. Golongan penyakit ini sangat 

merugikan, oleh karena itu pemilihan benih yang sehat sebelum ditebar kedalam 

karamba sangat penting untuk dilakukan (Kordi, 2001). 


