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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) merupakan ikan yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi dan nilai gizi yang tinggi sebagai ikan konsumsi. Berdasarkan 

kandungan protein dan lemaknya termasuk ikan tipe A dengan kategori protein 

tinggi (15–20%) dan kadar lemak rendah (5%); serta 80,3% air; 0% karbohidrat; 

dan abu 1,1% (Afrianto dan Liviawaty, 2009). Pengembangan budidaya Ikan Kakap 

Putih sudah banyak dilakukan dan juga menjadi suatu usaha yang bersifat komersial 

untuk dikembangkan karena pertumbuhannya yang relatif cepat, mudah dipelihara 

dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan serta habitat 

dan penyebaran ikan kakap putih yang sangat luas mulai dari air laut, air payau, 

sampai air tawar. Hikmayani et al., (2013), menyatakan bahwa ikan kakap putih 

mempunyai nilai jual yang tinggi yaitu Rp.60.000-Rp.70.000 / Kg baik didalam 

negeri maupun ekspor, permintaan pasar maupun ekspor untuk ikan ini cukup tinggi 

yaitu 98,86 ton/tahun. Pesatnya perkembangan budidaya kakap putih lebih banyak 

disebabkan oleh akses pasar ekspor yang cukup luas, seperti Thailand, Eropa, 

Malaysia, dan Amerika 

Pemeliharaan Ikan Kakap Putih dapat beradaptasi pada salinitas yang lebih 

rendah. Hal ini didukung dengan pernyataan Agustine (2018) pada budidaya Ikan 

Kakap Putih ini mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan budidaya serta 

memiliki toleransi yang tinggi terhadap salinitas yaitu berkisar 0 – 40 ppt. Ikan 

Kakap Putih sangat toleransi terhadap lingkungan yang bersalinitas rendah karena 

sebagian besar masa hidupnya 2-3 tahun di perairan tawar seperti danau dan sungai 

(Rayes et al., 2013)



2 

 

 

 

Peningkatan produksi Ikan Kakap Putih akan berpengaruh dalam padat 

tebar yang digunakan. Padat tebar yang digunakan sampai saat ini 500-800 ekor/m3 

menurut (SNI 6145.4, 2014). Penerapan metode budidaya Ikan Kakap Putih ini 

beragam mulai dari budidaya kolam, keramba jaring apung, dan tambak yang 

membutuhkan lahan yang luas. Untuk budidaya skala kecil dapat menggunakan bak 

fiber, kolam bulat , dan wadah akuarium dengan sistem resirkulasi. Berdasarkan hal 

diatas dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini diadakan kajian lanjut tentang 

budidaya Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) dengan padat penebaran yang 

berbeda terhadap sintasan dan pertumbuhan ikan Kakap Putih pada salinitas rendah 

sistem resirkulasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diuraikan , antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh padat tebar yang berbeda dengan sistem resirkulasi 

terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan kakap putih pada salinitas rendah? 

2. Berapa padat tebar yang terbaik untuk menghasilkan pertumbuhan dan sintasan 

yang tinggi pada pemeliharaan ikan kakap putih yang dipelihara pada salinitas 

rendah dengan sistem resirkulasi? 

1.3. Tujuan  

Tujuan dilakukannnya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh padat tebar yang berbeda dengan sistem resirkulasi 

terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan kakap putih pada salinitas rendah 

2. Mendapatkan padat tebar yang terbaik untuk menghasilkan pertumbuhan dan 

sintasan yang tinggi pada pemeliharaan ikan kakap putih yang dipelihara pada 

salinitas rendah dengan sistem resirkulasi 
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1.4. Manfaat 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan hasil baru tentang padat penebaran terbaik dalam menghasilkan 

pertumbuhan Ikan Kakap Putih yang optimal dengan sistem resirkulasi 

2. Mendapatkan ilmu baru tentang pengaruh padat penebaran yang berbeda dengan 

sistem resirkulasi terhadap pertumbuhan Ikan Kakap Putih 

1.5. Hipotesa Penelitian  

H0: Padat penebaran yang berbeda dengan sistem resirkulasi tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan sintasan Ikan Kakap Putih. 

H1: Padat penebaran yang berbeda dengan sistem resirkulasi berpengaruh 

terhadap pertumbuhan Ikan Kakap Putih.



 

 

 

 

 


