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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) 

2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) 

Kingdom    :Animalia 

Filum          :Chordata 

Sub Filum   :Vertebrata 

Genus         :Lates 

Kelas           :Pisces 

Sub Kelas    :Teleostomi 

Ordo            :Percomoprhi 

Family         :Centropomidae 

Spesies        :Lates calcarifer (Arif, 2001) 

 Ikan kakap putih Memiliki ciri-ciri  morfologis badan memanjang, gepeng 

dan batang sirip ekor lebar,Pada waktu masih burayak (umur 1- 3 bulan) warnanya 

gelap dan setelah menjadi gelondongan (umur 3-5 bulan) warnanya terang dengan 

bagian punggung  berwarna  coklat  kebiru-biruan  yang  selanjutnya  berubah 

menjadi keabu-abuan dengan sirip berwarna abu-abu gelap, mulut lebar, sedikit 

serong dengan gigi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping 

bergerigi. Sirip  punggung  berjari-jari  keras  sebanyak  3  buah  dan  jari-jari  lemah 

sebanyak 7– 8 buah. (Arif, 2001).
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Gambar 1. Ikan Kakap Putih 

2.1.2. Habitat dan Kebiasan Hidup 

Ikan kakap putih merupakan ikan yang memiliki kemampuan toleransi yang 

tinggi terhadap kadar garam (euryhaline). Selain itu, ikan kakap putih juga 

termasuk ikan katadromus (besar di air tawar dan kawin di air laut). Karakteristik 

ikan kakap putih tersebut menyebabkan pembudidayaan dapat dilakukan di laut 

ataupun di tambak. (FAO, 2006). 

 

Gambar 2. Migrasi Kakap Putih (FAO, 2006) 

Habitat ikan kakap putih (L. calcarifer) berada di sungai, danau, muara dan 

perairan pesisir. Ikan kakap putih di alam memakan krustase dan ikan-ikan kecil. 
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Pemijahan ikan kakap putih terjadi di muara sungai, di hilir muara atau sekitar 

tanjung pesisir. Ikan kakap putih bertelur setelah bulan purnama dan bulan baru. 

Kegiatan pemijahan bergantung dengan musim dan pasang surut air laut yang 

membantu penyebaran telur dan larva ke muara (Schipp et al., 2007). 

 

Gambar 3. Siklus Hidup Kakap Putih (FAO, 2006) 

2.1.3.  Keunggulan Ikan Kakap Putih  

Kakap putih juga memiliki kisaran toleransi fisiologis yang cukup luas, 

memiliki fekunditas dan pertumbuhannya cukup cepat sehingga siap dipanen 

dengan ukuran 350gr - 3kg dalam waktu 6 - 24 bulan (FAO, 2007; McGrouther, 

2012) 

2.1.4. Pengaruh Padat Penebaran Ikan Terhadap Kelangsungan Hidup 

Padat penebaran merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya. 

Padat tebar adalah jumlah ikan yang ditebar dalam wadah budidaya persatuan luas 

atau volume. Untuk meningkatkan produktivitas lahan dalam pengelolaan budidaya 

dapat dilakukan dengan padat penebaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi padat 
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penebaran antara lain adalah kualitas air, pakan, dan ukuran ikan. Tingkat 

kelangsungan hidup ikan yaitu nilai persentase jumlah ikan yang hidup selama masa 

pemeliharaan tertentu. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup benih yaitu 

kualitas induk, kualitas telur, kualitas air, serta perbandingan antara jumlah pakan 

dan kepadatannya. Pada keadaan lingkungan yang baik dan pakan mencukupi, 

peningkatan padat penebaran akan disertai dengan peningkatan hasil produksi 

(Azhari et al., 2017). Apabila padat tebar terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat 

kelangsungan hidup, kualitas air dan pertumbuhan yang lambat, keragaman ukuran 

ikan. Padat tebar yang rendah dapat mengakibatkan produksi rendah dalam kegiatan 

budidaya (Slembrouck et al., 2005). 

2.1.5. Pengaruh Padat Penebaran Ikan Terhadap Pertumbuhan  

Pertumbuhan adalah perubahan ukuran pada periode waktu tertentu atau 

proses perubahan biomass atau jumlah individu pada periode waktu tertentu. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi sifat genetik, umur, sex dan kondisi fisiologis 

ikan. Faktor eksternal berhubungan dengan pakan dan lingkungan. Sebagian besar 

energi dari makanan digunakan untuk metabolisme basal (pemeliharaan), sisanya 

untuk aktivitas, pertumbuhan, dan reproduksi (Fujaya, 2004). 

Jika padat penebaran tinggi, maka laju pertumbuhan harian ikan rendah. 

Jika disuatu perairan terdapat pakan alami yang tinggi serta padat tebar rendah maka 

akan menghasilkan pertumbuhan ikan yang maksimal. Peningkatan padat tebar 

dapat mempengaruhi penurunan pertumbuhan ikan, tetapi selama penurunannya 

tidak terlalu besar dibandingkan peningkatan padat tebar maka, produksi akan tetap 

meningkat. Ketika penurunan pertumbuhan yang terjadi semakin besar maka 
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penurunan produksi akan terjadi hingga mencapai tingkat pertumbuhan nol. Jika 

padat penebaran yang tinggi tidak diimbangi dengan pemberian pakan yang 

diberikan serta kualitas air terkontrol, akan menyebabkan penurunan laju 

pertumbuhan ikan dan jika telah sampai pada batas tertentu maka pertumbuhannya 

akan berhenti sama sekali (Tarwiyah, 2001).  

 

2.2. Kualitas Air 

Tabel 1. Persyaratan Kualitas Air Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer)  

Parameter Satuan Persyaratan 

Suhu °C 26 – 32 

pH  ppm 7,0 – 8,5 

Oksigen terlarut mg/l 4 

Salinitas g/l 15 – 28 

Kecerahan air cm 30 cm – 40 cm  

Sumber : (SNI 6145.4:2014) 

2.3.  Sistem Resirkulasi  

Sistem resirkulasi merupakan sistem yang memanfaatkan kembali air yang 

sudah digunakan dengan cara memutar air secara terus-menerus melalui perantara 

sebuah filter atau ke dalam wadah (Fauzzia et al., 2013), sehingga sistem ini bersifat 

hemat air. oleh karena itu sistem ini merupakan salah satu alternatif model budidaya 

yang memanfaatkan air secara berulang dan berguna untuk menjaga kualitas air. 

Recirculation Aquaculture System merupakan teknik budidaya yang menggunakan 

teknik akuakultur dengan kepadatan tinggi di dalam ruang tertutup (indoor), serta 

kondisi lingkungan yang terkontrol sehingga mampu meningkatkan produksi ikan 

pada lahan dan air yang terbatas (Lukman, 2005). 
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Menurut Yudha (2005) Penggunaan sistem ini memiliki beberapa 

kelebihan diantaranya adalah: 

a. Penggunaan air lebih hemat 

b. Fleksibelitas lokasi budidaya 

c. Lebih Higienis 

d. Kebutuhan ruang atau lahan relative kecil 

e. Kemudahan dalam mengendalikan dan memelihara 

f. Kemudahan dalam mempertahankan suhu dan kualitas air 

g. Ramah lingkungan 

h. Aman dari pencemaran yang terjadi di luar lingkungan perairan 

i. Dapat dilaksanakan sepanjang waktu



 

 

 

 

 


