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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patut penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan taufik serta inayah-Nya, 
sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana dan diselesaikan. 

Produksi benih rajungan menghadapi permasalahan yakni 
masih rendahnya sintasan dan banyaknya kematian larva rajungan 
dalam proses berubahan ke fase selanjutnya. Masih tingginya 
kematian larva rajungan salah satu penyebabnya adalah kualitas 
pakan yang rendah.Upaya peningkatan   kelangsungan   hidup   pada 
stadia zoea pada krustacea khususnya benih rajungan diantaranya 
dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pakan alami melalui 
pengayaan (enrichment).

Pengayaan adalah pemberian nutrien esensial bagi 
perkembangan larva, salah satunya adalah dengan menggunakan 
beta karoten.Beberapa penelitian tentang pemanfaatan beta karoten 
telah dilakukan.Pemanfaatan karatenoid jenis astaxantin dan beta 
karoten sebagai pigmentasi pada udang kuruma Penaeus japonicus 
memberikan pengaruh positif kelangsungan hidup.

Buku ini membahas kandungan beta karoten pada larva 
rajungan dan pakan alami rotifer yang dikayakan dengan beta 
karoten hasil ekstraksi wortel serta menentukan tingkat konsentrasi 
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beta karoten dari wortel yang dikayakan pada pakan alami yang 
optimal untuk kinerja pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva 
rajungan dengan menggunakan eksperimental desain di laboratorium 
dengan empat perlakuan perbedaan dosis pengkayaan beta karoten 
pada rotifer dan artemia. Rancangan yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap (RAL) sebanyak 4 perlakuan dan 3 ulangan 
sehingga ditujukan dengan target teknologi pengayaan pakan alami 
rotifer dan artemia menggunakan beta karoten yang berasal dari 
wortel. Pemanfaatan beta karoten khususnya yang bersumber dari 
bahan alami wortel untuk peningkatan kelangsungan hidup, laju 
metamorphosis dan ketahanan terhadap stress pada larva rajungan.

Penulis menyadari bahwa selesainya buku ini tidak lepas dari 
banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi– tingginya kepada semua pihak 
yang telah memberi dukungan secara ikhlas dan penuh perhatian. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas dukungan 
dan bantuan kepada penulis. Semoga karya yang sederhana ini dapat 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu.
 

Makassar,    Februari 2021

penulis
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BAB I
PENGAYAAN PAKAN BENIH RAJUNGAN: 

SEBUAH PENGANTAR

Rajungan merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan 

penting dengan menempati posisi ke-3 terbesar setelah tuna dan udang. 

Nilai ekspor daging rajungan Indonesia pada tahun 2017 hampir 

mencapai USD 411 juta (KKP, 2018). Beberapa spesies rajungan 

yang memiliki nilai ekonomis antara lain Portunus trituberculatus, 

P.gladiator, P. sanguinus, P. hastatoides dan P. PelagicusLinn. 

(Supriyatna, 1999), sementara yang banyak dipelihara saat ini adalah 

P. pelagicus Linn. dan P.trituberculatus.

Rajungan diekspor ke luar negeri khususnya dalam bentuk 

olahan berupa daging yang telah dipisah-pisahkan dari cangkangnya 

(Supriatna, 1999).Ekspor rajungan hingga saat ini masih 

mengandalkan tangkapan alam yang dilakukan terus menerus bahkan 

rajungan bertelur ikut tertangkap dan diolah. Hal ini dikhawatirkan 

akan mengakibatkan stok rajungan di alam semakin berkurang 

(Zaidin dkk, 2013).Sebagai akibat dari penangkapan yang terus 

meningkat, menyebabkan populasi rajungan di alam dirasa semakin 

menipis terutama di daerah yang padat nelayannya seperti di Jawa dan 

Sulawesi Selatan (Kembaren 2016)  Gejala ini sudah mulai tampak 
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dari jumlah hasil tangkapan yang diperoleh maupun ukuran rajungan 

yang ditangkap. Jumlah yang semakin sedikit dan ukuran rajungan 

yang tertangkap semakin mengecil. Untuk mengurangi eksploitasi 

rajungan melalui usaha penangkapan, maka upaya peningkatan 

produksi harus segera diarahkan pada usaha budidaya di tambak. 

Permintaan yang semakin tinggi akan daging rajungan (Portunus 

pelagicus) untuk memenuhi kebutuhan tujuan ekspor ataupun lokal 

menuntut ketersediaan yang cukup dan berkesinambungan yang 

dapat dipenuhi dengan budidaya yang intensif.

Berkembangnya budidaya rajungan menuntut ketersediaan 

benih yang cukup untuk mensuplay kebutuhan pembudidaya. 

Kehadiran hatchery rajungan menjadi solusi untuk penyediaan 

benih rajungan yang cukup. Kegiatan pembenihan rajungansaat ini 

masih sangat bergantung pada penggunaan pakan alami. Hal ini 

karena pakan alami menpunyai kelebihan dibanding pakan buatan, 

diantaranya adalah kandungan gizi yang seimbang dan perperan 

dalam menjaga kualitas perairan ( Widjaja, 2004). Namun yang 

menjadi kendala teknis utama karena kultur massal pakan alami 

sangat bergantung pada kondisi cuaca (Smith, 1988).Produksi benih 

rajungan menghadapi permasalahan yakni masih rendahnya sintasan 

dan banyaknya kematian larva rajungan dalam proses berubahan ke 

fase selanjutnya (Suprayudidkk, 2006). Masih tingginya kematian 

larva rajungan salah satu penyebabnya adalah kualitas pakan yang 

rendah (Effendi, 2005: Aryati 2018). Oleh karena itu diperlukanupaya 

untuk menghasilkan benih kepiting yang tepat kualitas, kuantitas 

maupun waktu, dengan memanfaatkan berbagai faktor yang 
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diduga berpengaruh positif, antara lain dengan aplikasi pakan yang 

memenuhi standar nutrisi. Menurut Fulks et al, (1991) dalam Adi 

(2011), pakan merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh 

rajungan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. 

Kelengkapan nutrisi dalam pakan mutlak diperlukan untuk menjaga 

agar pertumbuhan rajungan dapat berlangsung secara normal.

Salah satu faktor yang penting dalam pemeliharaan larva 

adalah nutrisi pakan. Oleh karena itu larva harus diberi pakan 

dengan nutrisi yang tepat dan seimbang untuk mendapatkan 

tingkat sintasan yang optirnum (Aslianti et al., 1993).  Dari 

perspektifnutrisi, penggunaan pakan alami rotiferdan naupli Artemia 

dinilai masih jauhdari ideal karena kualitas nutriennya yangtidak 

selalu konsisten sehingga masihperlu dilakukan pengayaan untuk 

memanipulasi kandungan nutriennya agarmencukupi kebutuhan 

nutrisi larvarajungan pada tiap stadia (Coutteau danSorgeloos, 1997; 

Sorgeloos dkk., 1998;Southgate dan Partridge, 1998).

Nutrisi larva memegang peranan penting dalam 

perkembangan stadia larva sehingga pengetahuan akan nutrisi dan 

pemberian pakan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

dalam pemeliharaan larva (Campoverde dan Estevez, 2017). Fase 

kritis dari pemeliharaan larva adalah pada fase dimana kuning 

telur dari larva telah habis dan mulai membutuhkan asupan nutrisi 

eksogen (Watanabe dan Kiron, 1994).Menurut Andi Nikhlani 

(2013) kematian larva terbanyak terjadi pada saat pergantian fase 

dari asupan nutrisi dari kuning telur ke asupan nutrisi dari luar.Fase 

ini merupakan fase kritis dari pemeliharaan larva rajungan sehingga 
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perlu diperhatikan semua faktor penunjang untuk kelangsungan 

hidup larva rajungan, salah satunya adalah nutrisi eksogen.Upaya 

peningkatan   kelangsungan   hidup   pada stadia zoea pada krustacea 

diantaranya dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pakan 

alami melalui pengayaan (enrichment).Pengayaan adalah pemberian 

nutrien esensial bagi perkembangan larva (Jusadi dkk, 2011), salah 

satunya adalah dengan menggunakan beta karoten.

Beberapa penelitian tentang pemanfaatan beta karoten telah 

dilakukan. Pemanfaatan karatenoid jenis astaxantin dan beta karoten 

sebagai pigmentasi pada udang kuruma Penaeus japonicus memberikan 

pengaruh positif kelangsungan hidup (Chien, Y.-H., dan Jeng, S.-C., 

1992; Jamal, 2018). Salah satu penunjang keberhasilan dalam 

usaha pembenihan ikan kakatua Jepang (Oplegnathus fasciatus) di 

Nagasaki Municipal Fisheries Center adalah penggunaan beta karoten 

yang dikayakan dalam rotifer dimana anti infeksi dan antioksidan 

betakaroten memberikan dampak positif terhadap kesehatan larva 

ikan yang menghasilkan larva yang tahan terhadap serangan virus 

dan bakteri pathogen (Tachibana, dkk, 1997; Fujaya,2014). Hingga 

saat ini penelitian tentang pemanfaatan beta karoten khususnya yang 

bersumber dari bahan alami wortel untuk peningkatan kelangsungan 

hidup, dan pertumbuhan pada larva rajungan masih terbatas. Oleh 

karena itu   penelitian penting dilakukan untuk meningkatkan nutrisi 

pakan alami rotifer dan artemia, memaksimalkan perkembangan 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih rajungan.

Keberhasilan budidaya Rajungan (Portinus Pelagicus) sangat 

bergantung pada ketersediaan benih. Kegiatan pembenihan rajungan 
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saat ini masih ketergantungan pada penggunaan pakan alami. 

Sehingga perlu untuk mengetahui cara meningkatkan nilai nutrisi 

pakan alami rotifer dan artemia melalui penambahan beta karoten 

yang bersumber dari wortel dan banyaknya frekwensi pakan yang 

diberikan pada larva rajungan dalam menghasilkan kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan yang baik.
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BAB II
MENGENAL RAJUNGAN

Rajungan dan KepitingA. 

Rajungan dikenal dengan sebutan blue swimming crab, Portunus 

pelagicus, kepiting portunid. Rajungan sangat senang memakan 

ikan runcah, bangkai binatang, kerang-kerangan, tiram, siput serta 

udang-udangan seperti rotifera maupun udang kecil. Rajungan jenis 

P. pelagicus biasa ditemukan di perairan sekitar pantai maupun muara 

perairan seluruh Indo-Pasifik Barat. Rajungan banyak terdapat di 

perairan Indonesia, sampai kepulauan Pasifik, juga sepanjang negara 

Indo-Pasifik Barat, Samudera Hindia, Asia Timur dan Tenggara 

(seperti Singapura, Filipina, Jepang, Korea, Cina, Teluk Bengala), 

Turki, Libanon, Sisilia, Syiria, Siprus dan sekitar Australia.

Rajungan (Portunus pelagicus) adalah hewan yang hidup 

pada habitat yang beranekaragam misalnya pantai dengan dasar yang 

berpasir, pasir lumpur, dan di laut terbuka. Dalam keadaan biasa, 

rajungan hidup dengan berdiam di dasar laut sampai kedalaman 

lebih dari 65 m, tetapi sesekali dapat juga terlihat berenang dekat ke 

permukaan laut.
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Portunus mempunyai karakter umum antara lain mempunyai 
karapas heksagonal, mempunyai garis lintang oral dan heksagonal, 
kadang berbentuk bulat, permukaan dorsal cenderung datar sampai 
cembung halus, biasanya bergelombang atau berbutir, permukaan 
lebar, bagian pinggir kadang bergerigi, kadang 5 sampai 9 gigi di 
setiap anterolateral, bagian pinggir posterolateral kadang bersatu 
jelas. Endopodite dari maxilipped kedua dengan cuping berkembang 
kuat di sisi dalam. Lengan samping memipih untuk menyesuaikan 
keadaan, segmen terakhir kedua adalah bagian seperti sepasang kayuh 
segmen abdominal 3 sampai 5 menyatu tidak dapat digerakkan.

Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan jenis yang paling 
terkenal sesudah kepiting bakau. Rajungan bisa mencapai ukuran 18 
cm, capitnya kokoh, panjang, berduri-duri. Pada hewan ini terlihat 
adanya perbedaan yang mencolok antara jantan dan betina. Jantan 
mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar, capitnya pun lebih 
panjang daripada betina. Warna dasar pada jantan adalah kebiru-
biruan dengan bercak-bercak putih terang, sedangkan pada betina 
berwarna dasar kehijau-hijauan dengan bercak keputihan yang agak 
suram.

Rajungan sering membenamkan diri di dalam pasir, hidup 
di daerah pasir berlumpur dan di perairan depan hutan mangrove. 
Rajungan sering tertangkap dalam jaring tangsi dan jaring kejer yang 
dibentangkan di malam hari. Rajungan yang tertangkap di perairan 
pantai umumnya mempunyai lebar carapace antara 8-13 cm dengan 
berat rata-rata 100 gram. Sedangkan yang berasal dari perairan lebih 
dalam dapat mempunyai kisaran lebar karapas 12-15 cm dengan 
berat rata-rata 150 gram.
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Kepiting merupakan binatang anggota krustasea berkaki 

sepuluh dan dikenal mempunyai “ekor” yang sangat pendek atau 

yang perutnya (abdomen) sama sekali tersembunyi di bawah dada 

(thorax). Tubuh kepiting dilindungi oleh kerangka luar yang sangat 

keras, tersusun dari kitin, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. 

Ketam adalah nama lain bagi kepiting.

Kepiting terdapat di semua samudra Dunia. Ada pula 

kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis. 

Selain Kepitinng ada jenis lain yang hamper sama, namanya yaitu 

Rajungan, Rajungan adalah kepiting yang hidup di perairan laut 

dan jarang naik ke pantai, dan selain kedua di atas, ada lagi yang 

namanya yuyu, yaitu Kepiting penghuni perairan tawar (sungai dan 

danau), biasanya bentuk tubuhnya kecil. Kepiting beraneka ragam 

ukurannya, dari ketam kacang, yang lebarnya hanya beberapa 

milimeter, hingga kepiting laba-laba Jepang, dengan rentangan kaki 

hingga 4 m.

Kepiting sejati mempunyai lima pasang kaki; sepasang 

kaki yang pertama dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak 

digunakan untuk bergerak. Di hampir semua jenis kepiting, kecuali 

beberapa saja (misalnya, Raninoida), perutnya terlipat di bawah 

cephalothorax. Bagian mulut kepiting ditutupi oleh maxilliped 

yang rata, dan bagian depan dari carapace tidak membentuk sebuah 

rostrum yang panjang. Insang kepiting terbentuk dari pelat-pelat 

yang pipih (“phyllobranchiate”), mirip dengan insang udang, namun 

dengan struktur yang berbeda.
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Kepiting dan rajungan memiliki rupa dan bentuk yang hampir 

serupa. Sekilas terlihat sama, karena rupanya amat mirip, teksturnya 

pun mirip, namun keduanya berbeda. Kepiting dan rajungan ternyata 

berbeda. Paling tidak terdapat 5 perbedaan secara garis bersar. 

Perbedaan tersebut diantaranya bias dikenali melalui:

Bentuk Tubuh1. 

Kedua hewan ini sama-sama masuk dalam kelompok hewan 

krustasea, hewan yang memiliki kulit keras. Sekilas, keduanya 

tampak memiliki bentuk yang sama. Padahal bentuk tubuh 

keduanya berbeda. Rajungan memiliki tubuh yang lebih ramping 

serta capit lebih panjang dan ramping. Sedangkan kepiting 

memiliki tubuh atau cangkang yang bulat dan lebih tebal. Meski 

tak terlalu panjang, capit kepiting berukuran lebih besar dibanding 

capit rajungan.

Corak tubuh2. 

Tak hanya bentuknya, corak kedua hewan laut ini juga berbeda.  

Kepiting betina memiliki warna tubuh kehijauan dengan bercak 

putih. Sedangkan rajungan jantan memiliki warna tubuh kebiruan 

dengan bercak putih lebih terang. Berbeda dengan kepiting, 

kepiting baik jantan atau pun betina memiliki warna tubuh hijau 

kecokelatan. 

Habitat3. 

Walau sama-sama tinggal di laut, rajungan hanya bisa hidup di 

satu alam. Karena itu rajungan akan mati bila tak disimpan dalam 

wadah berisi air. Berbeda dengan kepiting yang bisa hidup di 

air atau pun darat. Meski begitu, kepiting hanya bisa bertahan 
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di darat selama 4-5 hari saja.  Kepiting juga mudah ditemukan 

karena hidup di air laut tak terlalu dalam dan dekat dengan 

pantai. Sedangkan rajungan lebih sulit ditemukan karena hidup 

di perairan lebih dalam. Selain itu, kepiting juga bisa hidup di air 

laut atau pun air tawar.

Rasa dan tekstur daging4. 

Bicara soal daging, daging rajungan lebih sedikit dibanding daging 

kepiting. Ini karena bagian tubuh dan cangkang kepiting memiliki 

daging yang lebih tebal. Selain itu, rasa daging kepiting lebih 

manis dibanding daging rajungan. Tekstur daging kepiting juga 

lebih lembut daripada rajungan. Sebenarnya Anda bisa mendapat 

rajungan berdaging banyak dengan melihat berat rajungan serta 

kekuatan cakangnya. Pilih yang berat dan memiliki cakang yang 

keras.

Kandungan nutris5. 

Keduanya mengandung banyak protein dan beragam nutrisi. 

Seperti vitamin B, vimtain E, mangan, fosfor, yodium hingga 

zinc. Tapi rajungan memiliki protein yang lebih banyak dibanding 

kepiting. Rajungan juga memiliki kolesterol yang lebih rendah 

dibanding kepiting.

Biologi RajunganB. 

Menurut Moosa (1980) dan Juwana (1996) dalam Susanto dkk., 

(2005), sistematika rajungan adalah sebagai berikut:

Filum : Arthropoda

Subfilum : Crustaceae
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Klas : Malacostraca

Subklas : Eumalacostraca

Ordo : Decapoda

Subordo : Reptantia

Family : Portunidae

Subfamily : Portuninae

Genus : Portunus

Spesies : Pelagicus

Rajungan merupakan jenis yang paling terkenal sesudah 

kepiting bakau. Rajungan bisa mencapai ukuran 18 cm, capitnya 

kokoh, panjang berduri-duri. Pada hewan ini terlihat adanya perbedaan 

yang menyolok antara jantan dan betina. Jantan mempunyai ukuran 

tubuh yang lebih besar, capitnyapun lebih panjang dari pada betina. 

Warna dasar pada jantan adalah kebiru-biruan dengan bercak-bercak 

putih terang, sedangkan pada betina berwarna dasar kehijau-hijauan 

dengan bercak-bercak keputih-putihan agak suram.. Dalam keaadaan 

biasa, rajungan hidup dengan berdiam di dasar laut sampai kedalaman 

lebih dari 65 m, tetapi sesekali dapat juga terlihat berenang dekat 

kepermukaan laut (Kordi, 1997).

Secara umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting 

bakau, di mana rajungan (Portunus pelagicus) memiliki bentuk tubuh 

yang lebih ramping dengan capit yang lebih panjang dan memiliki 

berbagai warna yang menarik pada karapasnya. Duri akhir pada 

kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan 

hanya hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup pada 
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kondisi tanpa air. Dengan melihat warna dari karapas dan jumlah 

duri pada karapasnya, maka dengan mudah dapat dibedakan dengan 

kepiting bakau. (Kasry, 1996 )

Jumlah jenis kepiting (crabs) yang tergolong famili portunidae 

di perairan Indonesia yang diperkirakan melebihi 1000 jenis. 

Portunidae adalah salah satu famili kepiting yang memiliki pasangan 

kaki jalan dimana pasangan kaki kelimanya berbentuk pipih dan 

melebar pada ruas yang terakhir (distal). Famili Portunidae sebagian 

besar hidup di laut, perairan bakau atau perairan payau (Soim, 

1996)

Rajungan memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan 

capit yang lebih panjang dan warna yang menarik pada karapasnya. 

Duri akhir rajungan pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan 

lebih runcing. Rajungan hanya hidup pada air laut dan tidak mampu 

bertahan tanpa air. Berdasarkan warna dari karapas dan jumlah 

duri pada karapasnya maka dengan mudah dapat dibedakan dengan 

kepiting bakau (Dina, 2019). Induk rajungan mempunyai capit yang 

panjang dan karapasnya memiliki duri sebanyak sembilan buah yang 

terdapat pada sebelah kanan kiri mata. 

Secara Umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting 

bakau. Rajungan (Portunus pelagicus Linn) memiliki bentuk tubuh 

yang lebih ramping dengan capit yang lebih panjang dan warna 

yang menarik pada karapasnya. Duri akhir rajungan pada kedua sisi 

karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan  hanya 

hidup pada air laut kepiting mampu bertahan hidup dengan kondisi 

tanpa air jangka waktu lama, sedangkan rajungan tidak. Berdasarkan 
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warna dari karapas dan jumlah duri pada karapasnya maka dengan 

mudah dapat dibedakan dengan kepiting bakau (Kasry,1996 dalam 

Susanto et al., 2005).

Ukuran rajungan yang ada di alam bervariasi tergantung 

wilayah dan musim. Berdasarkan lebar karapasnya, tingkat 

perkembangan rajungan dapat dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu juwana dengan lebar karapas 20-80 mm, menjelang dewasa 

dengan lebar 70-150 mm, dan dewasa dengan lebar karapas 150-

200 mm (Mossa 1980 dalam Fatmawati 2009).Rajungan hidup pada 

kedalaman air laut sampai 40 m, pada daerah pasir, lumpur, atau 

pantai berlumpur (Coleman 1991).

Induk rajungan mempunyai capit yang lebih panjang dari 

kepiting bakau, dan karapasnya memiliki duri sebanyak sembilan 

buah yang terdapat pada sebelah kanan kiri mata. 

Jenis kelamin rajungan dapat dibedakan secara ekternal. 

Rajungan jantan organ kelaminnya menempel pada perut berbentuk 

segitiga dan agak meruncing. Betina bentuknya cenderung membulat 

berbentuk V dan U terbalik. Perbedaan juga dadpat dilakukan dengan 

menbandingkan berat capit terhadap berat tubuh. Pada perkembangan 

awal saat lebar kerapas antara 3-10 cm, berat capit menapai kisaran 

22% dari berat tubuh. Setelah ukuran kerapasnya mencapai 10-15 

cm, capitrajungan jantan menjadi lebih besar, berkisar 30-35% dari 

berat tubuh, sementara capit betina sama 22% dari berat tubuh.

(Rulianti L. 2017).  
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Habitat Rajungan C. 

Rajungan (Portunus pelagicus) ini hidup pada habitat yang 

beraneka ragam seperti pantai dengan dasar pasir, pasir lumpur dan 

juga laut terbuka.Rajungan diam di dasar laut sampai kedalaman 

lebih 65 meter dan terkadang terlihat berenang dekat ke permukaan 

laut (Nontji, 1986).Rajungan memiliki tempat hidup diperairan 

pantai bersubstrat pasir, pasir berlumpur, dan di pulau berkarang, 

juga dekat dari permukaan laut.Rajungan merupakan jenis kepiting 

perenang yang juga mendiami dasar lumpur, berpasir sebagai tempat 

berlindung.

Jenis rajungan ini banyak terdapat di perairan Indo-pasifik. 

Di Indonesia rajungan tersebar dibeberapa daerah pantai seperti 

Gilimanuk (Pantai barat Bali), Pengambengan (Pantai selatan 

Bali), pantai Sumbawa, Muncar (Pantai timur Jawa Timur), daerah 

Lampung, pantai Belawan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan 

Aceh. Induk rajungan juga banyak terdapat di sepanjang pantai Pulau 

Jawa seperti di daerah pantai Kabupaten Rembang dan Kabupaten 

Cilacap (Susanto dkk., 2005). Induk rajungan mempunyai capit 

yang lebih panjang dari kepiting bakau, dan karapasnya memiliki 

duri sebanyak 9 buah yang terdapat pada sebelah kanan kiri mata. 

Bobot rajungan dapat mencapai 400 gram, dengan ukuran karapas 

sekitar 300 mm (12 inchi), Rajungan bisa mencapai panjang 18 cm, 

capitnya kokoh, panjang dan berduri-duri. Rajungan mempunyai 

karapas berbentuk bulat pipih dengan warna yang sangat menarik.

Ukuran karapas lebih besar ke arah samping dengan permukaan 

yang tidak terlalu jelas pembagian daerahnya. Sebelah kiri dan 
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kanan karapasnya terdapat duri besar, jumlah duri sisi belakang 

matanya sebanyak 9, 6, 5 atau 4 dan antara matanya terdapat4 buah 

duri besar.Pada hewan ini terlihat menyolok perbedaan antara jantan 

dan betina. Ukuran rajungan antara yang jantan dan betina berbeda 

pada umur yang sama. Yang jantan lebih besar dan berwarna lebih 

cerah serta berpigmen biru terang.Sedang yang betina berwarna 

sedikit lebih coklat.Rajungan jantan mempunyai ukuran tubuh lebih 

besar dan capitnya lebih panjang daripada betina.Perbedaan lainnya 

adalah warna dasar, rajungan jantan berwarna kebiru-biruan dengan 

bercak-bercak putih terang, sedangkan betina berwarna dasar kehijau-

hijauan dengan bercak-bercak putih agak suram.Perbedaan warna 

ini jelas pada individu yang agak besar walaupun belum dewasa.

Rajungan memiliki keunggulanpada nilai gizinya karena kandungan 

proteinnyacukup tinggi sekitar 16 - 17 gram per 100 gram berat 

rajungan. Selama inikebutuhan rajungan dipenuhi dari hasil tangkapan 

alam dikarenakan pengembanganbudidaya rajungan masih banyak 

kendala.Diantaranya adalah rendahnya tingkatkelulushidupan yang 

disebabkan oleh penyakitdan jenis pakan yang digunakan. Pakan 

merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh rajungan untuk 

menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Kelengkapan 

nutrisi dalam pakan diperlukan untuk menjaga agar pertumbuhan 

rajungan dapat berlangsung secara normal.(Zaidin, et al., 2013).

Keberadaan tingkat energi yang optimum dalam pakan 

adalah penting sebab kelebihan atau kekurangan energi dapat 

mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan. Kandungan energi 

dari pakan bergantung pada komposisi bahan kimianya, dengan 
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nilai pembakaran panas dari protein, lipid dan karbohidrat berturut-

turut adalah 5.64, 9.44 dan 4.11 kkal/g dimana kandungan total 

pakan yang diperoleh dari pengukuran nilai kalori disebut energi 

kotor (Watanabe,1988). Akan tetapi secara kimia pakan hanya 

dipengaruhi oleh panas dari pembakaran, atau energi kotor dan tidak 

ada informasi tentang apakah energi atau nutrien tersedia untuk ikan 

melalui proses penyerapan. Oleh karena itu dalam pembuatan pakan 

perlu mengetahui bioavailability energi pakan untuk hewan yang 

diberi pakan (NRC, 1993).

Induk rajungan betina yang siap memijah akan menyimpan 

telurnya dibawah lipatan abdomen yang menempel di antara kaki 

kaki renang membentuk massa telur. Masa penempelan telur 

rajungan hingga menetas berkisar 8-10 hari. Warna elur rajungan dari 

merah orange yang kemudian akan berubah menjadi kehitaman saat 

pembentukan bintik mata yang menandakan telur akan menetas. 

                         A                  B

Gambar 1.Perkembangan warna pada masa inkubasi induk 
rajungan pasca melepaskan telur (salin).Warna oranye 
menunjukkan masa inkubasi 3 – 4 hari (a), warna coklat 
kehitaman berkisar 5 – 6 hari (b).Sumber : Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, 2017 
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Rajungan merupakan binatang karnivora. Makanan rajungan 

berupa ikan, invertebrata dan krustase lainnya (Susanto et al.,2005). 

Menurut Nontji (1993) larva rajungan yang baru ditetaskan (tahap 

zoea) bentuknya lebih mirip udang daripada rajungan. Di bagian 

kepala terdapat semacam tanduk memanjang, matanya besar dan di 

ujung kakinya terdapat rambut-rambut. Tahap zoea ini terdiri dari 

empat tingkat untuk kemudian berubah ke tahap megalopa dengan 

bentuk berbeda

Siklus Hidup RajunganD. 

Pada tahap larva, rajungan hidup sebagai plankton karena 

hidupnya berenang-renang dan terbawa arus. Pada tahap megalopa 

bentuknya sudah mulai mirip rajungan, tubuhnya makin melebar, kaki 

dan capitnya sudah semakin jelas wujudnya, matanya sangat besar. 

Perkembangan berikutnya adalah juvenil yang sudah merupakan 

bentuk rajungan muda (Ikhwanuddin, 2012).

Menurut Effendy dkk. (2006), rajungan hidup di daerah 

estuaria kemudian bermigrasi ke perairan yang mempunyai salinitas 

lebih tinggi. Saat telah dewasa, rajungan yang siap memasuki masa 

perkawinan akan bermigrasi di daerah pantai. Setelah melakukan 

perkawinan, rajungan akan kembali ke laut untuk menetaskan 

telurnyaPada tahap larva, rajungan hidup sebagai plankton karena 

hidupnya berenang-renang dan terbawa arus. Pada tahap megalopa 

bentuknya sudah mulai mirip rajungan, tubuhnya makin melebar, kaki 

dan capitnya sudah semakin jelas wujudnya, matanya sangat besar. 

Perkembangan berikutnya adalah juvenil yang sudah merupakan 
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bentuk rajungan muda (Nontji, 1993).

Gambar 2. Siklus hidup rajungan sumber : Jamal 2019 )

Menurut Marshall dkk., (2005), dalam  Djunaedi 

(2009)  menyatakan bahwa rajungan pada stadia crablet kondisinya 

sangat rentan dibandingkan dengan yang berukuran lebih besar. 

Rajungan pada ukuran tersebut terutama pada saat premolt menunjukkan 

sifat agitasi yang sangat tinggi sehingga berakibat mortalitasnya 

juga tinggi. Semakin besar kesempatan untuk berlindung secara 

proporsional memperbesar tingkat kelulushidupan dan menunjukkan 

bahwa kuantitas shelter lebih besar pengaruhnya untuk menurunkan 

tingkat kanibalisme pada rajungan. Darsono (1997) dalam Tanti 

dan Laksmi (2010) menyatakan bahwa zoea yang bersifat 

planktonis adalah yang menggerombol pada permukaan air. Benih 
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rajungan hidup dengan menempel dan tidak melayang-layang di 

dalam air pada stadia megalopa, sehingga pada stadia megalopa 

perlu diberikan shelter.

Pakan merupakan komponen utama yang dibutuhkan oleh 

rajungan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. 

Kelengkapan nutrisi dalam pakan mutlak diperlukan untuk menjaga 

agar pertumbuhan rajungan dapat berlangsung secara normal. 

Menurut Fulks dkk., (1991) dalam Adi (2011), pakan alami jenis 

zooplankton yang banyak digunakan dalam usaha pembenihan 

adalah Branchionus plicatilis dan Artemia salina. Ukurannya yang 

kecil, kandungan nutrisinya, dapat dikultur dengan kepadatan yang 

tinggi dan kemampuan reproduksi yang cepat merupakan kelebihan 

yang menyebabkan zooplankton ini dipilih untuk produksi secara 

massal sebagai pakan alami bagi larva.

Pertumbuhan Larva RajunganE. 

Pertumbuhan udang dapat dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu pertumbuhan yang mencakup pertumbuhan larva melalui proses 

metamorphosedan pertumbuhan dalam pengertian pertambahan 

biomas atau ukuran tubuh.Berdasarkan ciri morfologinya, tahap 

pertumbuhan udang dibedakan menjadiempat yaitu : stadia nauplius 

(N), Zoea (Z), mysis (M) dan pascalarva (PL). Setiapstadia terdiri 

dari N1-6, Z1-3, dan M1-3, sehingga dari stadia N1 sampai 

menjadipascalava (PL1) udang mengalami 12 kali metamorphose 

(Nurdjana, 1986).
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Kehilangan bobot setiap ganti kulit mengakibatkan model 

pertumbuhan krustasea tidak kontinyu (Allen et al. 1984). Pada 

udang ukuran kecil yang frekuensi ganti kulitnya tinggi, maka model 

pertumbuhannya mendekati kontinyu (Sedgwick, 1979). Lebar 

karapas juga merupakan salah satu parameter pertumbuhan kepiting 

(Giri et al. 2003). Secara umum dinyatakan bahwa laju pertumbuhan 

krustasea merupakanfungsi dari frekuensi ganti kulit (moulting) dan 

pertambahan bobot badan setiapproses ganti kulit tersebut (Nurdjana, 

1986).

Menurut Fujaya (2014), Larva rajungan akan melewati 

beberapa stadia yaitu stadia zoea (zoea 1-4), megalopa, crablet 

dan dewasa. Waktu yang dibutuhkan bagi larva rajungan untuk 

metamorphosis dari stadia zoea sampai stadia crab berkisar 17-

19 hari. larva rajungan pada stadia zoea masih bersifat plantonik. 
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Namun setelah stadia megalopa sampai dewasa akan bersifat bentik.

Lebih lanjut Heasman (1980)membagi tingkatan kepiting dalam 4 

fase yaitu larva, juvenil dengan ukuran 20-80mm, subdewasa dari 

70 – 150 mm dan kepiting dewasa dengan lebar karapaks _150 

mm.Menurut Kasry (1996) lamanya metamorfosa kepiting mulai 

dari stadia Zoea hingga Megalopa umumnya diperlukan waktu 

berkisar hari, dimana waktu yang diperlukan untuk setiap stadia Zoea 

umumnya 3-5 hari, sedangkan pada stadia Megalopa waktu yang 

dibutuhkan adalah 7-12 hari. Menurut Arshad (2006) perkembangan 

larva rajungan dari zoea 1 sampai stadia crab-1 membutuhkan waktu 

sekitar 14-19 hari. Perubahan stadia larva melalui proses molting 

pada stadia zoea dan megalopa terjadi dengan pembelahan pada 

batas dorsal antara cephalothorax dan abdomen. Perkembangan 

stadia zoea-1 ke zoea-2 membutuhkan waktu 3-4 hari, zoea-3 ke 

zoea-4 membutuhkan waktu 2-3 hari.Untuk masuk dalam stadia 

megalopa dibutuhkan waktu 3-4 hari. Stadia crab berlangsung 

selama 15 sampai 18 hari sebelum mengalami molting untuk masuk 

pada stadia selanjutnya. Crab 1 ditandai dengan panjang karapas 

yang lebih pendek dibanding lebarnya.Dua ruas terminal yaitu 

propodus dan dactylus pada pasangan periopod ke-5 sudah sangat 

memipih dan berfungsi untuk berenang.Abdomen sudah terlihat 

mengecil dan terlipat di bagian bawah cephalothorax. Crab muda 

terlihat suka membenamkan diri dalam substrat pasir. Selama proses 

tumbuh menjadi dewasa, rajungan akan mengalami beberapa kali 

pergantian kulit atau moulting. Pergantian kulit terjadi karena rangka 

luar pembungkus tubuhnya tidak lagi dapat membesar sehingga perlu 



23

dibuang dan diganti dengan yang lebih besar. Rajungan yang baru 

berganti kulit, tubuhnya masih sangat lunak sehingga diperlukan 

beberapa waktu  untuk dapat membentuki kulit pelindung yang keras. 

Frekuensi ganti kulit akan berkurang apabila rajungan telah bertelur. 

Umumnya hanya berlangsung sekali setahun atau bahkan mungkin 

hanya sekali dalam beberapa tahun. Pada rajungan dewasa, aktivitas 

ganti kulit dihentikan dan akan berlangsung aktivitas reproduksi atau 

pertumbuhan somatik (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2017)

RNA/DNAF. 

Analisis rasio RNA/DNA digunakan dalam mengevaluasi 

kualitas organisme termasuk ikan dan kepiting dimana terdapat 

kecenderungan bahwa semakin besar rasio RNA/DNA semakin 

berkualitas larva ikan atau atau kepiting yang dihasilkan (Esteves et 

al., 2000). Hubungan antara rasio RNA/DNA dengan kelangsungan 

hidup dan laju pertumbuhan larva 20 menunjukkan adanya korelasi 

positif (Caldora et al., 2003).

 Larva yang berada dalam kondisi yang baik cenderung 

mempunyaiperbandingan RNA/DNA yang tinggi dibanding yang 

memiliki kondisi yangkurang baik (Robinson dan Ware, 1988). 

Menurut Haryanti (2006), kualitas dari larva terkait dengan rasio 

konsentrasi RNA/DNA yang berpengaruh pada pertumbuhannya.

Rasio RNA/DNA menggambarkan aktifitas sintesis protein yang 

merupakan proses yang terjadi dalam pertumbuhan yang merupakan 

proses penambahan jumlah sel (hiperplasia) dan ukuran sel (hipetrofi). 

Jumlah sel dapat diduga dari konsentrasi DNA pada jaringan, 
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sedangkan konsentrasi rna dapat digunakan untuk menduga ukuran 

sel. Adapun kandungan DNA relatif konstan dalam sel sedangkan 

konsentrasi RNA akan berfluktuasi tergantung dari sintesis protein.
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BAB III
TEKNIK PEMBENIHAN RAJUNGAN

Sebelum melakukan pembenihan, ada beberapa persiapan 

yang harus dilakukan. Sarana dan prasarana pembenihan yang mau 

digunakan harus higienis, siap pakai, dan bebas dari bahan-bahan 

cemaran yang dapat mengakibatkan kegagalan proses pembanihan. 

Untuk itu, bak-bak yang akan dipergunakan untuk pembenihan 

harus dibersihkan, disikat dan dicuci dengan detergent kemudian 

dikeringkan selama 2-3 hari. Pembersihan bak pembenihan juga 

dapat dilakukan dengan cara  bagian dalam bak dengan kain 

yang telah dicelupkan ke dalam larutan bahan-bahan desinfektan, 

seperti chlorine dosis   150 ppm, kemudian didiamkan selama 1-2 

jam. Kemudian, bak pembenihan dinetralisasi dengan larutan Na- 

Thiosulfat 50 ppm (Kanna, 2002).

Pakan dan Pengolahan AirA. 

Induk rajungan yang dipelihara pada bak pemeliharaan induk 

diberi pakan segar berupa ikan rucah, cumi-cumi dan udang yang 

diberikan bergantian setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun. Pakan diberikan 2x sehari pada pagi dan sore hari sebesar 10 
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– 15% berat biomass. Setiap pagi dilakukan penggantian air sebesar 

100% di bak pemeliharaan induk rajungan sekaligus membersihkan 

sisa pakan dan monitoring induk matang telur Tk.III, bila terdapat 

induk bertelur luar (TKG.III), induk tersebut dikeluarkan dari 

bak pemeliharaan induk. Setelah sisa pakan dibersihkan dari bak 

pematangan gonad, bak diisi kembali dengan

air laut hingga ketinggian air 40 – 60 cm. 

Kelayakan lokasiB. 
Pemilihan lokasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan 

dan kelanjutan usaha budidaya. Oleh karena itu penetapan lokasi 
untuk usaha pembenihan harus dipertimbangkan secara matang. Ada 
beberapa faktor yang harus di penuhi yaitu faktor teknis dan faktor 
non teknis

Pemilihan lokasi merupakan faktor utama dalam menentukan 
keberhasilan pembenihan rajungan. Lokasi pembenihan harus berada 
di tepi pantai, hal ini dikarenakan untuk penyediaan air laut sebagai 
media pemeliharaan. Air laut tersebut sebelum dimasukkan ke bak 
pemeliharaan terlebih dahulu disaring dengan menggunakan filter 
bag.  Bak yang akan digunakan berada didekat pantai dan penyediaan 
air laut lebih mudah untuk disalurkan secara langsung dengan cara 
dipompa, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kondisi dasar laut tidak berlumpur.a. 
Air laut yang dipompa harus bersih, jernih dan tidak tercemar b. 
dengan salinitas 30 – 34 ppt.
Air laut dapat dipompa secara terus menerus minimal selama c. 
20 jam. 
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Pemilihan tempat pembenihan kepiting harus 

mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan lokasi. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam persyaratan lokasi adalah

Status tanah dalam kaitannya dengan peraturan daerah dan a. 

perundang-undangan perlu diperhatikan dengan jelas sebelum 

hatchery dibangun.

Terletak pada tanah datar tidak terlalu jauh dari garis pantai.b. 

Dalam pembenihan rajungan ini, sebaiknya hatchery terletak 

pada daerah yang sudah mempunyai beberapa prasarana pendukung 

seperti jaringan jalan, listrik PLN, dan lain sebagainya (Ramelan, 

1994).

 

Pemeliharaan Larva Rajungan C. 

Sebelum penebaran, harus dilakukan seleksi terhadap larva 

Zoea rajungan yang akan dipelihara. Larva rajungan yang akan 

dipeliharamerupakan larva yang sehat ditandai dengan larva yang 

berenang di kolom air dan bergerak ke arah permukaan air karena 

adanya cahaya matahari atau Fototaksis positif. Larva yang tidak 

sehat ditandai dengan mengendap didasar bak, disiphon dan dibuang. 

Penghitungan jumlah larva sehat dilakukan secara volumetrik. 

Bila persentase  larva tidak sehat atau mengendap lebih dari 40% 

sebaiknya larva tidak dipakai untuk pembenihan rajungan. Induk 

yang baru menetas pada bak inkubasi dikeluarkan dan ditimbang 

beratnya, data berat tersebut dicatat pada buku induk. Induk kemudian 

dikembalikan ke bak pematangan gonad. Untuk seleksi larva

adalah sebagai berikut:
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1. Aerasi pada bak inkubasi diangkat dan media diputar sehingga 

larvayang tidak sehat akan mengendap didasar bak. Siphon dan 

tampungpada ember volume 10 liter. Larva tidak sehat tersebut 

kemudiannyadihitung jumlahnya dan data tersebut dicatat pada 

buku harian induk.

2. Larva yang fototaksis positif (sehat) diberi aerasi kembali dan 

bakditutup selama ± 5 menit sehingga larva akan menyebar 

merata.

3. Sampel diambil dengan wadah sampel 100 ml sebanyak 3 kali, 

usahakantidak ada cahaya matahari masuk ke bak. Sampel 

tersebut dihitung dandirata-rata serta dikonfersikan secara 

volumetrik dengan volume air dibak inkubasi. Data larva sehat 

tersebut dicatat pada buku harian induk.

4. Larva sehat tersebut kemudian dipindahkan ke bak pemeliharaan 

larva dengan kepadatan larva 100 ekor/liter. (Rulianty L, 2017)

Pakan Larva RajunganD. 

Pemberian pakan dengan nilai nutrisi yang baik akan 

memberikan sintasan yang tinggi, hal inisesuai yang dilaporkan oleh 

lzquierdo ef a/. (1989), Kanazawa et al. (1977) dalam Rusdi (1999), 

Levine & Sutkin (1984) dalam Rusdi (1999) bahwa pakan yang 

mengandung asam lemak n-3 HUFA seperti 20:5n-3 dan 22.6n-3 

merupakan asam lemak yang esensial bagi larva ikan laut dan 

krustase. Kandungan asam lemak pakan alami untuk larva rajungan 

seperti rotifera memillki komposisi 20:5n-3 sebesar 0,73% dan 



29

Artemia sebesar 4,52%.Pakan alami yang biasa digunakan dalam 

pembenihan ikan dan kepiting adalah Brachionus plicatilis atau rotifer. 

Menurut Hunter (1980), ukuran pakan yang cocok dikonsumsi larva 

adalah sekitar 38% dari ukuran lebar mulut larva.Kelebihan yang 

tak kalah pentingnya dari rotifer adalah potensi terbesar untuk kultur 

rotifer, dimana organisme ini dapat dibudidayakan pada kepadatan 

sangat tinggi yaitu kepadatan 2000-3000 individu/ml (Yoshimatsu 

T dan Hossain M.A, 2014). Bahkan pada kepadatan tinggi dapat 

bereproduksi dengan cepat dan sehingga dapat menyediakan stok 

pakan alami dalam jumlah banyak dalam waktu yang sangat singkat. 

Rotifer memiliki nutrisi yang cukup baik bagi larva krustacea dengan 

kandungan protein sekitar 36,06-42,50%, karbohidrat 16.65% dan 

lemak 8,32-10,48% (Zaidin, 2013).

Rotifer memiliki keunikan alami dalam fungsinya sebagai 

pentransfer nutrisi bagi larva yang dibudidaya. Berbagai laporan 

menyebutkan bahwa kandungan nutrisi rotifer merupakan refleksi dari 

sumber pakan yang dikonsumsinya. Sehingga, dengan memanipulasi 

kandungan nutrisi pakan bagi rotifer maka operator kultur rotifer 

dapat mengatur kandungan nutrisi yang dapat ditransfer bagi larva 

ikan sesuai dengan kebutuhan larva (Fernandez-Reiriz et al., 1993).

Rotiferjuga merupakan salah satu jenis pakan alami yang sangat 

diperlukan dalam pemeliharaan larva ikan-ikan laut dan krustase(Fu 

et al., 1993).

Dan Artemia sp yang memiliki ukuran yang lebih besar dari 

rotifer yang banyak digunakan sebagai pakan untuk larva ikan dan 

krustacea. Selain ukuran yang relative kecil (100 – 200 µm).Artemia 
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juga memiliki nilai gizi yang tinggi serta mudah dicerna. Nilai 

nutrisi nauplius artemiayangbaru menetas yaitu protein 40%-50%, 

karbohidrat 15%-20%, lemak 15%-20%, abu 3%-4% sedangkan nilai 

kalori adalah 5000 -5500 kalori per gram berat kering (Pangabean, 

1984). Suprayudi et al. (2004) menyatakan bahwa larva kepiting 

bakau seharusnya diberi Artemia mulai zoea 3 untuk menghindari 

terjadinya kanibalisme dan juga karena Artemia lebih disukai daripda 

rotifer oleh larva pada stadia zoea 3. Sehingga penambahan kandungan 

asam lemak essensial (EPA dan DHA) dalam tubuh Artemia melalui 

proses pengkayaan merupakan usaha yang harus dilakukan untuk 

mencukupi kebutuhan dari larva sehingga tingkat kanibalisme dapat 

ditekan serendah mungkin. Lebih lanjut dinyatakan bahwa masih 

rendahnya pertumbuhan larva kepiting bakau yang diberi pakan 

Artemia dan rotifer disebabkan Artemia dan rotifer kekurangan 

n-3 HUFA, sehingga diperlukan pengkayaan Artemia dan rotifera 

sebelum diberikan pada larva kepiting (Suprayudi et al. 2002).

Beta karoten merupakan salah satu bentuk karotenoid yaitu 

zat yang disintesis oleh tanaman, alga, dan bakteri fotosintesis 

sebagai sumber warna kuning, oranye, dan merah bagi tumbuhan 

(Taylor, 1996).Beta karoten (ß-Karoten) merupakan senyawa organik 

hidrokarbon, pigmen berwarna merah-orange yang sangat berlimpah 

pada tanaman, buah-buahan dan alga. Beta karoten diperkirakan 

memiliki banyak fungsi yang tidak dimiliki senyawa lain. lebih dari 

600 sumber karotenoid alami telah diidentifikasi.

Sumber bahan alami beta karoten yang umum adalah wortel.

Ekstraksi karatenoid dalam wortel dapat menghasilkan 80% beta 
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karoten (Jeszka, 1997).Hewan termasuk didalamnya krustace tidak 

dapat mensintesis karotenoid sehingga dibutuhkan asupan dari 

makanan.Karotenoid adalah pigmenberwarna kuning, oranye dan 

oranyekemerahan yang terlarut dalam lipidameliputi kelompok 

hidrokarbon yangdisebut karoten dan derivateoksigenasinya xantofil.

Wortel (Daucuscarrota L.) merupakan salah satu bahanpenghasil 

karoten yang dapatmempercantik warna ikan hias.Wortelkaya beta 

karoten sehingga menaikkan warna merah sepertispirulina (Sunarno, 

2012). Warnaoranye tua pada wortel menandakankandungan beta 

karoten yang tinggi (Khairyah, dkk., 2013).

Stadia
Larva

Dosis
pakan

komersial 
g/M3/hari

Ukuran
partikel
pakan

komersial
(mm)

Frekuensi
pemberian
(kali/hari)

Kepadata
rotifera

(ind./mL)

Kepadata
artemia

(ind./mL)

Zoea- 1 0,5 – 2 5 – 30 3 7 0,5
Zoea- 2 2 – 3 30 – 90 3 10 1,0

Zoea- 3 4 – 5
30 – 90 dan

150 – 200
3 15 1,5

Zoea- 4 6 – 8 150 – 200 3 20 2,0

Megalopa 8 – 10 150 – 200 3 - 2,0

Tabel 1. Dosis pakan komersial, rotifera dan naupli artemia yang 
diberikan selama pemeliharaan larva rajunganSumber : 
Susanto, dkk., (2005).

Beberapa penelitian melaporkan bahwa kebutuhan krustacea 

akan karatenoid sangat penting untuk pigmentasi terutama dari jenis 

astaxantin. Beberapa laporan penelitian melaporkan bahwa krustcea 

dapat melakukan aktivitas metabolik yang dapat menkonversi beta 
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karoten untuk memenuhi kebutuhan astaxantin (Boonyaratpalin 

M dkk, 2001). Akumulasi karatenoid dalam gonad hewan aquatik 

termasuk rajungan dapat diasumsikan bahwa karatenoid merupakan 

senyawa yang penting dalam proses reproduksi (Jamal, 2019). Terdapat 

korelasi positif antara kekebalan tubuh dan kemampuan dalam 

melawan infeksi dengan konsentrasi karotenoid di hemolymph pada 

krustacea, hal ini berkaitan dengan sifat antioksidan dari karatenoid 

sehingga berperan dalam meningkatkan sintasan (Babin, 2010 dan 

Jamal, 2018) Salah satu bahan alami yang memiliki kandungan beta 

karoten tinggi seperti hasil ekstraksi wortel (Marlyati, 2012).Wortel 

(Daucus carota L.) merupakan jenis sayuran yang terkenal sebagai 

sumber provitamin A (karotenoid). Kandungan karotenoid wortel 

sebesar 2000 μg RE/100 g BDD, jauh lebih tinggi dibanding kan 

tomat yang hanya 100 μg RE/100 g BDD (Ball 1988).

Beberapa Prosedur yang biasa dilakukan dalam mengekstrak 

beta karoten yaitu operasi pemilahan dan penghancuran bahan, 

penekanan jus, koagulasi protein, sedimentasi, sentrifugasi dan 

ekstraksi dengan pelarut organik, filtrasi, pewarnaan, evaporasi, 

dan kristalisasi. Dalam beberapa kasus, bahan baku mengalami 

fermentasi, pengeringan, atau refragmentasi untuk meningkatkan 

efisiensi ekstraksi karotenoid (Radomska dan Harasym, 2018). 

Metode sederhana dan efektif untuk ekstraksi beta karoten yang 

umum dilakukan adalah ekstraksi dengan menggunakan alat soklet, 

ultrasoundassisted, enzimatik (Maleta, 2018)

Penelitian tentang pengayaan rotifer dan artemia melalui 

pemberian betakarotein telah dilakukan oleh Jamal (2019), pada 
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larva rajungan tahap zoea.Sementara pada tahap megalopa belum 

pernah dilakukan sebelumnya.Oleh karena itu penelitian ini sangat 

perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi anakan rajungan.

Pemilihan Lokasi Pada Pembenihan RajunganE. 

Pemilihan lokasi merupakan faktor utama dalam menentukan 

keberhasilan pembenihan rajungan.Ada 3 hal utama yang tetap harus 

diperhatikanketika melakukan survey penentuan lokasi, yaitu :

Kualitas air.1. 

Dalam pemeliharaan benih rajungan selain pakan, faktor 

lingkungan (kualitas air) banyak menentukan pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup. Kualitas air yang sangat mempengaruhi 

kelangsungan hidup danpertumbuhan larva rajungan dan kepiting, 

yaitu suhu, salinitas, oksigenterlarut, pH, nitrat dan amonia. 

Keberhasilan didalam pembenihan adalah di kualitas air, yang 

akan dijadikan lokasi untuk membangun suatu panti pembenihan 

harus memiliki kualitas air (air laut maupun air tawar) yang layak 

bagi kehidupan larva yang akan dipelihara.Menurut Ajie (2006), 

Kualitas air media pemeliharaan rajungan baik pemeliharaan 

induk dan pembenihan merupakan faktor yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup, perkembangbiakan, pertumbuhan dan 

reproduksi.

Juwana (2003) menyatakan bahwa kondisi yang baik 

untuk pendederanbenih rajungan adalah pencahayaan 3300 lux 

selama 12 jam/hari dengan suhu28 – 30.5oC dan salinitas yang 

memberikan laju pertumbuhan tertinggi adalah 32ppt  10 ppm 
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yang merupakan salinitas alami. Kandungan oksigen terlarut 

adalah 5.2 ppmsampai dengan 6.5 ppm dan kisaran pH media 

adalah 7.0 hingga 7.7. Juwana (1996) menyatakan bahwa dalam 

pemeliharaan benih rajungan suhu airdiatur 31oC dan salinitas 

31 – 33 %o

Sumber induk rajungan2. 

Panti pembenihan yang akan didirikan juga harus 

memperhitungkan kemudahan didalam mendapatkan induk 

rajungan yang akan menghasilkan larva bagi pembenihan 

rajungan.

Lokasi yang mudah untuk dicapai.3. 

Adanya sarana transportasi yang dapat menjangkau 

hingga lokasi yang di survey sudah merupakan nilai tambah untuk 

menentukan lokasi bagi membangun suatu panti pembenihan.

Lokasi untuk pembenihan rajungan harus memenuhi kriteria 

seperti :

Dekat dengan pantai yang berpasir putih atau hitam dan a. 

tidakberlumpur sehingga air lautnya dalam keadaan jernih 

sepanjangtahun.

Bebas dari polutan, jauh dari muara sungai.b. 

Salinitasnya antara 30 –34 ppt.c. 

Air dapat dipompa dengan mudah ke areal pembenihan.d. 

Adanya jaringan listrik dari PLN, yang merupakan sumber e. 

energi penting dalam pembenihan rajungan. Ketersediaan 

listrik dari PLNdapat memperkecil biaya opersional dalam 

pembenihan rajungan.



35

Kemudahan dalam sarana transportasi baik jalan maupun f. 

saranatransport untuk pengembangan, suplai kebutuhan dan 

pemasaranbenih.

Pengelolaan Kualitas Air Media Pemeliharaan LarvaF. 

Sumber air yang baik digunakan dalam pemeliharaan larva 

rajungan berupa air laut yang disaring dengan filter pasir, kemudian 

disucihamakan dengan chlorin. Sumber air untuk pemeliharaan larva 

rajungan berasal dari laut yang telah disaring dengan filter pasir, 

kemudian disterilkan dengan Sodium hypochlorit dan dinetralkan 

dengan Sodium thiosulfate. Pergantian air dalam bak pemeliharaan 

larva dimulai saat stadia zoea-2 yaitu sebanyak 10% per hari, 

kemudian meningkat sampai stadia megalopa menjadi 20% – 50% 

per hari.

Pergantian air dapat dilakukan setelah menginjak zoea-3, 

yaitu sebanyak 25%. Pergantian air dapat ditingkatkan menjadi 30% 

untuk zoea-4 dan stadium megalopa ke atas. Pergantian air diatur 

sedemikian rupa sehingga salinitasnya pelan-pelan turun hingga 

pada salinitas 25 ppt pada saat larva mencapai fase kepiting muda 

(crab).Pada saat pergantian air hendaknya diusahakan agar tidak 

terjadi perubahan (fluktuasi) suhu dan salinitas yang terlalu tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas  maka diajukan hipotesis 

yang dalam kajian ini adalah:

Dengan pengayaan pakan benih rajungan (1. Portunus Pelagus) 

melalui pemberian Beta Karoten yang bersumber dari extrak 

wortel  dan frekwensi pemberian pakan yang tepat  dapat 
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meningkatkan kelangsungan hidup larva rajungan.

Dengan pengayaan pakan benih rajungan (2. Portunus Pelagus) 

melalui pemberian Beta Karoten yang bersumber dari extrak 

wortel  dan frekwensi pemberian pakan yang tepat  dapat 

meningkatkan pertumbuhan pada  larva rajungan.
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BAB III

BAHAN DAN MEDIA PEMELIHARAAN LARVA

Bahan PenelitianA. 

Metode yang dilakukan di unit pembenihan kepiting dan 

rajungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar. 

Penelitian dilakukan dalam periode waktu 1 (satu) bulan pada bulan 

Mei. Bagan alir penelitian yang akan dilaksanakan, target luaran dan 

indikator capaian disajikan pada Gambar 3.

Tahapan penelitian diawali dengan penyediaan hewan uji 

berupa induk rajungan yang dipelihara di BPBAP Takalar.Selanjutnya 

penyediaan larva rajungan diperoleh dari hasil pemijahan induk 

rajungan yang telah matang gonad yang diperoleh dari tangkapan 

alam di perairan Galesong Kabupaten Takalar.

Gambar 5.  Induk Kepiting Rajungan( Portunus Pelagicus) yang 
digunakan
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Wadah dan Media Pemeliharaan larvaB. 

Wadah penelitian menggunakan baskom plastik hitam 

bervolume 30 L sejumlah 12 buah yang telah diisi air laut bersalinitas 

34 ppt . Wadah tersebut dilengkapi dengan peralatan aerasi sehingga 

dapat mempertahankan suhu media penelitian.Penempatan wadah 

tersebut dilakukan secara acak. Untuk mempertahankan kelarutan 

oksigen media, maka pada setiap wadah diberi aerasi lemah dengan 

menggunakan selang yang dihubungkan dengan pipet pasteur. 

Gambar 6.  Wadah Pemeliharaan Larva bervolume 30 Liter 

PakanC. 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 

pakan alami Rotifer dan nauplius artemia. Pakan uji diperoleh dari 

hasil kultur selama 24 jam. Air laut yang akan digunakan untuk 

kultur disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan klorin 10-20 

ppm dan diaerasi selama 24 jam (Waris 2009).

 Nauplius Artemia berasal dari hasil penetasan kista strain Great Salt 

Lake produksi USA.Sebelum diberikan ke larva, rotifer dan artemia 

terlebih dahulu telah dikayakan dengan extrak wortel  β-caroten 10 

ppm  selama 2-3 jam.
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Gambar 7. Artemia

Penyediaan dan Pemeliharaan Larva D. 

Penelitian didahului dengan tahap persiapan yang meliputi: 

penyediaanbahan dan peralatan, pengadaan dan pemeliharan larva 

yang telah mencapai stadia megalopa kemudian  diadaptasikan dan 

dimasukan ke dalam wadah berkapasitas 30 liter. Padat penebaran larva 

megalopa sebanyak 5 ekor/ liter.Menurut Marjono,dkk(2002), faktor 

lain yang menyebabkan rendahnya sintasan larva rajungan(stadia 

megalopa) adalah naluri kanibalisme. Untuk mengurangi kanibalisme 

antara larva rajungan dengan mengatur padat penebaran awal, padat 

penebaran yang baik untuk larva sebanyak 3-5 ekor/liter.Pemberian 

pakan . terdiri atas 4   perlakuan frekwensi pemberian pakan dengan  

3 ulangan. Pemberian  pakan pada perlakuan A  dilakukan  2  kali 

sehari, perlakuan B dilakukan 3 kali sehari, pada perlakuan  C 

dilakukan 4 kali sehari dan perlakuan D dilakukan 5 kali sehari 
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Gamabar 8.Larva Rajungan Stadia Megalopa dan crablet

Penyediaan Beta KarotenE. 

Beta karoten diperoleh dengan  megestraksi wortel 

menggunakan alat soxhlet ektraktor. Adapun prosedur ektaksi beta 

karoten mengacuh pada metode yang digunakan Yahaya (2013) 

yakni: wortel dipotong kecil kemudian dikeringkan semalaman 

selama suhu 60 °C. Wortel yang telah kering dihaluskan selanjutnya 

dimasukkan ke dalam timbel sebanyak 20 gram. Dilakukan proses 

ektraksi menggunakan pelarut ethanol dengan perbandingan 20 gram 

wortel dan 200 ml pelarut ethanol. Proses ektraksi dilakukan selama 

6 jam pada suhu 60 °C. Selanjutnya hasil ekstraksi dipanaskan dalam 

oven pada suhu 60 °C selam 2 jam.
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Gamabar 9. Wortel segar yang telah dipotong dan dihaluskan 

Gambar 10.  Proses Beta Karoten dari ektrak wortel  

Gambar 11. Tata Letak wadah penelitian setelah pengacakan
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Pengayaan Rotifer dan Nauplius ArtemiaF. 

Pengayaan Rotifer,mula-mula Brachionus sp dimasukkan 

ke dalam 10 liter air laut padawadah pengkayaan dengan salinitas 

berkisar 33-34 ppt kepadatan lebih kurang1000 ind/ml dan air 

diaerasi. Total minyak ikan dan minyak jagung sebanyak 1 mldengan 

dosis masing-masing 15% dan 85%, ditambahkan kuning telur 

0,1 g,dimasukkan ke dalam 200 ml air dan diemulsikan selama 2 

menit (Suprayudi et al.2002). Setelah diemulsikan, media tersebut 

dimasukkan ke dalam wadahpengkayaan yang telah berisi Brachionus 

sp. Pengkayaan dilakukan selama 8 jam(Karim, 1998).

Pengayaan Nauplius Arhtemiapertama-tama Nauplius 

Artemia sp dimasukkan ke dalam 10 liter air laut padawadah 

pengkayaan dengan salinitas berkisar 33-34 ppt, kepadatan lebih 

kurang200 ind/l (Karim, 1998) dan air diaerasi. Total minyak ikan 

dan minyak jagungsebanyak 1 ml dengan dosis masing-masing 15% 

dan 85%, ditambahkan kuningtelur 0,1 g, dimasukkan ke dalam 200 

ml air dan diemulsikan selama 2 menit(Suprayudi et al. 2002). Setelah 

diemulsikan, media tersebut dimasukkan kedalam wadah pengkayaan 

yang telah berisi nauplius Artemia sp. Pengkayaandilakukan selama 

12 jam (Karim, 1998).

Keuntungan dari pengkayaan ini diantaranya untuk 

memperbaiki nilai nutrisi dengan menambahkan bahan- bahan lain 

yang diperlukan, misalnya vitamin dan asam amino. Selain itu juga 

untuk meningkatkan kelulushidupan, memperbesar ukuran dan 

keaktifan larva serta mempertinggi daya tahan terhadap penyakit 

(Azharie,2006)



43

Pemeliharaan Larva RajunganG. 

Dosis ekstrak wortel yang diberikan pada pakan sebesar10 

ppm (Jamal, 2019),dengan frekwensi pemberian pakan yang 

dicobakan adalahsebagai berikut: 

Perlakuan A = 2 kali per hari; perlakuan B = 3 kali per hari; perlakuan 

C = 4 kali per hari. Perlakuan D = 5 kali  Penetapan dosis di atas 

berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Jamal (2019). 

Peubah penelitian yang akan dilihat adalah

Survival rate1) 

Menurut Effendi (2002), kelulushidupan merupakan prosentase 

kelulushidupan kultivan yang dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:

dimana :

 SR = kelulushidupan (%) 

Nt = jumlah rajungan pada akhir pemeliharaan (ekor) 

No = jumlah rajungan pada awal pemeliharaan (ekor)

Pertumbuhan2) 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan benih rajungan, maka 

dilakukan pengukuran pertumbuhan  berat mutlak .  Pengukuran 

dilakukan pada awal dan akhir penelitian. Pengukuran 

pertumbuhan menggunakan timbangan analitik dengan ketelitian 

0.0001 gram. Pertumbuhan  berat mulak dihitung sesuai metode 

Effendhi, (1979)dengan menggunakan rumus :

h  = Wt - Wo
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di mana :

 h  = Pertumbuhan berat mutlak  (gram)

Wt = Rata-rata berat  individu pada akhir pemeliharaan (gram)

Wo = Rata-rata individu pada awal pemeliharaan (g)

Rasio RNA/DNA3) 

Pengukuran konsentrasi RNA dan DNA menggunakan 

spektrofotometer. Untuk mengukur konsentrasi DNA digunakan 

rumusyang digunakan Fatchiyah (2011) sebagai berikut:

[DNA] = Å260 x 50 x Faktor pengenceran

Keterangan :

Å260 = nilai absorbansi pada 260 nm

50 = larutan dengan nilai absorbansi 1,0 sebanding dengan 50 

ug untaiganda DNA per ml (dsDNA)

[RNA] = Å260 x 40 x Faktor pengenceran

Keterangan :

40 = 40 ug/ml untai tunggal RNA (ssRNA)
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BAB IV
PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN 

HIDUP RAJUNGAN

A. Kelangsungan Hidup

Sintasan atau kelangsunganhidup didapatkan berdasarkan 

perbandingan antara jumlahlarva rajungan stadia megalopa yang 

hidup pada akhir penelitian dengan jumlah larva yang ditebar pada 

awal penelitian. Pelaksanaanpenelitian dibutuhkan waktu enam hari 

sampai semua larva rajungan stadia megalopa berubah menjadi stadia 

crab. Data  rata–rata tingkat kelangsungan hidup larva rajungan dapat 

di lihat pada tabel 2 dibawah ini.

FREKUENSI PAKAN Sintasan (%)
2 34,00 ± 1,76
3 41,56 ± 1,68
4 38,00 ±1,76
5 30,44 ± 1,68

Tabel 2. Rata-rata kelangsungan hidup benih  rajungan (portunus 

  palagicus)
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Tingkat kelangsungan hidup larvatertinggi terdapat pada 

perlakuan B  frekwensi pemberian pakan 3 kali/hari(41,56%), 

kemudian pada pemberian pakan 4 kali/hari ( 38,00%) , setelah 

itu  pada pemberian pakan 2 kal/hari (34.00%) dan yang terakhir 

terendah adalah  pemberian pakan 5 kali/hari  (30.44%). Tingginya 

sintasan yang diperoleh pada perlakuan Bdiduga disebabkan 

karena ketersediaan pakan yang cukup dan tidak berlebihan 

yang mengakibatkanterjaganya faktor lingkungan dalam media 

pemeliharaan.hal ini bisa mendukung sintasan yang baik untuk 

larvarajungan. Menurut Effendy dkk, (2005), bahwa pemberian 

pakan yang cukup memudahkan bagi larva mengambil dan 

makan pakan yang diberikan, sehingga kelangsungan hidup dapat 

bertahan.Sementara menurut Kanna I. (2002) salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup adalah faktor biotik 

kemampuan adaptasi, kemampuan adaptasi dipengaruhi pakan yang 

dikomsumsi oleh larva kepiting bakau.

Rendahnya sintasan pada perlakuan D (5 kali/hari), diduga 

frekuensi pemberian pakan yang terlalu banyak sehinggamenurut 

Susanto, dkk (2005), bahwa pakan yang diberikan pada larva 

rajungan dalam jumlah yang berlebihan menyebabkan pakan tidak 

dimanfaatkan secara efesien. Sedangkan rendahnya sintasan pada 

perlakuan A (2 kali/hari), disebabkan karena frekuensi pemberian 

pakannya terlalu rendah dibanding dengan perlakuan B dan C, 

sehingga terjadi kanibalisme antara larva rajungan dan menyebabkan 

nilai sintasan menurun. Hal ini dipertegas Susanto dan Setyadi 

(2008), menyatakan bahwa sintasan larva rajungan yang bervariasi 
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dipengaruhi oleh larva rajungan memiliki sifat kanibalisme yang akan 

memangsa larva lainnya. Sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi 

persentase sintasannya. Lebih lanjut dinyatakan Marjono, dkk 

(2002), bahwa rendahnya sintasan larva rajungan di sebabkan karena 

kanibalisme antara larva rajungan.

 Hasil sintasan yang diperoleh, tidak menunjukkan bahwa 

semakin besar sintasan yang diperoleh semakin besar pula hasil 

pertumbuhan mutlak larva rajungan, terlihat pada Tabel 2 perlakuan 

B (41,56%) dan pada tabel 3.perlakuan A (5,00%), dimana nilai 

sintasan tertinggi didapat dari perlakuan B dan pertumbuhan mutlak 

tertinggi pada perlakuan A. Hal ini diakibatkan dari dosis pakan 

alami yang merupakan salah satu faktor eksternal dalam menunjang 

pertumbuhan. 

Gambar 12 . Hubungan antara frekwensi pakan dan Sintasan  larva 
rajungan  (P. Pelagicus) stadia megalopa –Cralet 

Hubungan antara  frekwensi pakan dan sintasan pada larva 

rajungan berpola kuadratik, dengan persamaan y = 1,0728x2 – 

15,097x2 – 39,503 ; R2 = 0,9018 
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B. Pertumbuhan

Affandi dan Tang (2004), mengemukakan bahwa pertumbuhan 

adalah proses perubahan ukuran pada periode waktu tertentu. Data 

rata-rata pertumbuhan pada larva rajungan dapat dilihat pada tabel 

3. sebagai berikut :
FREKUENSI 

PAKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN 

2 5,00 ±0,01 

3 4,73 ±0,03

4 3,82 ±0,02

5 4,37 ±0,33

Tabel 3. Rata-rata pertumbuhan hidup benih rajunan (portunus 

pelagicus)

Dari hasil penelitian terlihat tingkat pertumbuhan  tertinggi 

pada perlakuan  2 kali  pemberian pakan (5,00), selanjutnya pada 

3 kali pemberian pakan (4,73), kemudian  pada 5 kali pemberian 

pakan (4,37) dan yang terendah  4 kali pemberian pakan (3,82). 

Tingginya tingkat prtumbuhan pada 2 kali pemberian pakan diduga 

karena faktor kanibalisme. Hal ini dijelaskan dalam Moller et al. 

(2008), bahwa kanibalisme dapat secara langsung mempercepat 

pertumbuhan, biasanya larva yang berukuran lebih besar menempati 

tropik level yang lebih tinggi dibandingkan dengan larva yang lebih 

kecil. Sehingga memungkinkan dapat terjadinya kanibalisme apabila 

ukuran larva tidak seragam. Dan pernyataan Fatmawati (2009), 

bahwa pertumbuhan pada rajungan dipengaruhi oleh faktor jumlah 

dan ukuran makanan yang tersedia, umur, ukuran organisme, dan 
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parameter kualitas air.

Gambar 13. Hubungan antara frekwensi pakan dan 
Pertumbuhan  larva rajungan (P. Pelagicus) stadia 
megalopa-Cralet

Hubungan antara frekwensi pakan dan Pertumbuhan  larva 

rajungan (P. Pelagicus) stadia megalopa-Cralet  dengan persamaan 

Y= 0,3494x2 – 3,4633x2 + 10,404x -4,75  (R2 = 0,9132)

Rasio RNA/DNAH. 

 Rata-rata rasio RNA dan DNA pada larva rajungan yang telah 

diberi pakan setelah dikayakan dengan beta caroten dapat terlihat 

pada tabel 4 :
Frekwensi Pakan Rasio RNA/DNA

2 0,84   ± 0,04
3 0,78   ± 0,02
4 0,75  ± 0,04
5 0,76   ± 0,04

Tabal 4. Rata-rata rasio DNA/RNA
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Dari tabel 4 memperlihatkan bahwa rasio RNA/DNA yang 

diperoleh tertinggi pada perlakuan frekwensi pakan 2 kali yaitu 0,84 

, kemudian frekwensi pakan 3 kali (0,78) kemudian frekwensi pakan 

5 kali (0,76), dan terakhir terendah yaitu pada perlakuan frekwensi 

pakan 4 kali (0,75) .

Rasio RNA/ DNA dapat dijadikan sebagai parameter penilaian 

kualitas dari larva yang akan dibudidayakan . Budi (2017) menyatakan 

bahwa salah satu indikator pertumbuhan danperkembangan 

organisme yaitu rasio RNA/DNA. Hal ini didukung oleh beberapa 

hasil penelitian seperti yang dilaporkan oleh Buckley (1979), bahwa 

terdapat korelasi positif antara laju pertumbuhan larva ikan Atlantic 

cod (Gadus morhua) dengan rasio RNA/DNA, dimana rasio RNA/

DNA meningkat dengan meningkatnya laju pertumbuhan.

Gambar 14.Hubungan antara frekwensi pakan danrasio RNA/

DNA  pada larva rajungan (P. Pelagicus) stadia 

megalopa-Cralet
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Kualitas Air

Kelayakan kualitas media perkembangan larva rajungan 

sangat berperan yang terdiri dari beberapa paremeter peubah fisika 

dan kimia meliputi suhu, salinitas,PH, DO dan amoniak dapat dilihat 

pada tabel 5  dibawah:

PARAMETER FREKUENSI PAKAN (Kali)
 2 3 4 5

Suhu (0C) 28– 30 29 - 31 29 - 30 28 - 30
Salinitas (ppt) 32 – 33 32 - 33 32 - 33 32 - 33
pH 8,2 - 8,3 8,2 - 8,3 8,2 - 8,4 8,2 - 8,4
DO (mg/L) 4,9 – 5,5 4,8 – 5,7 4,9–5,5 5,0– 5,6

Amoniak (mg/L)
0,004 - 
0,017

0,004 - 
0,018

0,005 - 0,019
0,005 - 
0,019

Tabel 5. Kualitas air pada pemeliharaan benih rajungan (Portunus 

pelagicus)

Kualitas air dan pakan merupakan kriteria penting dalam 

pemeliharaan rajungan, jika keduanya tidak diperhatikan dengan 

serius, dikhawatirkan dapat terserang penyakit yang dapat 

mengakibatkan kematian pada larva. Suhu air sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup rajungan dan organism laut lainnya, 

dimana perubahan suhu sangat berpengaruh dalam kecepatan 

metabolisme dan kegiatan organisme lainnya. Perubahan faktor 

lingkungan seperti suhu, oksigen terlarut, salinitas dan mutu 

lingkungan air lainnya akan mempengaruhi frekuensi pergantian 

kulit dan peningkatan ukuran pada krustacea (Setyadi, 2008).

Suhu air selama penelitian berkisar antara 28-30°C, ini 

merupakan kisaran yang cukup baik untuk sintasan larva rajungan.

Nilai tersebut masih tergolong normal, hal ini didukung oleh pendapat 
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Juwana dan Romimohtarto (2000), bahwa suhu optimun untuk larva 

rajungan fase megalopa berkisar antara 28-34ºC. Menurut Zaidin 

dkk (2013) suhu berpengaruh terhadap kelarutan gas dalam air dan 

proses metabolisme rajungan. Menurut Ikhwanuddin dkk (2012) 

suhu optimum untuk rajungan adalah 28-30 °C. 

Nilai pH air selama penelitian berkisar antara 7-8.Kisaran 

ini masih optimal untuk pertumbuhan dan tingkat kelangsungan 

hidup larva rajungan. Menurut Syahidah (2003), bahwa pH 7,0-8,5 

masih dalam batas normal untuk kehidupan larva rajungan stadia 

megalopa.

Kandungan amoniak yang terukur pada penelitian berkisar 

antara 0,004 – 0,019 ppm. Kisaran ini masih batas optimal bagi 

sintasan dan pertumbuhan larva rajungan. Menurut Ikhwanuddin, dkk 

(2012) kandungan amoniak optimal bagi sintasan dan pertumbuhan 

larva rajungan yaitu < 0,02 p
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BAB VI
KESIMPULAN

Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan salah satu 

sumberdaya perikanan penting di Indonesia yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi. Rajungan mengandung banyak protein sehingga 

permintaan rajungan dari dalam dan luar negeri semakin meningkat. 

Rajungan diekspor ke luar negeri dalam bentuk olahan berupa daging 

yang telah dipisahkan dari karapasnya. Pasok daging rajungan untuk 

kebutuhan local maupun ekspor hingga saat ini masih mengandalkan 

hasil tangkapan dari alam sehingga untuk mencegah eksploiyasi 

berlebihan perlu diupayakan melalui budidaya dengan penyediaan 

benih melalui pembenihan secara terkontrol. Pengembangan 

pembenihan masih dihadapkan pada beberapa kendala, salah 

satunya adalah tingginya angka kanibalisme benih stadia krablet 

yang berakibat pada rendahnya produksi rajungan yang dihasilkan. 

Permintaan akan daging rajungan yang semakin meningkat, perlu 

diimbangi dengan produksi budidaya rajungan yang lebih tinggi.

Menurut Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 

(BBPMHP) pada tahun 1995, menyatakan hasil penelitiannya 

bahwa dalam daging rajungan jantan terkandung 16,85 persen 
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protein dan rajungan betina terkandung 16,17 persen protein. 

Tingkat pemanfaatan potensi perikanan khususnya rajungan akan 

berpengaruh terhadap kelestarian stok. Apabila tingkat pemanfaatan 

masih di bawah potensi sumberdaya yang ada tidak akan banyak 

berpengaruh terhadap ketersediaan stok. Namun apabila tingkat 

pemanfaatan melebihi potensi yang ada akan membahayakan 

kelestarian stok. 

Meningkatnya permintaan rajungan dan potensi pasar yang 

baik, tentunya memiliki makna yang positif bagi pengembangan 

perikanan terlebih bagi nelayan di desa-desa yang memiliki potensi 

perairan yang cukup luas dan potensial untuk pengembangan 

perikanan tangkap khusunya rajungan. Namun dengan adanya 

tuntutan pemenuhan kebutuhan akan rajungan dapat menyebabkan 

usaha penangkapan yang tidak efektif tanpa memperhatikan ukuran 

tangkapan. 

Hasil tangkapan dan tingkat pemanfaatan rajungan dapat 

dijadikan salah satu dasar pokok (aspek biologi dan aspek 

perikanan) bagi pemanfaatan sumber daya rajungan, supaya kegiatan 

penangkapan rajungan dapat mengarah kepada pola pemanfaatan 

dan pengembangan yang berkelanjutan. 

Melepaskan rajungan betina bertelur luar segera setelah 

ditangkap sangat penting untuk menjaga keberlangsungan keberadaan 

rajungan dan dilakukannya pembatasan ukuran tangkap rajungan, 

sesuai PERMEN-KP NOMOR 1 (2015), yang menyatakan Setiap 

orang dilarang melakukan penangkapan Rajungan dalam kondisi 

bertelur dan melakukan penangkapan dengan ukuran &gt;10 cm.
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RIWAYAT PARA PENULIS

1. Dr. Ir. Hadijah, M.Si.
Dr. Ir. Hadijah, M.Si. dilahirkan di Ujung Pandang 
pada tanggal 11 Maret 1968. Menamatkan 
pendidikan dasar dan menengah di Makassar. 
Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 
Satu (S1) Jurusan Perikanan di Unaiversitas 
Hasanuddin Makassar, pendidikan Strata Dua 
(S2) pada Program Studi Ilmu Kelautan di 
Institut Pertanian Bogor, dan pendidikan Strata 

Tiga (S3) pada Program Studi Perikanan di Universitas Hasanuddin 
Makassar.

Mulai bekerja terhitung sejak tanggal 5 Oktober 1994 
sebagai dosen di Universitas Bosowa (dulu Universitas “45”). 
Dengan mengampu mata kuliah; Biologi Perikanan, Avertebrata 
Air, Planktonologi & Tanaman Air, Pengelolaan Wilayah Pesisir 
& Lautan, Ekologi Perairan, Fisiologi hewan Air, dan Manajemen 
Budidaya Perairan Bahari. Sementara itu, jabatan struktural yang 
pernah diduduki adalah Wakil Rektor I Universitas Bosowa, Ketua 
Program Studi Budidaya Perairan pada Pascasarjana Universitas 
Bosowa, menjabat Wakil Rektor II sejak 2015, dan sejak tahun 
2018 menjabat Sekretaris Universitas di Universitas Bosowa sampai 
sekarang.

Penelitian yang pernah dilakukan adalah; Pengaruh Jarak 
tanam terhadap pertumbuhan rumput laut Kappaphycusalvarezii 
dengan menggunakan metode baterai (2011), Identifikasi Potensi dan 
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Analisis Data Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan (Pulau 
Liukang Loe Kabupaten Bulukumba) (2012), Identifikasi Potensi dan 
Analisis Data Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan (Pulau 
Bahuluang Kabupaten Selayar) (2013), Sebaran Dan Pemanfaatan 
Gastropoda Yang Bernilai Ekonomis Pada Perairan Tanakeke 
Kabupaten Takalar (2013), Pelestarian Biota Langka Abalon Tropis 
Haliotis asinina Melalui Pengembangan Teknologi Produksi 
Benih Secara Massal (2013), Pengaruh Dosis Pakan Gracillaria sp. 
Terhadap Pertumbuhan Benih Abalon Haliotis squamata (2013), 
Pelestarian Biota Langka Abalon Tropis Haliotis asinina Melalui 
Pengembangan Teknologi Produksi Benih Secara Massal (2014), 
Analisis Pengaruh Pencemaran Sungai Tallo Terhadap Potensi 
Perikanan (2014), Upaya Pemulihan Stok Abalon Tropis Haliotis 
asinina melalui sea ranching  dan  budidaya dalam kurungan apung 
di laut (2015 dan 2016). Kemudian pengalaman pengabdian kepada 
masyarakat diantaranya; Pelatihan pembesaran Abalon di dalam 
karamba di Pulau Tana Keke Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 
(2012), Pelatihan Pembuatan pakan ikan bandeng sistim Mekanik 
di Desa Nisombalia Kabupaten Maros (2013), Pelatihan Pembuatan 
pakan ikan bandeng sistim Mekanik dengan pemanfaatan limbah 
mie di Desa Manrimisi Kabupaten Maros (2014), Pembuatan Pakan 
Ikan Murah Dengan Mesin Pellet Sederhana Pada Usaha Budidaya 
Ikan Air Tawar Di Danau Balang Tonjong Kota Makassar (2015), 
Produksi pakan buatan murah dan ramah lingkungan untuk budidaya 
ikan bandeng (2016), dan Pembuatan pupuk cair untuk tambak dan 
pembesaran ikan bandeng di tambak Desa Nisombalia Kabupaten 
Maros (2016).

Publikasi Artikel Ilmiah yang dipublikasikan adalah; (1) 
Pemanfaatan Kotoran Ayam sebagai Bahan Baku Alternatif dalam 
Pembuatan Pakan Ikan Bandeng (jurnal Ecosystem), (2) Efek berbagai 
jenis pakan terhadap pertumbuhan Abalon Tropis (Haliotis asinine) 
the effect of feed Various on Growth of Tropical Abalone Haliotis) 
(jurnal Ecosystem), (3) Pengaruh Jarak tanam terhadap Pertumbuhan 
Rumput Laut Kappaphycus alvarezii dengan Menggunakan Metode 
Baterai (jurnal SPASIAL Perencanaan Wilayah dan Kota), (4) 
The Reproductive Aspect of Tropical Abalone (Haliotis asinina 
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L.) in the Waters of Tanakeke Islands at South Sulawesi (Aquatic 
Science and Technology), (5) Sebaran Dan PemanfaatanGastropoda 
Yang Bernilai Ekonomis Pada Perairan Tanakeke Kabupaten 
Takalar (ProsidingPertemuan Ilmiah Nasional Tahunan IX ISOI 
di Mataram), (6) Pengaruh Dosis Pakan Gracillaria sp. Terhadap 
Pertumbuhan Benih Abalon Haliotis squamata (Simposium Nasional 
I Kelautan dan Perikanan 2014), (7) Pemanfaatan pakan buatan 
pada pemeliharaan anakan abalon Haliotis squamata dalam wadah 
terkontrol (Prosiding Seminar Nasional Tahunan XI Hasil Penelitian 
Perikanan dan Kelautan UGM), (8) Pembesaran Abalon Dalam 
Karamba Jaring Apung (jurnal Ecosystem), (9) Pembuatan pakan 
udang windu dari bahan limbah mie di desa Manrimisi Kabupaten 
Maros (jurnal Ecosystem), (10) The influence of substrate to larval 
settlement of the tropical abalone Haliotis asinina (Journal Modern 
Applied Science), (11) Tingkat kematangan dan perkembangan 
reproduksi gonad abalon Haliotis asinina yang dipelihara di hatchery 
(Prosiding Simposium nasional Kelautan dan Perikanan II), dan (12) 
Tingkat kelangsungan hidup abalon tropis H. asinina yang dipelihara 
pada kurungan dasar laut (Jurnal Ecosystem). Dan pada tahun 2017 
menerbitkan buku berjudul: Mengenal Abalon Tropis Biologi dan 
Ekologi.

Pengalaman sebagai Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral 
Presentation) diantaranya adalah; (1) The Biological Aspects of 
Tropical Abalone (Haliotis asinina L) in Tanakeke Island Waters 
of South Sulawesi, (2) Tingkat Kematangan dan Perkembangan 
Reproduksi Gonad Abalon Haliotis asinina yang dipelihara di 
Hatchery, (3) Sebaran Dan Pemanfaatan Gastropoda Yang Bernilai  
Ekonomis Pada Perairan Tanakeke Kabupaten Takalar, (4) Pelatihan 
Pembuatan pakan ikan bandeng sistim Mekanik di Desa Nisombalia 
Kabupaten Maros, (5) Pengaruh Dosis Pakan Gracillaria sp. Terhadap 
Pertumbuhan Benih Abalon Haliotis squamata, (6) IbM Pemanfaatan 
pakan buatan pada pemeliharaan anakan abalon Haliotis squamata 
dalam wadah terkontrol, (7) Pelestarian Biota Langka Abalon Tropis 
Haliotis asinina Melalui PengembanganTeknologi Produksi Benih 
Secara Massal, (8) Tingkat kematangan gonad dan perkembangan 
reproduksi gonad abalon Haliotis asinina yang dipelihara di 
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hatchery, (8) Effect of natural feed on feed consumption level  
and feed conversion ratio of tropical abalone Haliotis asinina on 
sea cage, (9) IbM pembuatan pakan ikan Nila dengan mesin pellet 
sederhana di danau Balang Tonjong Kota Makassar, (10) IbIKK 
Produksi pakan buatan murah dan ramah lingkungan untuk budidaya 
ikan bandeng, dan (11) Pengaruh Kombinasi Pakan Buatan dan Pakan 
Segar Rumput Laut terhadap Sintasan Abalon  Haliotis squamata 
yang dipelihara dalam Kurungan Dasar di Laut.
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2. Andi Yusneri, S.ST.Pi,M.Si.

Andi Yusneri, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 
11 November 1976 dan merupakan anak kedua 
dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Andi 
Achmad Yamar, BA dan Banri Opu. Menempuh 
pendidikan dari TK Pertiwi, Sekolah Dasar Impres 
Benteng II dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 
3 Benteng kemudian melanjutkan pendidikan 

Sekolah Menengah Atas Negeri 256 Benteng di Kabupaten Selayar.

Gelar sarjana diraih pada tahun 2001 setelah melanjutkan 
pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta 
Jurusan Tehnologi Pengolahan Hasil dan pada tahun 2021 meraih 
gelar Magister Sains (M.Si) dari Program Studi Budidaya Perairan 
Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa. Pada Tahun 2003 
diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Selayar, dan pada tahun 2007 pindah tugas 
ke Dinas Kelautan  dan Perikanan Provinsi Sul-Sel.  Adapaun 
training, workshop dan seminar dengan tema perikanan dan kelautan 
yang pernah diikuti adalah Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Secara Terpadu (2009), Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan 
Kawasan Indonesia Timur (2009), Training on Developmen of 
Takalar Maritame Area and Land Readjusment (2011), Diklat Teknis 
Pengawas Perikanan di Kawasan Konservasi (2016), Seminar 
Nasional dan Stadium Generale (2018), Webinar Peningkatan Nilai 
Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (2020), 
Webinar-2 Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia (ARHI)(2020), 
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Seminar Nasional Online tema Upayah Pemuihan dan Pemanfaatan 
Perikanan di Perairan Danau Tempe (2020), Marine Resilience and 
Sustaineble Development (MARSAVE) Internasional Symposium 
(2020)
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3.  Dr. Sutia Budi, S.Pi., M.Si.

  
A. Identitias Diri

1. Nama Lengkap :  Dr. Sutia Budi, S.Pi, M.Si

2. Jenis Kelamin :  Pria

3. Jabatan Fungsional :  Lektor

4. Golongan :  III c

5. NIK :  D 45 03 80

6. NIDN :  0927067601

7. Tempat Lahir/Tgl. Lahir :  Watampone, 27 Juni 1976

8. Email :  sutiab@yahoo.com

9. Nomor HP :  081 2424 6272

10. Alamat Rumah :  Perdos Unhas Blok AC Lama No. 17 Tamalan-
rea, Kota Makassar

11. Alamat Kantor :  Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar

12. Nomor Telepon/Fax :  (0411) 452901-452789 / (0411) 424568

13. Lulusan yang Telah Di-
hasilkan

:  S-1 sebanyak 45 orang
S-2 sebanyak 5 orang
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14. Mata Kuliah yang Diampu :  1. Teknologi Pembenihan Ikan

2. Manajemen Budidaya Air Payau

3. Manajemen Budidaya Air Tawar

4. Budidaya Makanan Alami

5. Rekayasa Budidaya Perairan

6. Manajemen Budidaya Ikan Hias

7. Manajemen Kualitas Air

8. Ornament Ikan Hias

9. Dasar - Dasar Budidaya Perairan

10. Rancangan Percobaan

11. Teknologi Informasi

12. Pakan dan Nutrisi Ikan

13. Filsafat Ilmu

14. Metode Penelitian

15. Jabatan Struktural dan 
Fungsional

Kepala Sistem Informasi dan Komunikasi 1. 
Universitas Bosowa (2018 - sekarang)
Koordinator Program Merdeka Belajar- 2. 
Kampus Merdeka Universitas Bosowa 
(2020-sekarang)
Koordinator Program Pendidikan Jarak 3. 
Jauh Universitas Bosowa (2018-sekarang)
Sekretaris Team Klasterisasi Perguruan 4. 
Tinggi Universitas Bosowa (2020-seka-
rang)
Sekretaris Penyusunan Borang Institusi 5. 
Universitas Bosowa (2019-2020)
Koordinator Panitia Sertifikasi Dosen Uni-6. 
versitas Bosowa (2018-sekarang)
Sekretaris Panitia Rapat Kerja Senat Aka-7. 
demik Universitas Bosowa (2018)
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8. Kepala Sistem Informasi dan Komunikasi 
Sekretaris Panitia Penerimaan Mahasiswa 
Baru Universitas Bosowa (2019-2021)

9.  Anggota Reviewer Jurnal Universitas Bosowa 
(2020-sekarang)

10. Manager Editor Journal Postgraduated Pub-
lishing Universitas Bosowa (2019- sekarang

11. Verifikator SINTA Universitas Bosowa 
(2018-sekarang)

12. Anggota Reviewer Proposal Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bo-
sowa (2020-sekarang)

13. Panitia Wisuda Sarjana/Pascasarjana Univer-
sitas Bosowa (2018-sekarang)

14. Sekretaris Penyusunan Borang Program
15. Studi Budidaya Perairan Universitas Bosowa 

(2019)

B. Riwayat Pendidikan

S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan 
Tinggi

UNHAS UNHAS UNHAS

Bidang Ilmu Budidaya Perairan Ilmu Perikanan Ilmu Pertanian

Tahuan Masuk-
Lulus

1995-2000 2008-2010 1912-2017
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C. Pengalaman Penelitian

No Tahun Judul Penelitian
1. 2009 Kajian Potensi Lestari Ikan Karang di Kabupaten Pangkep
2. 2010 Pemetaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir Kabupaten Polman
3. 2010 Kajian Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkep
4. 2010 Budidaya Kepiting Lunak dengan Sistem Autotomi
5. 2011 Kajian Mitigasi Bencanwa Wilayah Pesisir (Abrasi dan Sedi-

mentasi) Pantai Bira Kabupaten Bulukumba
6. 2012 Identifikasi dan Pemetaan Potensi Pulau Liukang Loe Kabu-

paten Bulukumba
7. 2012 Bioteknologi Produksi Massal Benih Ikan Mas Unggul (Cypri-

nus carpio L) Melalui Perkawinan Antargenerasi Ginogenetik 
Di Kabupaten Pinrang

8. 2012 Bioteknologi Produksi Massal Benih Ikan Nila Melalui Perkaw-
inan Antargenerasi Andrognetik Di Kabupaten Pinrang

9. 2012 Peningkatan Kualitas Asam Amino Esensial Rotifer Brachionus 
plicatilis Oleh Probiotik Bacillus sp. Dengan Periode Enrich-
ment Berbeda

10. 2012 Tingkat Penerimaan Larva Udang Windu Penause monodon 
Terhadap Mikroalgae Chaetoceros gracilis Yang Diberi Ber-
bagai Konsentrasi Karbondioksida.

11. 2013 Pengaruh Karotenoid Kulit Rambutan Nephelium Lappaceum 
Terhadap Kualitas Kesehatan Ikan Cupang Betta splendens 
Dengan Dosis Yang Berbeda

12. 2013 Pengembangan Budidaya Abalone
13. 2013 Tingkat Dan Organ Target Serangan Ektoparasit Argulus sp. 

pada Ikan Mas cyprinus carpio di Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan

14. 2013 Pengaruh Ekstrak Cabe Merah Capasicum annum Terhadap 
Pigmentasi, Kadar Leukosit dan Pertumbuhan Ikan Cupang 
Betta spelendes Pada Dosis Yang Berbeda

15. 2013 Tingkat Penerimaan Larva Udang Windu Penause monodon 
Terhadap Mikroalgae Chaetoceros gracilis Yang Diberi Ber-
bagai Konsentrasi Karbondioksida.
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No Tahun Judul Penelitian
16. 2014 Pengaruh Ekstrak Buah Pala Myristica Argentha Terhadap Pig-

mentasi, Pertumbuhan dan Sintasan Ikan Koi Cyprinus carpio 
Dengan Dosis Berbeda

17. 2015 Pemanfaatan Tepung Wortel pada Pakan Terhadap Pertumbu-
han dan Kecerahan Warna Ikan Mas Koi

18. 2016 Respon Immun Ikan Nila Oreochromis niloticus Dengan Pem-
berian Xanton yang Diekstraksi dari Kulit Manggis Garcinia 
mangostana

17. 2016 Pengaruh Sumplementasi Asam Lemak Omega 3 HUFA dan 
Hormon Ecdyson Terhadap Performa Fisiologis, Perkemban-
gan dan Kelangsungan Hidup Larva Kepiting Bakau Scylla 
olivacea

18. 2016 Pemanfaatan Kulit Manggis Garcinia mangostana Terhadap 
Peningkatan Kualitas Ikan Mas Koi Cyprinus carpio

19. 2020 Pengayaan Pakan Benih Rajungan (Portunus pelagicus) Stadia 
Megalopa Melalui Pemberian Beta Karoten

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No Tahun Judul Penelitian
1. 2011 Mitigasi Bencana Pesisir (Abrasi Pantai) di Tanjung Bira Kabu-

paten Bulukumba
2. 2011 Mitigasi Bencana Pesisir (Abrasi Pantai) di Pulau Badi Kabu-

paten Pangkep
3. 2011 Penyusunan Profil Sumberdaya Perikanan Kabupaten Mamu-

ju Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Mamuju 
Utara

4. 2012 Identifikasi Potensi dan Pemetaan Pulau Liukang Loe Kabu-
paten Bulukumba. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Su-
lawesi Selatan

5. 2012 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Kabupaten Supiori Provinsi Papua

6. 2012 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Provinsi Sulawesi Barat
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No Tahun Judul Penelitian
7. 2012 Penyusunan Data Spasial Pencemaran Laut dan Mitigasi Ben-

cana Pesisir Kabupaten Mamuju
8. 2013 Tim Penyusunan Rencana Startegis Pengelolaan Wilayah Pesi-

sir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi

9. 2013 Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten 
Bantaeng

10. 2013 Penyuluhan Pembenihan Ikan Bandeng di Desa Manrimisi Ka-
buaten Maros

11. 2014 Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi 
Sulawesi Barat

12. 2014 Penyusunan Naskah Akdemik Pengelolaan Sumberdaya Kelau-
tan dan Perikanan Sulawesi Barat

13. 2014 Penyusunan Profil Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Barat
14. 2014 Penyusunan Rencana Zonasi Kabupaten Fak-Fak
15. 2014 Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Bone
16. 2014 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Kon-

servasi Perairan Teluk Bone
17. 2014 Pengembangan Budidaya Kepiting Soka bagi Masyarakat Pe-

sisir
18. 2015 Pembenihan Udang Windu Tanpa Antibiotik
19. 2016 Penerapan Teknologi Dan Formulasi Pakan Metamorfosis Bagi 

Kelompok Perbenihan Desa Kupa Dalam Optimalisasi Produk-
si Benih Udang Windu

20. 2017 Optimalisasi Produksi Benih Udang Windu Penaeus Monodon 
Melalui Penerapan Teknologi dan Formulasi Pakan Metamor-
fosis Bagi Kelompok Pentokolan Di Desa Mattirotasi Kabu-
paten Maros
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E. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal

No Judul Artikel Imiah Nama Jurnal
Volume/Nomor/

Tahun
1. Peningkatan Kadar Nutrisi dan Per-

tumbuhan Rotifer Brachionus plica-
tilis dengan Pengkayaan Bacillus sp 
pada Lama Pengkayaan Berbeda.

Jurnal Akuakultur Vol.10 No. 1 Tahun 
2011. Hal 67-73.
ISSN: 1412-5269

2. Peningkatan Asam Lemak Rotifer 
Brachionus plicatilis dengan Periode 
Pengkayaan Bakteri Bacillus sp pada 
Berbeda

Jurnal Ilmu Perika-
nan Octopus

Vol 1 No. 1. Tahun 
2012 Hal. 1 - 6  ISSN 

2302-0670.

3. Efektifitas Ekstrak Kulit Manggis Gar-
cinia mangostana Dalam Menghambat 
Bakteri Vibrio harveyii.

Jurnal Ilmu Perika-
nan Octopus

Vol 1 No. 2. Tahun 
2012 Hal. 119-123 
ISSN 2302-0670.

4. Peningkatan Kualitas Asam Amino 
Rotifer Brachionus plicatilis Oleh Ba-
cillus sp. Dengan Periode Enrichment 
Berbeda.

Jurnal Ilmiah Eco-
system

Vol 12 No. 3. Tahun 
2012 Hal 434-440.
ISSN 1141-3597.

5. The Economic Valluation and the Use 
of Mangrove Resource at the Coast 
of Pangkep District, South Sulawesi 
Province, Indonesia.

International 

Journal of 

Marine Science

Vol.2, No.3 Tahun 
2012 Hal. 18-23.
ISSN 1927-6648

6. Sebaran Jenis Ektoparasit Ikan Mas 
Cyprinus carpio di Kecamatan Man-
dalle, Kabupaten Pangkep.

Jurnal Spasial Vol 2 No. 2. Tahun 
2012 Hal 57-61 ISSN 

1411-3899

7. Usaha Penggelondongan Vannamei 
dan Usaha Pembesaran Vannamei da-
lam Tambak Marginal di Desa Manri-
misi Kabupaten Maros.

Jurnal Ilmiah 

Ecosystem.

Vol 13 No. 4. Tahun 
2013 141-3597

8. Penggunaan Tepung Kulit Manggis 
Garcinia Mangostana Untuk Men-
ingkatkan Pertumbuhan, Indeks He-
matokrit dan Tingkat Kelangsungan 
Hidup Ikan Mas Koi Cyprinus Carpio

Jurnal Ilmu 

Perikanan Octopus

Vol 5 No. 2. Tahun 
2016 Hal. 481 - 487 

ISSN 2302-0670.
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No Judul Artikel Imiah Nama Jurnal
Volume/Nomor/

Tahun
9. Effect of Ecdyson Hormone on Mor-

tality and Moult Death Syndrome 
of Larvae Mud Crab Scylla olivace.

International 

Journal of ChemTech  

Research

Vol 10. No. 6. Tahun 
2017

10. Pengaruh Hormon Ecdyson Terhadap 
Sintasan dan Periode Molting Pada 
Larva Kepiting Bakau Scylla olivacea

Jurnal Riset 
Akuakultur

Vol. 12 No. 4 Desem-
ber 2017

11. Analisis Performa Pertumbuhan Dan 
Kelangsungan Hidup Ikan Nila Sa-
lin (Oreochromis niloticus) Yang 
Diberi Suplementasi Temulawak (Cur-
cuma xanthorriza) Pada Pakan

Journal of  

Aquaculture and 

Enviroment

Vol. 1 No. 2 Juni 
2019

12. Analisis Kelayakan Lokasi Budidaya 
Metode Karamba Jaring Apung Di 
Perairan Desa Pulau Harapan Sinjai

Journal of 

Aquaculture and 

Enviroment

Vol. 2 No. 1 Desem-
ber 2019

13. Prospek Kelayakan Pengembangan 
Budidaya Ikan Nila Di Kolam Air Ten-
ang Di Kecamatan Sinjai Borong Ka-
bupaten Sinjai

Journal of Aquacul-
ture and Enviroment

Vol. 2 No. 1 Desem-
ber 2019

14. Analisis Pemberian Vitamin C Pada 
Rotifer Dan Artemia Terhadap Sin-
tasan, Rasio RNA/DNA, Kecepatan 
Metamorfosis Dan Ketahanan Stres 
Larva Rajungan (Portunus Pelagicus) 
Stadia Zoea

Journal of 

Aquaculture and 

Enviroment

Vol. 2 No. 2 Juni 
2020

15. Pengayaan Pakan Benih Rajungan 
(Portunus pelagicus) Stadia Megalopa 
Melalui Pemberian Beta Karoten

Journal of Aquacul-
ture and Enviroment

Vol. 2 No. 2 Juni 
2020
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F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No Tahun
Nama Pertemuan Ilmiah/

Seminar
Judul Artikel Ilmiah

1. 2010 Seminar Nasional Hasil Pe-
nelitian Kelautan dan Peri-
kanan VII UGM

Peningkatan Aktivitas Enzim Pencernaan 
Rotifer Brachionus plicatilis oleh Bacil-
lus sp dengan Periode Pengkayaan Ber-
beda

2. 2010 Simposium Nasional Biote-
knologi Akuakultur

Peningkatan EPA dan DHA Rotifer Bra-
chionus plicatilis oleh Bacillus sp dengan 
Periode Pengkayaan Berbeda

3. 2011 Seminar Nasional Hasil Pe-
nelitian Kelautan dan Peri-
kanan VII UGM

Perbedaaan Ukuran Lorica Rotifer Bra-
chionus plicatilis oleh Bacillus sp dengan 
Periode Pengkayaan Berbeda

4. 2012 Forum Inovasi Teknologi 
Akuakultur

Pengaruh Periode Pengkayaan Rotifer 
Brachionus plicatilis Oleh Bacillus sp. 
Terhadap Kualitas Asam Amino Essen-
sial

5. 2012 Seminar Nasional Hasil Pe-
nelitian Kelautan dan Peri-
kanan VII UGM

Tingkat Prevalensi, Patogenitas dan In-
tensitas Serangan Aeromonas sp. Pada 
Larva Ikan Lele Dumbo Clarias garie-
phinus di Kabupaten Maros

6. 2013 Forum Inovasi Teknologi 
Akuakultur

Peningkatan Kualitas Kesehatan Ikan 
Cupang Betta spelendens Dengan Ek-
strak Cabai Merah Capsicum annmun 
Pada Dosis Yang Berbeda

7. 2013 Forum Inovasi Teknologi 
Akuakultur

Pengaruh Karotenoid Kulit Rambutan 
Nephelium lappaceum Terhadap Pigmen-
tasi Ikan Cupang Betta spelendens Den-
gan Dosis Yang Berbeda

8. 2013 Forum Inovasi Teknologi 
Akuakultur

Tingkat Dan Organ Target Serangan 
Ektoparasit Argulus sp. pada Ikan Mas 
cyprinus carpio di Kabupaten Gowa, Su-
lawesi Selatan

9. 2013 Seminar Nasional Hasil Pe-
nelitian Kelautan dan Peri-
kanan IX UGM

Pengaruh Ekstrak Kulit Rambutan Neph-
elium lappaceum Terhadap Indeks Pha-
gositas dan Hematokrit Ikan Cupang Bet-
ta spelendes Pada Dosis Yang Berbeda
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No Tahun
Nama Pertemuan Ilmiah/

Seminar
Judul Artikel Ilmiah

10. 2013 Konferensi Akuakultur In-
doensia

Pengaruh Ekstrak Cabe Merah Capasi-
cum annum Terhadap Pigmentasi, Kadar 
Leukosit dan Pertumbuhan Ikan Cupang 
Betta spelendes Pada Dosis Yang Ber-
beda

11. 2013 Konferensi Akuakultur In-
doensia

Tingkat dan Organ Target Serangan Ek-
toparasit Argulus sp. Pada Ikan Mas Koi 
Cyprinus sp. di kabupaten gowa dan Ma-
ros, Sulawesi Selatan

12. 2015 Seminar Nasional Kelautan 
dan Perikanan Indonesia

Pengaruh Penambahan Tepung Wortel 
Daucus carota Dalam Pakan Terhadap 
Komposisi Nutrisi dan Pertumbuhan 
Ikan Mas Koi Cyprinus carpio Pada Do-
sis yang Berbeda

13. 2016 Forum Inovasi Teknologi 
Akuakultur

Tingkat dan Penyebab Mortalitasi Larva 
Kepiting Bakau Scylla spp. di Unit Pem-
benihan Kepiting Marana Kab. Maros

14. 2016 Asian Pasific Aquaculture Performance and Survival Rate Of Man-
grove Crab Scylla sp. Seeds In Hatchery 
Unit, South Sulawesi

15. 2016 Seminar Nasional Kelautan 
dan Perikanan Indonesia

Penggunaan Asam Lemak Omega 3 
HUFA dan Hormon Ecdyson dalam Pen-
ingkatan Larval Stage Indeks dan Sin-
tasan Hidup Larva Kepiting Bakau Scylla 
olivacea

16. 2017 Seminar Nasional Hasil 
Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat

Optimalisasi Produksi Benih Udang 
Windu Penaeus Monodon Melalui Pen-
erapan Teknologi Dan Formulasi 
Pakan Metamorfosis Bagi Kelompok 
Pentokolan Di Desa Mattirotasi Kabu-
paten Maros

17. 2017 Gelar Riset Kelautan dan 
Perikanan

Pengaruh Hormon Ecdyson Terhadap 
Sintasan dan Periode Molting Pada Larva 
Kepiting Bakau Scylla olivacea

18. Seminar International Increasing Marginal Aquatic Productiv-
ity Through Seaweed Production By Bat-
tery Method
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G. Karya Buku

No Judul Buku Tahun Jml Hal Penerbit

1 Profil Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi 
Barat

2014 157 Masagena 
Press

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 
Lainnya

No
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosia 

Lainnya
Tahun Tempat Penerapan

1 Adaptive Research and Extension 2010 Kab. Maros

2 Small Natural Resources Management 2010 Kab. Pangkep
3 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil
2011 Kota Makassar dan 

Kab Pangkep
4 Mitigasi Bencana Pencamaran 2012 Kab. Mamuju
5 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil
2012 Kab. Supiori

6 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

2013 Sulawesi Barat

7 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

2013 Kab. Bantaeng

8 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

2013 Provinsi papua

9 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil

2014 Kab. Fak- Fak

10 Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Kon-
servasi Perairan Daerah

2014 Teluk Bone

11 Penyusunan Rencana Teknis Peman-
faatan Kawasan Konservasi Perairan 
Daerah Teluk Dampier Kabupaten Raja 
Ampat

2015 Kab. Raja Ampat 
Provinsi Papua Barat
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No
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosia 

Lainnya
Tahun Tempat Penerapan

12 Penyusunan Masterplan dan Pemetaan 
Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi 
Selatan

2015 Prov. Sulawesi Se-
latan

13 Penyusunan Masterplan dan Pemetaan 
Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi 
Barat

2015 Prov. Sulawesi Barat

14 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau 
Kecil Provinsi Sulawesi Selatan - Su-
lawesi Barat Sulawesi Tengah

2016 Provinsi Sulawesi 
Selatan Provinsi Su-
lawesi Barat Provinsi 
Sulawesi Tengah

15 Status Lingkungan Hidup Provinsi Su-
lawesi Barat

2016 Provinsi Sulawesi  
Barat

16 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau 
Kecil Provinsi Sulawesi Selatan - Su-
lawesi Barat Sulawesi Tengah - Goron-
talo

2017 Provinsi Sulawesi 
Selatan Provinsi Su-
lawesi Barat Provinsi 
Sulawesi Tengah 
provinsi Gorontalo

17 Penyusunan Masterplan Pariwisata Ka-
bupaten Kotabaru

2017 Kabupaten Kota Baru

18 Penyusunan KLHS RZWP-3-K 2018 Prov. Sulsel, Prov. 
Sulawesi Barat, Prov. 
Kepri

19 Penyusunan RTRW Kota Baubau Su-
lawesi Tenggara

2019 Kota Baubau Sulawe-
si Tenggara

20 Penyusunan RTRW Kab. Sinjai Sulawesi 
Selatan

2019 Kab. Sinjai Sulawesi 
Selatan

21 Penyusunan Ranpergub RZWP-3-K 
Provinsi Sulawesi Selatan

2019 Provinsi Sulawesi 
Selatan

22 Penyusunan Ranperda RZWP-3-K 
Provinsi Kepulauan Riau

2020 Provinsi Kepulauan 
Riau
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No
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosia 

Lainnya
Tahun Tempat Penerapan

23 Penyusunan Dokumen Penijauian Kem-
bali (PK) RZWP-3-K Prov. Sulawesi 
Tengah

2020 Provinsi Sulawesi 
Tengah

24 Penyusunan Dokumen Kelayakan Rekla-
masi WP-3-K Kab. Bintan

2020 Kab. Bintan Prov. 
Kepri

I. Penghargaan

No Jenis Penghargaan
Instutusi Pemberi 

Penghargaan
Tahun

1
Penyaji Poster Terbaik Seminar Nasional 

Pengabdian Masyarakat
Kemenristikdikti 2015
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