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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ikan sidat (Anguilla spp) adalah salah satu jenis ikan yang banyak 

ditemukan  di perairan Indonesia. Ikan sidat termasuk komoditas perikanan yang 

penting di pasar Internasional misalnya di negara-negara Eropa dan Asia, 

sehingga permintaan pasar dunia terhadap ikan sidat tinggi. Jumlah ekspor ikan 

sidat pada tahun 2010 menurut Badan Pusat Statistik (2011) mencapai 2.300 ton. 

Indonesia memiliki potensi budidaya ikan sidat, karena ketersediaan 

benih ikan sidat di alam yang tinggi, hal ini menandakan bahwa lingkungan hidup 

di Indonesia sesuai untuk kehidupan ikan sidat secara optimal. Namun sampai saat 

ini ikan sidat belum banyak dibudidayakan di Indonesia karena masyarakat 

Indonesia masih sedikit yang mengenal ikan sidat, dan ditingkat pembudidaya 

masih sedikit sekali informasi tentang teknik budidaya ikan sidat . 

Salah satu permasalahan dalam budidaya ikan sidat adalah masalah 

ketersediaan pakan, di alam ikan sidat merupakan ikan karnivora (pemangsa), 

sehingga pakan yang digunakan dalam budidaya ikan sidat adalah pakan alami. 

Namun, pakan alami memiliki banyak kelemahan yang mempersulit kegiatan 

budidaya sendiri, diantaranya yaitu pakan alami sulit didapat secara  kontinu 

karena ketersediannya yang tidak stabil dan harga yang mahal sehingga 

menambah biaya produksi. Pakan alami berasal dari perairan bebas sehingga 

kebersihannya tidak terjamin yang  berpeluang sebagai sumber penyakit, oleh 
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karena itu untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan sidat sangat diperlukan 

pakan alternatif. 

Pakan alternatif dapat dibuat dengan memanfaatkan ikan rucah untuk 

silase ikan. Ikan rucah adalah ikan yang bernilai ekonomis rendah yang tidak 

dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan konsumsi. Silase merupakan produk 

cair dari fermentasi ikan dengan menggunakan asam organik dan mampu 

menaikkan kadar protein dari bahan tersebut dengan daya simpan yang lama. 

Silase mempunyai protein yang tinggi yaitu antara 55% sehingga mampu untuk 

menjadi sumber protein utama. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh perbedaan level protein pakan berbahan baku silase ikan terhadap 

pertumbuhan, daya cerna dan rasio konversi pakan ikan sidat (Anguilla bicolor) 

ukuran fingerling. 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah pakan berbahan baku silase dengan level protein berbeda 

berpengaruh terhadap pertumbuhan, daya cerna dan rasio konversi pakan 

ikan sidat ukuran fingerling? 

2.  Level protein pakan berbahan baku silase berapakah yang memberikan 

pertumbuhan, daya cerna dan rasio konversi pakan yang terbaik untuk ikan 

sidat ukuran fingerling? 
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1.3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui apakah pakan berbahan baku silase dengan level protein 

berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan, daya cerna pakan dan konversi 

pakan ikan sidat ukuran fingerling. 

2. Untuk mengetahui level protein pakan berbahan baku silase yang 

memberikan pertumbuhan, daya cerna pakan dan konversi pakan yang 

terbaik untuk ikan sidat ukuran fingerling. 

1.4. Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan silase ikan sebagai sumber protein utama dan disamping itu, 

silase sebagai bahan penyusun dalam formulasi ransum pakan ikan sidat 

(Anguila bicolor).  

1.5. Hipotesis 

H0 :  Diduga pemanfaatan silase ikan sebagai bahan penyusun pakan tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan, daya cerna dan konversi pakan ikan sidat 

(Anguilla bicolor).  

H1 :  Diduga pemanfaatan silase ikan sebagai bahan penyusun pakan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan, daya cerna dan konversi pakan ikan sidat        

(Anguilla bicolor).  

  


