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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ikan Nila Gift merupakan strain baru ikan nila yang dikembangkan di 

negara Filipina sejak tahun 1987 melalui proyek, Genetic Improvement Farmed 

Tilapia (GIFT), sehingga dinamakan Nila GIFT.  Menurut Mulyanto dan Habib   

(1999). Strain ini merupakan hasil persilangan dan seleksi antara ikan Nila strain 

dari Negara Taiwan, Mesir, Thailand, Ghana, Singapura, Israel, Senegal, dan 

Kenya. Ikan Nila Gift adalah ikan Nila unggul dari hasil perbaikan genetik yang 

dilakukan oleh ICLARM (International Centre for Living Aquatic Resources 

Management) dari hasil uji coba dilapangan pertumbuhan nila gift lebih cepat dari 

pada  nila lokal  maupun  Black  Chitralada  (Widayanti, 1996). Pertumbuhan ikan 

nila gift di KJA dapat mencapai 2-3 kali lebih cepat dari pada generasi 

sebelumnya. (Rukyani dan Subagyo, 2000). 

Usaha dibidang budidaya pada saat ini banyak diminati para pengusaha 

dibidang perikanan, karena usaha budidaya ini mempunyai peluang usaha yang 

baik,namun menyikapi semakin menyempitnya lahan untuk budidaya terutama 

untuk perikanan darat, maka perlu adanya usaha pendayagunaan lahan yang ada 

melalui intensifikasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menerapkan sistem mina padi. 

Mina padi merupakan salah satu sistembudidaya ikan disawah untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan lahan pada areal pertanaman padi sawah yang 
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sempit. Mina padi merupakan salah satu bagian dari salah satu pola atau bentuk 

suatu pemeliharaan ikan bersama padi dan pada dasarnya kegiatan ini merupakan 

suatu kombinasi  usaha antara padi dan ikan disatu lokasi lahan sawah yang sama, 

Mina Padi sudah dikenal sejak lama merupakan salah satu sentra produksi 

perikanan darat. Potensi lahan perikanan darat terdiri atas, kolam, kolam air deras, 

sawah, situ, dan perairan umum lainnya. Sawah yang digunakan  untuk usaha 

perikanan merupakan usaha, Tumpangsari Mina Padi. Genangan air sawah pada 

saat  awal tanam padi dimanfaatkan untuk pemelihara ikan. Pada saat tanaman 

padi tidak lagi memerlukan genangan air, Ikan di panen. Sistem mina padi ini 

selain secara ekonomis menguntunkan,juga dapat memberikan keuntungan 

ekologis. Sistem mina padi dapat meningkatkan kesuburan lahan, sehinga dapat 

meningkatkan kesuburan tanah (Anonim, 2003).  

Sistem budidaya ikan di sawah merupakan salah satu sistem yang praktis 

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan pada areal sawah yang sempit. 

Budidaya ikan sistem mina padi merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela 

tanaman padi, sebagai penyelang diantara dua musim tanam padi atau 

pemeliharaan ikan sebagai pengganti palawija di persawahan. Usaha mina padi 

melalui budidaya ikan tawar yang dipadukan dengan menanam padi akan 

memperoleh keuntungan ganda yaitu menghasilkan padi dan ikan yang selain 

dikonsumsi juga bisa dijual untuk menambah pendapatan. Selain itu, budidaya 

mina padi juga memiliki kelebihan yaitu bersifat komplementer, artinya apabila 

terjadi  kegagalan dalam pemanenan padi, petani masih memiliki hasil pemanenan 

ikan yang bisa menutupi kerugian bercocok tanam padi, begitu pula sebaliknya. 
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Selain itu, ikan-ikan yang dipelihara menghasilkan kotoran humus sehingga lahan 

menjadi lebih subur. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimana penerapan usaha budidaya  ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus) 

dengan sistem Mina Padi. Desa Sananrejo. Kecamatan Turen ? 

2) Bagaimana analisis usaha budidaya ikan Nila Gift dengan sistem.  Mina Padi. 

Desa Sananrejo. Kecamatan  Turen ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui  penerapan  usaha budidaya ikan nila Giftn dengan sistem 

mina padi. di Desa sananrejo. Kecematan Turen 

2. Mengetahui analisis usaha budidaya ikan Nila Gift dengan sistem mina 

padi. di Desa Sananrejo. Kecematan Turen 

 

1.4. Sasaran 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan   serta 

ketrampilan khususnya tentangbudidaya ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus) di 

Mina Padi, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada 

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. 


