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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan hias merupakan salah satu komoditas Indonesia yang sangat 

berpotenesi di pasar Internasional. Ada 650 spesies ikan hias air laut, 480 spesies 

sudah teridentifikasi dan 200 spesies diperdagangkan. Ikan hias air laut Indonesia 

memiliki pangsa pasar di dunia Internasional sebesar 20 % (Poernomo, 2008). 

Salah satu ikan hias air laut yang banyak diminati oleh masyarakat serta memiliki 

peluang yang cukup tinggi adalah ikan Badut(Amphiprion ocellaris) atau yang 

sering disebut dengan nama ikan nemo (Ari & Murdjani, 2008). Ikan ini digemari 

karena memiliki penampakan yang menarik, berukuran kecil, gerakannya lincah 

dan warnanya yang cerah. 

Pada saat initelah di kembangkan budidaya ikan Badut mulai dari 

domestikasi, pematangan, pemijahan dan penanganan telur dan pemeliharaan 

larva dan benih, untuk memenuhi permintaan pasar. Akan tetapi, selama ini benih 

ikan Badut (ukuran ± 3 cm ke atas) hasil pembenihan memiliki warna yang 

kurang menarik (orange buram – pucat), sedangkan ikan Badut hasil tangkapan 

alam memiliki warna orange cerah (orange menyala) (Asmanik et al., 2011). 

Padahal Warna merupakan salah satu parameter penentu nilai ikan hias. Semakin 

cerah warna ikan tersebut, maka semakin tinggi nilai jualnya (Djamhuriyah et al., 

2005). 

Tubuh ikan akan terus bertambah besar, akan tetapi jumlah sel warna ikan 

(kromatofor) diduga bersifat tetap sehingga sel-sel tersebut tidak bisa lagi 

memenuhi luas permukaan yang harus didukungnya. Akibatnya, warna ikan akan 
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cenderung memudar (Anonim, 2007). Umumnya ikan yang berwarna merah, 

orange atau kuning membutuhkan pakan yang memiliki kandungan karotenoid 

lebih tinggi untuk mempertahankan keindahan warnanya. Karotenoid yang paling 

banyak dikenal sesuai dengan namanya ditemukan pada wortel dan menghasilkan 

warna orange terang akibat kandungan beta karoten (Anonim, 2013). 

Warna orange tua pada wortel menandakan kandungan beta karoten yang 

tinggi (Tegar, 2002). Menurut Rahman (2013), wortel mengandung banyak beta 

karoten dan vitamin A. Dalam 100 gr wortel segar mengandung 8285 mcg beta 

karoten yaitu sekitar 77%. Oleh sebab itu wortel dapat digunakan sebagai 

peningkatan warna ikan hias karena mengandung beta karoten yang tinggi serta 

mudah didapat. 

Penggunaan wortel sebagai peningkat kecerahan warna ikan telah 

dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti pada ikan rainbow, ikan 

oscar dan lobster red claw. Penelitian Subamia (2010) yang menggunakan wortel 

sebagai salah satu bahan untuk memperkaya zat pemicu warna yang diberikan 

pada magot sebagai pakan ikan rainbow menyatakan, bahwa pengkayaan zat 

warna menggunaan wortel menghasilkan warna kuning-orange pada ekor ikan 

wainbow yang sangat baik dengan persentase 58,5±3,70%.Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Pinandoyo (2005), dengan mensubstitusi wortel dengan 

bahan lain dengan persentasi wortel yang lebih besar menunjukkan bahwa wortel 

dapat meningkatkan kualitas kecerahan warna batikan ikan oscar. 

Satyantini et al. (2009), menyatakan bahwa metode pengolahan wortel 

pada pakan juga dapat berpengaruh terhadap efektifitas peningkatan kecerahan 

warna. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukanya, penambahan wortel pada 



   3 

 

pakan yang diberikan pada lobster red claw dengan metode jus memberikan hasil 

peningkatan warna yang baik. Dosis yang digunakan pada penelitian tersebut 

adalah 45 ppm pada setiap metode. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh ekstrak wortel terhadap kecerahan warna ikan Badut. Dari hasil 

penelitian diharapkan diperoleh informasi mengenai “Pengaruh Penambahan Sari 

Wortel (Daucus carrota) dalam Pakan Ikan Terhadap Kecerahan Warna Ikan 

Badut (Amphiprion ocellaris)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan sari wortel dalam pakan ikan terhadap 

peningkatan kecerahan warna ikan Badut ? 

2. Berapakah dosis minimal penambahan sari wortel yang dapat 

menghasilkan peningkatan kecerahan warna yang baik untuk ikan Badut ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan sari wortel dalam pakan 

terhadap peningkatan kecerahan warna ikan Badut.  

2. Untuk mendapatkan dosis minimal penambahan sari wortel pada pakan 

ikan untuk memperoleh peningkatan kecerahan warna yang baik untuk 

ikan Badut. 

1.4 Kegunaan 

Dengan diketahuinya pengaruh dan dosis yang tepat tersebut diharapkan 

masyarakat dapat membuat pakan alternative dalam meningkatan warna ikan hias 

dengan harga yang tidak mahal dan teknik yang baru. 
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1.5  Hipotesis 

 H0  : Diduga penambahan sari wortel (Daucus carrota) pada pakan tidak 

berpengaruh terhadap perubahan kecerahan warna ikan 

Badut(Amphiprion ocellaris). 

 H1 : Diduga penambahan sari wortel (Daucus carrota) pada pakan 

berpengaruh terhadap kecerahan warna ikan Badut (Amphiprion 

ocellaris). 

       H Hitung > H Tabel : Tolak H0, terima H1 

          H Hitung < H Tabel : Terima H0, tolak H1 

 


