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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang 

Ikan Sidat (Anguila spp) merupakan salah satu jenis ikan ekonomis 

penting di pasar internasional, seperti Jepang, Italia dan Cina. Di Indonesia, ikan 

sidat banyak ditemukan di daerah-daerah yang berbatasan dengan laut dalam, 

seperti pantai selatan pulau Jawa, pantai barat Sumatera, pantai timur Kalimantan, 

pantai Sulawesi, pantai kepulauan Maluku dan Papua. 

Indonesia memiliki enam jenis ikan sidat yakni Anguilla marmorata, 

Anguilla celebensis, Anguilla ancentralis, Anguilla borneensis, Anguilla bicolor 

bicolor dan Anguilla bicolor pasifica. Jenis-jenis ikan tersebut menyebar di 

daerah-daerah yang berbatasan dengan laut dalam. Di perairan daratan (inland 

water) ikan sidat hidup di perairan estuaria (laguna) dan perairan tawar (sungai, 

rawa dan danau) dataran rendah hingga dataran tinggi. 

Ikan sidat adalah jenis karnivora (pemakan daging) yang memiliki sifat 

katadromos, yaitu awalnya berkembang biak di laut dan selanjutnya mencari 

perairan umum (air tawar) untuk membesarkan diri. Sifat itu yang membuat ikan 

sidat sulit beradaptasi dan mengubah pola makan di habitat baru kolam air tawar. 

Ikan sidat mempunyai banyak keunggulan, tekstur dagingnya yang lembut mampu 

menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit kulit. 

 Salah satu kunci yang menunjang keberhasilan budidaya ikan sidat adalah 

tersedianya benih baik kualitas, kuantitas, maupun kontinyuitasnya. Benih yang 
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tersedia dalam jumlah yang melimpah tetapi kualitasnya rendah akan 

menghambat kegiatan budidaya ikan karena akan meningkatkan biaya operasional 

yang menyangkut pemberian pakan. Masalah kualitas dan kuantitas akan menjadi 

kompleks apabila upaya penyediaannya tidak kontinyu. Ketersediaan benih 

merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan budidaya ikan sidat. 

Beberapa metode yang terus dikembangkan diantaranya menggunakan 

shelter untuk tempat bernaung dan sintasan ikan sidat. Ada beberapa jenis 

naungan (shelter) diantaranya paralon, roster, dll. Diharapkan dapat diketahui 

jenis naungan (shelter) apa yang baik untuk pertumbuhan dan sintasan ikan sidat. 

Penggunaan shelter pada kegiatan budidaya dimaksudkan salah satu upaya 

untuk meningkatkan produksi. Pada udang, shelter digunakan untuk memberikan 

tempat yang aman bagi pasca larva untuk ganti kulit (moulting) yang dapat 

menekan angka kematian karena adanya kanibalisme. Shelter yang digunakan 

pada udang adalah daun kelapa kering, pipa paralon, plastik bergelombang, kerai 

dari bambu, dan tanaman air.  

Ikan sidat di alam hidup bergerombol dan cenderung berada di dasar 

perairan. Post larva ikan sidat cenderung sebagai penghuni dasar perairan dan 

bersembunyi di dalam lubang, terowongan, potongan-potongan tanaman atau 

substrat lain sebagai pelindung (Facey, 1987 dalam Sholeh, 2004). 

Tingkah laku ini mencerminkan kebiasaan makan, strategi dalam 

menghindari predator dan pengaruh penangkapan.  Ikan sidat adalah jenis ikan 

yang tidak menyukai cahaya kuat dan merupakan ikan dasar yang suka bernaung 

khususnya pada waktu siang hari ketika cahaya matahari menembus sampai ke 
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dasar sungai. Menurut Usui (1974) dalam Sholeh (2004), sidat aktif berenang 

pada malam hari tetapi ketika siang hari sidat akan bersembunyi di bawah 

onggokan tanah atau di bawah bebatuan. 

Ikan sidat pada fase fingerling adalah benih ikan sidat yang berumur 

sekitar 4 - 6 bulan dari saat telur menetas, berukuran berat 2.5 – 4 gram dengan 

panjang 100 – 120 mm (Sarwono, 2010). Pada fase ini ikan sidat sudah berwarna 

kecoklatan atau gelap. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan jenis shelter yang berbeda terhadap tingkah laku bernaung dan sintasan 

ikan sidat (Anguilla spp) pada fase fingerling. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh jenis naungan (shelter) yang berbeda terhadap 

jumlah ikan sidat yang bernaung dan sintasan ikan sidat (Anguilla spp) 

pada fase fingerling? 

2. Jenis naungan (shelter) apa yang memberikan hasil terbaik untuk jumlah 

ikan sidat yang bernaung dan sintasan ikan sidat (Anguilla spp) pada fase 

fingerling? 

 

1.3  Tujuan 

Berdasarkan kondisi diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh jenis naungan (shelter) yang berbeda terhadap 

jumlah ikan sidat yang bernaung dan sintasan ikan sidat (Anguilla spp) 

pada fase fingerling. 

2. Untuk mengetahui jenis naungan (shelter) yang memberikan hasil terbaik 

untuk jumlah ikan sidat yang bernaung dan sintasan ikan sidat (Anguilla 

spp) pada fase fingerling. 

 

1.4  Sasaran  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan sidat mengenai jenis naungan 

(shelter) apa yang baik untuk digunakan sebagai tempat bernaung dan sintasan 

ikan sidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


