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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan gurami (Oshpronemus gouramy) merupakan ikan asli Indonesia. Ikan 

ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang cukup penting karena 

permintaannya yang cukup tinggi dari konsumen dan harganya relatif tinggi 

dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, tambakan dan 

tawes.  

Ikan gurami termasuk ikan yang pertumbuhannya lambat jika dibandingkan 

dengan ikan  lain, untuk  ukuran 1 Kg ikan gurami dibutuhkan waktu pemeliharaan 

10-12 bulan (Kordi, 2010).  Pertumbuhann ikan gurami dapat dipacu dengan 

pemeliharaan yang baik seperti pemberian  pakan, pengolaan kualitas air serta 

penanggulangan hama  dan penyakit. Pengolaan budidaya yang tepat dapat 

meningkatkan kelulusan hidup sampai 85 – 90 % (Anonim, 2008). Ikan gurami bisa 

memijah sepanjang tahun (tanpa mengenal musim) sehingga pembudidaya bisa 

mengembangkan ikan  gurami sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan dana serta 

luas kolam yang dimiliki.  

Pakan sebagai sumber nutrisi maupun energi merupakan bahan yang sangat 

menentukan dalam pencapaian kemampuan hidup suatu organisme. Penambahan. 

Probiotik dalam pakan  dapat meningkatkan laju pertumbuhan, memperbaiki nutrisi 

pakan, meningkatkan kesehatan dan sebagai biokontrol kualitas air pada budidaya 

ikan gurami. 
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Tiger-BAC merupakan salah satu produk probiotik ramah lingkungan yang 

bermanfaat sebagai suplemen makanan yang diperlukan untuk meningkatkan dan 

menjaga nafsu makan ikan, membantu pencernaan sehingga nutrisi lebih mudah 

diserap  meningkatkan  kenaikan bobot per hari secara signifikan, kotoran tidak 

berbau  menyengat,  pakan lebih hemat, waktu penggemukan lebih pendek, mutu 

daging lebih baik, sehingga mengurangi lemak, lebih kebal terhadap penyakit, serta 

mengurangi timbunan bahan organik seperti sisa pakan dan sisa kotoran ikan dalam 

tambak (Anonim, 2010). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan  penelitian tentang pemberian probiotik 

Tiger-BAC  pada pakan terhadap pertumbuhan (Growth Rate), rasio konversi pakan 

(FCR) dan Sintasan (SR) ikan gurami. Probiotik Tiger-BAC ini memiliki kandungan 

bakteri yang menguntungkan seperti, bakteri Bacillus subtillis dan Bacillus 

licheniformis. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah penambahan  Probiotik Tiger-BAC dalam pakan dengan dosis 

berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan dan 

sintasan ikan gurami (Osphronemus gouramy) ? 

2. Berapakah dosis penambahan Probiotik Tiger- BAC yang memberikan  hasil  

terbaik terhadap pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan dan sintasan  

ikan gurami (Osphronemus gouramy ) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan Probiotik Tiger-BAC dalam pakan dengan 

dosis berbeda terhadap pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan dan 

sintasan ikan gurami (Osphronemus gouramy). 

2. Mendapatkan dosis penambahan Probiotik Tiger-BAC yang menghasilkan 

pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan dan sintasan yang terbaik. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pada petani ikan gurami 

tentang pemanfaatan Probiotik Tiger-BAC dalam pakan terhadap pertumbuhan 

spesifik, rasio konversi pakan dan sintasan ikan gurami , serta sebagai alternatif  lain 

dalam teknologi untuk memacu pertumbuhan ikan gurami. 

1.5 Hipotesis 

Ho : Diduga penambahan Probiotik Tiger-BAC dalam pakan dengan dosis 

berbeda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan spesifik , rasio konversi 

pakan dan sintasan  ikan gurami  (Osphronemus gouramy). 

H1 :  Diduga bahwa penambahan Probiotik Tiger-BAC dalam pakan dengan dosis 

berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan 

dan sintasan ikan Gurami (Osphronemus gouramy) 

 


