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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan gurami sangat potensial dibudidayakan di Indonesia. Banyak faktor 

yang menjadikan  prospek budidaya gurami menjadi sangat menjanjikan, salah 

satunya adalah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan ikan-

ikan tawar lainnya.Namun ikan gurami juga memiliki kekurangan yaitu rentan 

mengalami kematian dan pertumbuhannya yang lambat, untuk meminimalisasi 

kekurangan tersebut perlu mempelajari nutrisi pakan ikan. 

 Pengetahuan tentang nutrisi pakan ikan sangat penting untuk mencapai 

tujuan-tujuan dalam mendukung pengembangan budidaya ikan. Pemberian pakan 

pada ikan sangat penting sebab pakan merupakan komponen yang cukup besar 

dalam proses produksi ikan, karena pakan dapat memakan biaya hingga 50% dari 

keseluruhan proses budidaya. Karena pertumbuhan ikan gurami (Osphronemus 

gouramy) lebih lambat dibandingkan dengan ikan budidaya lainnya. Pertumbuhan 

yang lambat ini menyebabkan orang beranggapan bahwa ikan ini tidak dapat 

dipelihara secara intensif. Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut 

adalah dengan pemberian pakan berkualitas dalam jumlah yang cukup. 

 Pakan dibedakan menjadi dua yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan 

alami adalah pakan ikan yang berasal dari alam seperti cacing sutera, plankton dan 

sebagainya, sedangkan pakan buatan adalah pakan pakan yang dibuat oleh 

manusia untuk ikan peliharaan yang berasal dari berbagai macam bahan baku 
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yang memiliki kandungan gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan ikan dan dalam 

proses pembuatannya disesuiakan dengan sifat dan ukuran ikan. Dengan membuat 

pakan buatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pakan ikan setiap saat. 

 Cacing sutera merupakan pakan alami yang biasa diberikan untuk benih 

ikan karena memiliki kadar protein yang tinggi, selain itu ukurannya sesuai 

dengan bukaan mulut benih ikan. Selain itu cacing sutera juga mudah didapatkan 

dan harganya yang relatife terjangkau.Namun pemberian pakan tambahan 

ataukombinasi dengan pakan buatan perlu dilakukan. 

 Pakan buatan yang dapat digunakan adalah dengan pelet. Pemberian pelet 

sendiri belum pernah dilakukan pada benih ikan gurame, oleh sebab itu perlu 

dilakukan pengujian terhadap pakan tersebut untuk mengetahui pakan mana yang 

terbaik untuk pertumbuhan benih ikan gurame. 

1.2 Perumusan Masalah   

a. Bagaimana pengaruh kombinasi pemberian cacing sutera dan pelet 

terhadap pertumbuhan dan sintasan benih gurami? 

b. Kombinasi pakan mana yang memberikan hasil terbaik dalam 

pertumbuhan dan sintasan benih gurami? 

 

1.3 Tujuan  

a. Untuk memgetahui pengaruh pemberian cacing sutera dan pelet terhadap 

pertumbuhan dan sintasan benih gurami. 

b. Untuk mendapatkan kombinasi pakan terbaik untuk pertumbuhan dan 

sintasan benih gurami. 
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1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi untuk 

masyarakat mengenai kombinasi pemberian pakan alami dan buatan benih 

gurami.  

 


