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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Bawal (Colossoma macropomum) merupakan salah satu 

komoditas perikanan yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Sebutan lain ikan 

bawal adalah Gamitama (Peru), Cachama (Venezuela), Red Bally Pacu (Amerika 

Serikat dan Inggris), sedangkan di negara asalnya disebut Tambaqui. 

 Di Indonesia ikan Bawal banyak dibudidayakan di Pulau Jawa, Sumatera 

dan Kalimantan. Ikan Bawal biasanya diekspor ke sejumlah negara di benua Asia 

seperti: Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Walaupun ketenaran ikan 

Bawal (Colossoma macropomum) belum dapat disejajarkan dengan komoditas 

perikanan lainnya, namun budidaya ikan bawal yang saat ini banyak diminati 

sebagai ikan konsumsi dan cocok untuk dikembangkan sebagai usaha budidaya 

ikan air tawar yang sangat potensial, karena memiliki keistimewaan antara lain: 

memiliki kekebalan tubuh yang sangat baik, laju pertumbuhannya cepat, memiliki 

rasa daging yang cukup enak hampir menyerupai daging ikan Gurami dan juga 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga  permintaan konsumen 

setiap tahunnya terus meningkat baik untuk konsumsi dalam negeri maupun 

ekspor. Dimasa  yang akan datang diprediksikan ikan Bawal menjadi komoditas 

unggulan seperti jenis-jenis ikan lainnya. 

Pada sistem budidaya ikan saat ini, untuk dapat mempercepat laju 

pertumbuhan ikan dalam waktu singkat diperlukan pakan yang memiliki nilai gizi 
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tinggi. Untuk mendapatkan pakan yang bernutrisi tinggi sangatlah sulit, terutama 

karena harganya yang relatif mahal, akan tetapi jika makanan yang diberikan nilai 

gizinya rendah, maka pertumbuhan ikan akan terhambat. Oleh karena itu 

diberikanlah penambahan probiotik dalam budidaya ikan. Menurut Anonim 

(2008), Mekanisme probiotik dalam tubuh ikan adalah Mengganti atau melarutkan 

mikroorganisme saluran pencernaan yang secara aktif mengubah senyawa atau 

membentuk turunan yang memiliki sifat toksik atau karsinogenik dan 

Meningkatkan kondisi saluran pencernaan bagi aktivitas mikroba yang mengubah 

senyawa kimia, dengan menurunkan pH akibat produksi amonia dan metabolisme 

asam empedu. Penggunaan probiotik yang efektif akan sangat menguntungkan di 

berbagai kondisi lingkungan dan kepentingan tertentu, sehingga mikroba yang 

digunakan sebagai probiotik dapat bersifat menguntungkan. 

Dari uraian diatas penulis terpacu untuk meneliti aplikasi pemberian 

berbagai merk probiotik, Seperti: Tiger-BAC, ProBio-Fish dan EM4 pada pakan 

terhadap pertumbuhan (Growth Rate), rasio konversi pakan (FCR) dan sintasan 

(SR) ikan Bawal. Probiotik memiliki kandungan bakteri yang menguntungkan 

seperti : bakteri Bacillus subtills, Bacillus licheniformis, Saccharomyces, 

Lactobacillus, Acetobacter, Pseudomonas mallei, sehingga dengan adanya 

kandungan bakteri tersebut dapat meningkatkan laju pertumbuhan, memperbaiki 

nutrisi pakan, meningkatkan kesehatan dan sebagai biokontrol kualitas air pada 

budidaya ikan Bawal. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan probiotik Tiger-BAC, ProBio-fish, dan 

EM4 dalam pakan terhadap laju pertumbuhan sesaat, rasio konversi pakan 

dan sintasan ikan Bawal (Colossoma macropomum) ? 

2. Dari ketiga jenis probiotik yang diujikan, manakah yang memberikan laju 

pertumbuhan, rasio konversi pakan dan sintasan yang terbaik?  

 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perngaruh penambahan probiotik Tiger-BAC, ProBio-fish, dan 

EM4 pada pakan terhadap laju pertumbuhan sesaat, rasio konversi pakan 

(FCR) dan sintasan (SR) ikan Bawal (Colossoma macropomum). 

2. Mengetahui jenis probiotik yang memberikan laju pertumbuhan sesaat, rasio 

konversi pakan dan sintasan terbaik. 

 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembudidaya 

ikan Bawal tentang pemanfaatan probiotik untuk meningkatkan produktifitas. 

Hasil dari laporan ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang budidaya ikan Bawal (Colossoma macropomum).  

 


