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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu ikan konsumsi air tawar yang saat ini populer adalah ikan nila. 

Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan secara luas di 

Indonesia dan banyak digemari oleh masyarakat baik lokal maupun mancanegara. 

Ikan nila memiliki rasa daging yang lezat, gurih, bergizi dan dapat dipelihara di 

Keramba Jaring Apung, Kolam Air Deras, perairan umum (sungai, danau, 

maupun waduk). Jenis ikan nila yang dikembangkan di masyarakat Indonesia 

adalah nila hitam dan nila merah. Menurut Laporan Kinerja/LKJ (2016) bahwa 

capaian volume produksi budidaya ikan nila pada triwulan I tahun 2015 adalah 

149,509 ton, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 315,899 ton. 

Budidaya ikan merupakan kegiatan memelihara, membesarkan dan 

membiakkan ikan serta memanen hasilnya. Saat ini, permasalahan pada kegiatan 

pembenihan ikan adalah tingginya mortalitas pada benih. Penyebabnya adalah 

pakan tidak sesuai dengan bukaan mulutnya dan kurangnya ketersediaan pakan 

alami di lingkungan. Oleh karena itu, pakan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu usaha budidaya. Dalam 

budidaya ikan, 40-60% biaya produksi digunakan untuk pakan terutama pakan 

buatan. Hal ini  banyak para pembudidaya yang mencari jalan keluar agar biaya 

yang dikeluarkan lebih sedikit, salah satunya adalah dengan menyediakan pakan 

alami (plankton). Pakan alami merupakan pakan yang baik untuk larva dan benih 
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ikan, karena pakan alami memiliki ukuran kecil sesuai dengan bukaan mulut ikan 

dan memiliki nilai gizi yang tinggi.  

Kelimpahan plankton di perairan dipengaruhi oleh unsur hara yang 

terdapat dalam perairan. Pakan alami dapat ditumbuhkan dengan baik melalui 

penambahan pupuk organik dari kotoran ternak, salah satunya dari kotoran 

kambing. Kotoran kambing merupakan bahan organik yang mampu meningkatkan 

unsur hara terutama ketersediaan makro dan mikro nutrien yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan fitoplankton. Pemupukan dengan pupuk organik memiliki 

keterbatasan terutama berkaitan dengan pemacuan kecepatan tumbuh 

fitoplankton. Penggunaan pupuk organik dapat dijadikan sebagai kompos. 

Kompos merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari 

proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup. Pembuatan kompos dengan 

cara konvensional membutuhkan waktu yang lama. Usaha untuk mempercepat 

pembuatan kompos dapat dilakukan dengan menambahkan EM 4 (Effective 

Microorganism4). 

EM4 mengandung beberapa mikroorganisme, yaitu bakteri fotosintetik 

(Actinomycetes sp dan Rhodopseudomonas sp.), bakteri asam laktat (lactobacillus 

sp.), Jamur fermentasi (Saccharomyces sp), dan ragi. EM4 (Effective 

Microorganism 4) merupakan salah satu bioaktivator yang efektif untuk 

mempercepat proses penguraian. Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam 

penelitian ini dikaji ‘’Pengaruh pemberian fermentasi kotoran kambing dalam 

meningkatkan pakan alami terhadap pertumbuhan benih ikan nila gift 

(Oreochromis niloticus)’’. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaruh fermentasi kotoran kambing dalam meningkatkan 

pakan alami terhadap pertumbuhan benih ikan nila gift (O. niloticus) ? 

2) Berapa dosis yang optimal pemberian fermentasi kotoran kambing dalam 

meningkatkan pakan alami terhadap pertumbuhan benih ikan nila (O. 

niloticus) ? 

 

1.3 Tujuan 

1) Untuk mengetahui pengaruh fermentasi kotoran kambing dalam 

meningkatkan pakan alami terhadap pertumbuhan benih ikan nila (O. 

niloticus). 

2) Untuk mengetahui dosis yang optimal pemberian fermentasi kotoran 

kambing dalam meningkatkan pakan alami terhadap pertumbuhan benih 

ikan nila (O. niloticus). 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh pemberian fermentasi kotoran kambing dalam meningkatkan pakan 

alami terhadap pertumbuhan benih ikan nila gift (O. niloticus), sehingga petani 

ikan dapat mengaplikasikannya sebagai suatu bahan ekonomis yang ramah 

lingkungan. 
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1.5 Hipotesa 

H0 = Diduga penambahan fermentasi kotoran kambing dalam meningkatkan 

pakan alami tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan benih ikan nila (O. 

niloticus). 

H1 = Diduga penambahan fermentasi kotoran kambing dalam meningkatkan 

pakan alami berpengaruh terhadap pertumbuhan benih ikan nila (O. 

niloticus). 




