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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komoditi eksport bernilai ekonomis tinggi dan mampu bersaing dengan 

jenis komoditi lainnya dipasaran internasional untuk membantu menghasilkan 

devisa negara yakni ikan sidat. Permintaan pasar dunia akan sidat semakin 

meningkat dan berdampak pada harga jual sidat yang semakin mahal. Masyarakat 

di negara-negara maju seperti Jepang dan Hongkong banyak mengkonsumsi ikan 

sidat, selain karena cita rasa yang enak ikan sidat juga memiliki kandungan protein 

yang tinggi pula, sehingga sidat telah dibudidayakan secara intensif (Sarwono, 

1997). Pengembangan usaha budidaya ikan sidat dengan laju pertumbuhan yang 

lambat mengakibatkan waktu pemeliharaan yang lama menjadi kendala paling 

utama.  Diperlukan waktu pemeliharaan 8-9 bulan untuk mencapai ukuran 

konsumsi sekitar 120 gram/ekor.  (Yudiarto et al. 2012). 

Pakan adalah faktor paling utama yang berperan sebagai penunjang 

pertumbuhan ikan sidat. Pakan yang berkualitas mampu menstimulasi pertumbuhan 

dengan baik pada ikan sidat. Kualitas pakan dengan komposisi yang tepat akan 

menghasilkan efek pertumbuhan yang baik dan kecernaan yang tinggi. Protein 

merupakan satu dari banyaknya makro nutrisi yang menentukan kualitas suatu 

pakan memiliki peran utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan karena 

menjadi komponen utama penyusun tubuh paling besar dari daging yaitu sekitar 

65–75% total bobot kering yang berguna sebagai bahan pembentuk jaringan tubuh 

(Halver & Hardy, 2002).  
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Di Indonesia sendiri dalam budidaya ikan sidat menggunakan pakan yang 

diperuntukkan bagi ikan lain dengan protein tinggi, seperti pakan ikan laut (ikan 

bawal bintang, kerapu atau ikan kakap) serta udang (handoyo 2012).  Sumber 

protein utama yang digunakan oleh industri pakan ikan adalah tepung ikan. 

Kandungan protein tinggi dimiliki oleh tepung ikan dengan persentase 50-70% dan 

merupakan sumber mineral penting utamanya kalsium dan fosfor (Abdiguna, 

2013). 

Permintaan tepung ikan yang semakin tinggi menimbulkan permasalahan 

dalam ketersediaannya yang berimbas kepada  nilai jual dari pakan ikan yang 

semakin tinggi pula. Tingginya harga tepung ikan yang berimbas pada semakin 

meningkatnya harga pakan komersil yang dijual dipasaran. Hal tersebut akan 

berpengaruhi terhadap meningkatnya biaya produksi karena sebagian besar 

dipengaruhi oleh penggunaan pakan komersil yang akan berimbas pada 

keberlangsungan usaha dari petani ikan. 

Penggunaan pakan berbasis bahan baku pengganti tepung ikan dengan harga 

yang relatif murah namun kualitasnya yang mendekati tepung ikan menjadi salah 

satu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan menggunakan 

pakan berbasis meat bone meal (MBM) dan poultry by-product meal (PBM). Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pertumbuhan ikan sidat (Anguilla 

bicolor) dengan bahan baku pakan berbasis meat bone meal (MBM) dan poultry 

by-product meal (PBM). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana uji meat bone meal (MBM) dan poltry by- product (PBM) pada 

pakan dan perlakuan terbaik manakah yang berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan ikan Sidat (Anguilla bicolor) stadia elver? 

2. Bagaimana uji meat bone meal (MBM) dan poltry by- product (PBM) pada 

pakan terhadap sintasan ikan Sidat (Anguilla bicolor) stadia elver? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui uji meat bone meal (MBM) dan poltry by- product (PBM) 

pada pakan dan perlakuan terbaik yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan 

ikan Sidat (Anguilla bicolor) stadia elver 

2. Untuk mengetahui uji meat bone meal (MBM) dan poltry by- product (PBM) 

pada pakan terhadap sintasan ikan Sidat (Anguilla bicolor) stadia elver 

1.4 Hipotesis  

H0  : Diduga pemberian bahan pakan Meat Bone Meal (MBM) dan Poultry By-

Product Meal (PBM) tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan 

sintasan pada ikan sidat 

H1  :  Diduga pemberian bahan pakan Meat Bone Meal (MBM) dan Poultry By-

Product Meal (PBM) berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan sintasan 

pada ikan sidat 

 


