
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) merupakan jenis ikan air 

tawar yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ikan Bawal air tawar 

(Colossoma macropomum) ini berasal dari Amerika dan banyak ditemukan di 

Perairan Sungai Amazon, Brazil dan Sungai Orinoco, Venezuela. Ikan bawal air 

tawar pertama masuk ke Indonesia pada tahun 1980 (Susanto, 2008). Spesies ini 

pada umumnya hidup secara soliter (hidup sendiri atau tidak berkoloni) dan jenis 

ikan omnivora yang memakan zooplankton, fitoplankton, serangga kecil, siput, 

hingga sisa tanaman yang mati (Bramantya, 2005). Ikan Bawal air tawar 

(Colossoma macropomum) sering dibudidayakan karena tahan terhadap berbagai 

jenis penyakit, dan memiliki laju pertumbuhannya  yang relatif cepat. 

Salah satu faktor yang mendorong budidaya Ikan Bawal air tawar  

(Colossoma macropomum) adalah permintaan pasar yang terus meningkatkan 

statistika mencatat penjualan ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) 

konsumsi di Jawa Timur tPahun 2008 mencapai 199.250 kg dengan nilai produksi 

sebesar Rp 2.249.395.000,00 dengan harga jual Rp 11.289,00 per kilogram, 

sedangkan untuk tahun 2009 produksi mencapai 127 kg dan nilai produksinya 

mencapai Rp 2.553.215.000,00 dengan harga jual Rp 20.000,00 per kilogram (BPS, 

2011). Penjualan benih ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) dengan 

ukuran 3 cm - 4 cm dengan harga Rp 200,00. 
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Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Teja Timur Kabupaten 

Pamekasan sedang gencar dalam membudidayakan ikan Bawal air tawar 

(Colossoma macropomum) karena memiliki prospek usaha yang cerah dan harga 

nilai jual yang tinggi serta permintaan pasar di daerah Madura khususnya 

Pamekasan mengalami peningkatan. Budidaya ikan Bawal air tawar (Colossoma 

macropomum) ini dilakukan pada 5 kolam semi beton yang ukuran 5 meter× 2 

meter dan peneberan benih ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) 

berkisar 20.000 ekor per kolamnya.  

Pada penelitian Taufiq, dkk (2016) yang menggunakan perbedaan padat tebar 

benih ikan Bawal air tawar dengan ukuran benih ikan Bawal air tawar (Colossoma 

macropomum) 1,78 cm selama 4 bulan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

padat tebar sebanyak 40 ekor/m2 memberikan keuntungan paling tinggi dengan 

ukuran panjang total benih ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) 15,0-

18,0 cm.  

Penelitian ini mengkaji pemberian konsentrasi optimal perbedaan padat tebar 

benih ikan Bawal air tawar sehingga dapat diketahui keefektifan dan efisiensi yang 

berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ikan Bawal air tawar (Colossoma 

macropomum). 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaruh padat tebar terhadap laju pertumbuhan Ikan Bawal air 

tawar (Colossoma macropomum) di UPTD Balai Benih Ikan Teja Timur 

Kabupaten Pamekasan ? 
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2) Perlakuan padat tebar manakah yang baik terhadap laju pertumbuhan Ikan 

Bawal air tawar (Colossoma macropomum) di UPTD Balai Benih Ikan Teja 

Timur Kabupaten Pamekasan ? 

1.3 Tujuan 

1) Mengetahui pengaruh perbedaan padat tebar terhadap laju pertumbuhan Ikan 

Bawal air tawar (Colossoma macropomum) di UPTD Balai Benih Ikan Teja 

Timur Kabupaten Pamekasan. 

2) Mengetahui perlakuan padat tebar yang baik  terhadap laju pertumbuhan Ikan 

Bawal air tawar (Colossoma macropomum) di UPTD Balai Benih Ikan Teja 

Timur Kabupaten Pamekasan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya para 

pembudidaya ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) dan mahasiswa 

jurusan Budidaya Perairan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan 

dalam budidaya Budidaya ikan Bawal air tawar (Colossomam macropomum) untuk 

masa yang akan datang. 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Ho       : Diduga perbedaan padat tebar tidak berpengaruh terhadap laju     

pertumbuhan budidaya Ikan Bawal air tawar (Colossomam 

macropomum).  

H1       : Diduga perbedaan padat tebar berpengaruh terhadap laju     

pertumbuhan budidaya Ikan Bawal air tawar (Colossomam 

macropomum). 




