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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Sumatra (Puntius tetrazona) merupakan salah satu ikan hias asli 

Indonesia yang banyak ditemukan di perairan umum pulau Sumatera dan 

Kalimantan. Mempunyai warna dan bentuk tubuh yang cukup menarik dan 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikan ini memiliki ciri khas berupa bentuk 

badan memanjang, pipih ke samping, warna dasar badannya putih keperakan. Ikan 

ini memiliki empat buah garis berwarna hitam kebiruan yang memotong badannya. 

Ikan Sumatra hidup pada habitat alaminya di rawa-rawa. 

P. tetrazona dijuluki ikan Sumatra karena pertama kali ditemukan di Pulau

Sumatra, tepatnya di perairan Lampung, Jambi, dan Riau. Lantaran berasal dari 

Sumatra, orang lantas menyebutnya ikan Sumatra atau bard sumatra kata orang 

asing. Belakangan, baru ketahuan bahwa ia bisa juga ditemukan di Kalimantan. 

Menurut Axelrod dalam "Exotic Tropical Fish", di habitat aslinya "harimau air" 

hidup di perairan jernih, dengan pH 6,6-6,7 dan temperatur 23-27 
o
C. Makanan

alaminya jasad renik (zooplankton) dan unsur tumbuh-tumbuhan (phytoplankton). 

Varietasnya ada 4 (empat) dengan bentuk tubuh yang sama hanya berbeda pada 

warna tubuh dan sirip. 

Secara global perdagangan ikan hias sangat menjanjikan. Komoditas ikan 

hias air tawar mempunyai jumlah lebih besar dari pada dengan ikan hias yang 

berasal dari laut. Pangsa pasar ikan hias air tawar mencapai 85%. Hal tersebut 

disebabkan ikan hias air tawar lebih banyak dibudidayakan, sehingga 
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perkembangannya lebih cepat dari pada dengan ikan  hias air laut yang berasal 

dari tangkapan nelayan. 

Salah satu faktor penting dalam penyediaan ikan hias untuk memenuhi 

kebutuhan pembudidaya ikan hias dan keberhasilan dalam budidaya ikan hias 

adalah transportasi ikan hidup. Transportasi ikan hidup pada dasarnya memaksa 

dan menempatkan ikan dalam suatu lingkungan yang berlainan dengan 

lingkungan asalnya, disertai dengan perubahan sifat lingkungan yang mendadak. 

Ikan hidup yang akan dikirim dipersyaratkan dalam keadaan sehat dan tidak cacat 

untuk mengurangi peluang mati selama pengangkutan (Handisoeparjo, 1982 

dalam Kusyairi, 2013). 

Transportasi ikan hidup terbagi dua yaitu sistem basah dan sistem kering. 

Sistem basah terbagi atas dua metode, yakni metode terbuka dan metode tertutup. 

Faktor yang sangat penting pada pengangkutan benih ikan sistem tertutup adalah 

jumlah kepadatan hal ini penting dilakukan untuk menjamin tersedianya oksigen 

terlarut yang memadai. Kemampuan ikan untuk mengkonsumsi oksigen juga 

dipengaruhi oleh toleransi terhadap stress, suhu air, pH, konsentrasi CO2, sisa 

metabolisme lain seperti amoniak dan kepadatan ikan. Transportasi benih ikan, 

biasanya dilakukan dengan kepadatan yang sedikit lebih tinggi, hal ini bertujuan 

agar biaya transportasi lebih efisien. Namun, semakin padat ikan yang dibawa di 

dalam suatu wadah, semakin besar kemungkinan ikan tersebut terluka akibat 

gesekan antar ikan. Ikan yang ditransportasikan secara padat dalam suatu wadah 

akan mudah mengalami stres. Stres dan luka akibat gesekan dapat menimbulkan 

penyakit dan akhirnya ikan mati. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan bertujuan 
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untuk mengetahui pengaruh jumlah kepadatan yang berbeda pada sistem 

transportasi tertutup ikan hias sumatra (P. tetrazona) terhadap sintasan dan 

kualitas air media. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang  yang sudah diuraikan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a).Bagaimana pengaruh jumlah kepadatan yang berbeda pada sistem 

transportasi tertutup ikan hias sumatra (P. tetrazona) terhadap sintasan 

dan kualitas air media? 

b).Berapa jumlah kepadatan yang tertinggi dalam penelitian ini pada 

sistem transportasi tertutup ikan hias sumatra (P.  tetrazona)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dan  manfaat dari penelitian  ini adalah sebagai berikut : 

a).Mengetahui pengaruh jumlah kepadatan yang berbeda pada sistem 

transportasi tertutup ikan hias sumatra (P. tetrazona) terhadap sintasan 

dan kualitas air media. 

b).Mengetahui jumlah kepadatan yang tertinggi dalam penelitian ini pada 

sistem transportasi tertutup ikan hias sumatra (P.  tetrazona).  

1.4 Hipotesis 

H0 : Diduga jumlah kepadatan yang berbeda pada sistem transportasi tertutup 

ikan hias sumatra (P. tetrazona) tidak berpengaruh terhadap sintasan dan 

kualitas air media. 
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H1 : Diduga jumlah kepadatan yang berbeda pada sistem transportasi tertutup 

ikan hias sumatra (P. tetrazona) berpengaruh terhadap sintasan dan 

kualitas air media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


