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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang   

Ikan mas (Cyprinus carpio L) merupakan salah satu jenis ikan air tawar 

yang  permintaannya sangat banyak di pasaran. Laporan Kinerja Direktorat 

Jendral perikanan Budidaya Tahun 2014, melaporkan bahwa perkembangan 

produksi ikan mas mengalami peningkatan produksi rata-rata dari tahun 2010-

2014, sebesar 14,44%. Begitu pula dengan angka nilai produksi selama kurung 

waktu yang sama menunjukkan kenaikan rata-rata pertahun sebesar 18,67%. 

(Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, 2014). Ikan mas memiliki banyak 

varietas dengan ciri khas yang berbeda-beda. Ikan mas dapat digolongkan ke 

dalam dua kelompok yaitu ikan konsumsi dan ikan hias. Ikan hias adalah ikan mas 

kancra domas, kaca, kumpay, dan koi (Susanto, 2002). Ikan mas Punten 

merupakan salah satu varietas ikan mas yang pertama kali di Punten. Budidaya 

ikan mas ditentukan oleh jenis pakan yang dikonsumsinya, dalam penyediaan 

pakan, yaitu jumlah dan kualitas pakan kemudahan untuk menyediakannya, serta 

lama waktu benih mengambil pakan (Priyambodo dan Wahyuningsih, 2002). 

Ikan mas merupakan salah satu sumber protein hewani, untuk memenuhi 

gizi masyarakat Indonesia, sehingga ikan mas menjadi salah satu komoditas ikan 

air tawar yang banyak dikembangkan di Indonesia. Permintaan akan ikan 

konsumsi terus meningkat. Akibatnya produksi budidaya ikan juga berkembang di 

tandai dengan terus naiknya produksi ikan mas, pada tahun 2013 mencapai 7,00% 

para pembudidaya banyak mengalami kendala dalam usaha pembenihan dan 

pembesaran ikan mas. Salah satu kendala dalam usaha budidaya ikan mas, yaitu 
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tingkat kelangsungan hidup yang rendah dan pertumbuhan relatif lambat. Kondisi 

ini salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan suhu dan parameter lainya 

sehingga ikan mas menjadi stres dan mati. Selain itu, tidak stabilnya suhu 

mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Hal ini disebabkan suhu sangat 

berpengaruh terhadap proses metabolisme dan metabolisme berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ikan. Perubahan suhu air bisa mengakibatkan perubahan kebiasaan 

makan ikan. 

Pembudidaya ikan mas banyak menggunakan kolam intensif dan semi 

intensif, dari kedua kolam ini masing-masing mempunyai kekurangan dan 

kelebihan, secara umum kolam intensif mempunyai kelebihan yaitu, padat tebar 

yang tinggi, tidak mudah rusak, aman terhadap predator dan lain-lain. Kolam 

intensif adalah kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok beton 

mulai dari pembatas kolam hingga dasar kolam semua berasal dari tembok beton, 

hal ini biasanya bertujuan untuk menghindari kebocoran air kolam. Untuk kolam 

jenis ini pakan ikan keseluruhan adalah pakan buatan. Sedangkan Kolam semi 

intesif adalah kolam yang  yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari 

tembok biasanya tembok beton dan bata, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari 

tanah, untuk kolam jenis ini pakan ikan berasal dari pakan alami dan buatan.  

Dan kekurangannya yaitu biaya operasional yang digunakan sangatlah 

mahal dan komuditas ikan tersebut hanya mengandalkan makanan buatan. 

Sedangkan kolam semi intensif mempunyai kelebihan secara umum yaitu, biaya 

operasional relatif murah, kaya akan pakan alami dan  padat tebar tidak terlalu 

rendah. 
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Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian secara intens 

terhadap komoditas ikan mas yang diperhatikan dari parameter kualitas air 

menggunakan kolam intensif dan semi intensif karena parameter kualitas air 

merupakan peranan penting dalam budidaya ikan mas. Selain itu juga komoditas 

ikan mas mempunyai prospek yang bagus yang dilihat dari warna yang bagus dan 

bentuk tubuh yang ideal, sehingga ikan mas banyak diminati di pasar nasional 

maupun internasional. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut. 

Bagaimana kualitas air ikan mas yang dibudidayakan pada kolam intensif 

dan semi intensif, di Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten, Batu, Jawa 

Timur ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Untuk mengetahui kualitas air ikan mas yang dibudidayakan pada kolam 

intensif dan semi intensif, di Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Punten. Batu, 

jawa Timur. 

1.4 Manfaat 

Memberikan informasi ilmiah tentang kualitas air pada pembudidaya ikan 

mas, baik petani lokal maupun instansi budidaya yang terkait, sehingga dapat 

mencegah hal-hal yang menghambat budidaya ikan dan memenuhi permintaan 

pasar baik nasional maupun internasional. 


