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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan gabus merupakan salah satu ikan yang memiliki banyak sekali manfaat, 

antara lain untuk olahan berbagai jenis makanan dan juga menyembuhkan berbagai 

macam penyakit. Ikan gabus sangat kaya akan albumin, yaitu salah satu jenis 

protein yang penting. Menurut Astuti (2008), albumin berada di dalam darah untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh, mengatur keseimbangan air dalam sel, 

mengeluarkan produk buangan, dan memberi gizi pada sel untuk pembentukan 

jaringan sel baru sehingga mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang terbelah 

pasca operasi atau pembedahan dan luka. Albumin sendiri di perlukan tubuh 

manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka. Pemberian daging 

ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicobakan untuk meningkatkan kadar 

albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beragam penyakit, dari 

kekurangan gizi, diabetes autis, hingga HIV-AIDS.  

Karena banyak sekali manfaat dari ikan gabus, permintaan dari ikan gabus 

sendiri terus meningkat sepanjang tahun Harga jualnyapun sangat tinggi, yakni 

berkisar Rp 60.000 – 80.000/ Kg. Sementara ini pemenuhan kebutuhan di pasar 

hanya bergantung pada hasil penangkapan di alam. Jika hal tersebut terus menerus 

dilakukan maka akan menyebabkan ancaman kepunahan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan usaha budidaya guna mengimbangi kegiatan penangkapan di alam. Guna 
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meningkatkan produksi dan menjaga kelestariannya, maka perlu dilakukan usaha 

budidaya yang kegiatannya meliputi pembenihan dan pembesaran. 

Dalam usaha pembesaran, pemberian pakan yang baik merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan suatu usaha budidaya. Untuk memenuhi kebutuhan 

pakan ikan gabus sehari-hari tidak hanya dibutuhkan pakan buatan berupa pellet 

saja agar kebutuhan asupan gizi benih ikan tersebut juga terpenuhi maka harus di 

imbangi dengan konsumsi pakan alami antara lain Daphnia sp, Tubifex sp, Artemia 

sp dan jentik nyamuk.  

Cacing sutra (Tubifex sp) disebut juga cacing sutra atau cacing rambut 

karena memiliki tubuh yang sangat lembut dan lunak seperti sutra. Tubifex  

merupakan organisme yang hidup di dasar sungai yang berupa lumpur dengan airan 

air yang tenang. Cacing sutra ini pada umumnya digunakan sebagai pakan ikan hias 

dan benih  ikan konsumsi sebagai sumber protein. Kandungan gizi cacing sutra 

cukup baik bagi pakan ikan yaitu protein (57%), lemak (13,3%), serat kasar 

(2,04%), kadar abu (3,6%)dan air (87,7%). Kandungan nutrisi cacing sutra juga 

tidak kalah dibanding pakan alami lainnya. 

Pakan buatan (pellet) adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu 

berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Pembuatan pakan buatan sebaiknya 

didasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi ikan, sumber dan kualitas bahan 

baku, serta nilai ekonomis. 

Sebaiknya pakan yang diberikan kepada benih ikan gabus mengandung 

protein sebanyak 30-40% agar laju perumbuhan benih ikan gabus bisa mencapai 

angka maksimal. Karena pakan tubifex sp. dan pakan pellet mempunyai kadar 
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protein yang tinggi, kombinasi keduanya akan sangat efektif untuk meningkatkan 

laju pertumbuhan ikan gabus. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis 

mencoba untuk melakukan penelitian dengan mengkombinasikan antara pakan 

alami dan pakan buatan untuk pertumbuhan ikan gabus. Pakan alami yang di pakai 

adalah cacing tubifex, sedangkan untuk pakan buatan yang di pakai adalah pakan 

buatan berupa pellet. Dari uraian di atas maka penulis mengambil judul “Pengaruh 

kombinasi pakan alami dan pakan buatan pellet terhadap  pertumbuhan dan sintasan 

benih ikan gabus (Channa striata)” 

1.2 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh kombinasi antara pakan alami dan pakan buatan  

terhadap pertumbuhan dan sintasan benih ikan gabus (Channa striata) ? 

2. Berapakah perbandingan kombinasi antara pakan alami dan pakan buatan 

yang memberikan pertumbuhan dan sintasan terbaik bagi benih ikan gabus 

(Channa striata) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi pakan alami dan pakan buatan terhadap 

pertumbuhan dan sintasan benih ikan gabus (Channa striata) 

2. Mengetahui perbandingan kombinasi antara pakan alami dan pakan buatan 

yang memberikan pertumbuhan dan sintasan terbaik bagi benih ikan gabus 

(Channa striata) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pnelitian ini adalah antara lain : 

1. Bagi Peneliti

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang 

pemahaman kombinasi pakan alami dan pakan buatan terhadap petumbuhan 

dan sintasan benih ikan gabus. 

2. Bagi Masyarakat dan Pembudidaya Ikan Air Tawar

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terutama bagi pembudidaya ikan air

tawar mengenai budidaya ikan gabus (khususnya kombinasi pemberian pakan 

alami dan pakan buatan bagi benih ikan gabus). 




