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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor budidaya perairan Indonesia merupakan salah satu usaha yang banyak 

digemari oleh masyarakat baik itu dari sektor budidaya air tawar, payau, dan 

lautnya. Ikan kerapu merupakan komoditas ikan budidaya air laut yang paling 

banyak dilakukan proses budidaya dan permintaan pasar yang cukup tinggi. 

Sehingga banyak dilakukan inofasi budidaya didalamnya, salah satu contohnya 

hybrididasi pada ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus 

lanceolatus). Permintaan ikan kerapu cantang yang semakin tinggi dari konsumen 

tidak seimbang dengan biaya produksi dari budidaya pada ikan, karena selain 

ketersedian bibit yang unggul dan baik untuk dilakukan proses budidaya pakan 

merupakan faktor yang banyak memakan biaya produksi. Menurut Perius (2011), 

pakan merupakan sumber materi dan energi untuk menopang kelangsungan hidup 

dan pertumbuhan ikan namun di sisi lain pakan merupakan komponen terbesar (50-

70%) dari biaya produksi. Kian meningkatnya harga pakan ikan tanpa disertai 

kenaikan harga jual ikan hasil budidaya adalah permasalahan yang harus dihadapi 

setiap pembudidaya ikan.  

Oleh karena itu diperlukannya alternatif pakan untuk menunjang budidaya 

ikan kerapu cantang. Salah satu inovasinya dengan penambahan konsentrasi 

mineral pada campuran pakan. Mineral berperan dalam berbagai tahap 

metabolisme, terutama sebagai kofaktor enzim. Salah satu mikromineral yang 

berperan terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan adalah selenium (Han et al., 

2011). Menurut Dhingra & Bancas (2006), Selenium merupakan trace element 
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esensial yang dibutuhkan dalam pakan untuk pertumbuhan dan fungsi fisiologis. 

Selenium berfungsi sebagai komponen dari enzim iodothironin deiodinase dan 

glutation peroksidase. Selenometionin sendiri adalah bentuk kimia utama dari Se 

organik dalam pakan, dan dilaporkan mempunyai bioavailability lebih tinggi dari 

pada Se anorganik (sodium selenite) (Bell dan Cowey, 1989 dan Wang dan Lovel, 

1997 dalam Hamzah dkk, 2012). 

Pemberian pakan dengan penambahan konsentrasi mineral Selenometionin 

diharapkan berpengaruh baik terhadap perkembangan dan daya tahan tubuh dari 

proses budidaya juvenil ikan Kerapu Cantang. Karna kandungan Selenometionin 

baik untuk mempercepat pertumbuhan dan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh 

juvenil ikan kerapu cantang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah meliputi : 

1) Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi Selenium Organik pada 

pakan pelet terhadap pertumbuhan juvenil Ikan Kerapu Cantang 

(Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus)? 

2) Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi Selenium Organik pada 

pakan pelet terhadap daya tahan tubuh juvenil Ikan Kerapu Cantang 

(Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus)? 
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1.3 Tujuan  

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi Selenium Organik 

pada pakan pelet terhadap pertumbuhan juvenil Ikan Kerapu Cantang 

(Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus). 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi Selenium Organik 

pada pakan pelet terhadap daya tahan tubuh juvenil Ikan Kerapu Cantang 

(Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) 

1.4 Hipotesa 

𝐻0 = Penambahan Selenium Organik pada pakan tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan daya tahan tubuh juvenil ikan Kerapu Cantang. 

𝐻1  = Penambahan Selenium Organik pada pakan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan daya tahan tubuh juvenil ikan Kerapu Cantang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu sebagai informasi bagi masyarakat tentang 

bagaimana Pengaruh Penambahan Konsentrasi Selenium dalam bentuk 

Selenometionin terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan pada juvenil ikan 

Kerapu Cantang 


