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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah sebuah negara yang memliki berbagai macam komoditas 

perikanan mulai dari air tawar, air laut, hingga air payau. Salah satu jenis ikan air 

tawar yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah ikan mas. Ikan mas (Cyprinus 

carpio) merupakan jenis ikan air tawar yang diketahui mempunyai nilai ekonomis 

tinggi dan telah banyak dibudidayakan di berbagai daerah serta banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat di Indonesia. Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan air tawar 

yang disukai oleh masyarakat karena rasa daging yang enak dan bergizi. Selain, itu 

ikan mas dapat hidup di hampir semua pulau di Indonesia. Hal itu dikarenakan ikan 

mas tergolong ikan yang memiliki kemampuan beradaptasi sangat baik terhadap 

lingkungan yang baru. Data produksi ikan mas dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Produksi ikan mas mengalami peningkatan yang signifikan dari 

282.695 ton pada tahun 2010 menjadi 484.110 ton pada tahun 2014 (DJPB–KKP, 

2015).  

 Dalam usaha budidaya ikan, ketersediaan pakan dan kualitas pakan 

menjadi masalah utama yang sering dihadapi oleh para pembudidaya. Tidak 

terkecuali dalam usaha budidaya ikan mas. Hal ini berkaitan dengan faktor 

pertumbuhan, dimana menurut Putranti et al. (2015) pertumbuhan merupakan 

faktor yang sangat penting bagi keberhasilan budidaya. Salah satu aspek 

terhambatnya pertumbuhan adalah tingkat pemanfaatan pakan yang masih rendah 
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serta kualitas pakan dengan komposisi nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

ikan, sehingga menentukan tingkat efisiensi pakan dan kecernaan pakan. 

 Pakan merupakan unsur penting dalam menunjang pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup ikan. Ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika 

makanan yang tersedia cukup dan memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan 

oleh ikan. Menurut Wulandari (2012), kecukupan nutrisi pada pakan memiliki 

pengaruh terhadap pembentukan energi. Pemanfaatan utama energi dari makanan 

digunkan benih ikan mas untuk proses pertumbuhan. Sehingga dengan memenuhi 

ketersediaan pakan yang baik dan tercukupi, maka produksi ikan mas dapat 

meningkat dan pertumbuhan akan lebih maksimal. 

 Ketersediaan ikan mas dengan mutu yang baik masih terbatas, sehingga 

permintaan konsumen terhadap ikan mas belum cukup terpenuhi. Dengan 

meningkatnya permintaan terhadap ikan mas, maka diperlukan teknik budidaya 

untuk meningkatkan laju pertumbuhan agar proses produksi dapat dipersingkat. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan 

menambahkan hormon tiroksin (T4) ke dalam pakan yang akan diberikan kepada 

ikan mas tersebut. 

 Hormon tiroksin telah dilaporkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

ikan melalui peningkatan laju metabolisme, efisiensi pakan, dan retensi protein. 

Hormon tiroksin yang terdiri dari tetra iodothyronin (T4) dan tri iodothyronin (T3) 

merupakan dua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan berfungsi dalam 

metabolisme umum dan pertumbuhan (Hoar et al. 1983 dalam Sukendi et al., 

2011). Hormon tiroksin ini dalam konsentrasi rendah dapat meningkatkan proses 
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pertumbuhan dan bekerjasama dengan hormon-hormon lain. Akan tetapi, 

sebaliknya pemberian hormon tersebut dalam jumlah banyak akan mengakibatkan 

balance negatif yang mengakibatkan penurunan proses pertumbuhan (Lukistyowati 

1992 dalam Sukendi et al., 2011). 

 Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan 

pengujian tentang pengaruh penambahan hormon tiroksin (T4) terhadap pakan 

untuk ikan mas (Cyprinus carpio). Hormon tiroksin (T4) tersebut akan diketahui 

apakah berpengaruh nyata atau berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan dan 

tingkat kelangsungan hidup ikan mas dengan melihat berbagai perlakuan yang 

berbeda. Selain itu, akan diketahui berapakah dosis penambahan hormon tiroksin 

(T4) yang baik bagi ikan mas (Cyprinus carpio).  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka didapatkan 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh pemberian hormon tiroksin (T4) pada pakan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan 

mas (Cyprinus carpio)? 

2) Pemberian dosis berapa hormon tiroksin (T4) yang baik pada pakan bagi 

pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus carpio)? 
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1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pengaruh pemberian hormon tiroksin (T4) pada pakan 

terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus 

carpio). 

2) Untuk mengetahui pemberian dosis hormon tiroksin (T4) yang baik pada 

pakan bagi pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan mas 

(Cyprinus carpio).  

1.4 Hipotesis 

H0 : Diduga pemberian hormon tiroksin (T4) pada pakan tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan 

hidup ikan mas (Cyprinus carpio) 

H1 : Diduga pemberian hormon tiroksin (T4) pada pakan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan mas 

(Cyprinus carpio) 

 


