
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

lkan nila merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Ikan nila 

berdaging padat, tidak mempunyai banyak duri, mudah disajikan dan mudah 

didapatkan di pasaran (Yans, 2005). Di Indonesia, ikan nila menjadi salah satu 

produk unggulan dalam Program Minapolitan, yaitu program pengembangan 

produk perikanan sebagai penyangga perekonomian suatu daerah (KKP, 2010). 

 

Seiring dengan perluasan usaha budidaya, permintaan pasar untuk ikan nila terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun usaha budidaya tetap saja 

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul seperti masih rendahnya 

kualitas benih, tidak tersedianya benih setiap saat secara berkesinambungan, 

rendahnya fertilisasi telur dan derajat tetas telur. Salah satu penyebab penurunan 

kualitas telur dan larva dikarenakan rendahnya kualitas pakan induk yang 

diberikan (Suria et al., 2006). 

 

Dalam proses pembenihan ikan nila, secara umum induk diberi pakan komersil 

untuk pembesaran. Sebaiknya pakan yang diberikan pada induk merupakan pakan 

yang dibuat khusus untuk tujuan pembenihan, agar hasil yang diperoleh optimal 

baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas benih. Salah satu cara untuk 

memperoleh hasil pembenihan ikan yang optimal dengan memperbaiki kinerja 



reproduksi yang dapat ditingkatkan dengan cara melakukan perbaikan kualitas 

nutrisi pakan induk. Unsur nutrien yang harus ada dalam pakan induk ikan antara 

lain vitamin E dan asam lemak (Suria et al., 2006). 

 

Vitamin E memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam 

reproduksi ikan. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah 

terjadinya oksidasi asam lemak tidak jenuh pada sel. Sebagai antioksidan, vitamin 

E dapat melindungi lemak supaya tidak teroksidasi, misalnya lemak atau asam 

lemak yang terdapat pada membran sel, sehingga proses embriogenesis berjalan 

dengan normal dan hasil reproduksi dapat ditingkatkan (Syahrizal, 1998). 

 

Tepung ikan merupakan salah satu bahan pakan sumber protein hewani yang 

sering digunakan untuk menyusun pakan. Sampai saat ini sebagian besar 

pemenuhan tepung ikan untuk pakan masih tergantung pada impor. Produksi 

dalam negeri hanya mampu menyediakan sekitar 5% dari yang diperlukan, 

sedangkan penggunaan tepung ikan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Tepung ikan berkualitas mengandung protein 60-80% dan ikan mampu mencerna 

pakan dengan baik sebesar 80-90% (Lovell, 1989). Untuk mengganti tepung ikan 

yang mahal dapat diberikan solusi dengan memanfaatkan ikan rucah yang dapat 

diolah sebagai pengganti tepung ikan impor. Persentase protein tepung ikan rucah 

berkisar antara 40-65%. Kandungan protein tepung ikan rucah tidak berbeda jauh 

dengan kandungan protein tepung ikan impor, sehingga dapat dijadikan solusi 

untuk mengganti bahan baku pembuatan pakan ikan dari tepung ikan impor 

menjadi tepung ikan rucah (Subagio et al., 2003). 

 



1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan vitamin E 

dalam pakan buatan berbasis tepung ikan rucah terhadap kematangan gonad ikan 

nila merah (Oreochromis niloticus). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pembudidaya ikan nila tentang penambahan vitamin E yang tepat untuk 

mempercepat proses pematangan gonad pada ikan nila merah. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani ikan nila adalah tingginya harga 

pakan ikan. Pakan berperan sangat penting dalam pertumbuhan ikan, selain itu 

pakan merupakan biaya terbesar dalam proses produksi yaitu berkisar 60 sampai 

70%. 

 

Pakan ikan yang baik harus mengandung nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh 

ikan yang dibudidayakan, diantaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan 

juga mineral. Nutrien-nutrien yang terkandung dalam pakan ikan memiliki 

kegunaannya masing-masing dalam mendukung keberhasilan proses reproduksi 

suatu sistem budidaya. Proses reproduksi dapat ditingkatkan dengan cara 

melakukan perbaikan kualitas nutrisi pada pakan induk. 

 

Vitamin E memiliki peranan yang sangat penting dalam reproduksi ikan, salah 

satu fungsinya adalah sebagai senyawa antioksidan yang dapat mencegah 



terjadinya oksidasi asam lemak tidak jenuh pada sel. Untuk itu dilakukan 

penambahan vitamin E pada pakan buatan berbasis tepung ikan rucah untuk 

mempercepat kematangan gonad ikan nila dan juga memperbaiki kualitas telur 

ikan nila. Skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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1.5 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu : 

Ho = τi = 0    Tidak ada pengaruh perbedaan penambahan vitamin E pada pakan  

  buatan berbasis tepung ikan rucah terhadap kematangan gonad    

  ikan nila. 

H1 = τi ≠ 0     Ada pengaruh perbedaan penambahan vitamin E pada pakan  

 buatan berbasis tepung ikan rucah terhadap kematangan gonad    

 ikan nila.  

 


