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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 Ikan hias adalah salah satu potensi budidaya perikanan yang cukup besar di 

indonesia. Budidaya ikan hias air tawar memiliki nilai eksport yang cukup tinggi 

dan berpeluang dapat meningkatkan devisa. Ikan hias dapat dijadikan alternatif 

usaha yang dapat memberikan keuntungan finansial. Salah satu jenis ikan hias 

yang dapat di budidayakan adalah ikan rainbow. Selain warna bentuk dan ukuran  

yang menarik, ikan rainbow juga mudah di budidayakan (Nasution 2000). Ikan 

rainbow merupakan salah satu ikan asal Indonesia dengan habitat asli Danau 

Sentani, Irian Jaya. Budidaya ikan rainbow sudah dikembangkan di Indonesia 

untuk pelestarian plasma nutffah. 

 

Budidaya ikan rainbow masih memiliki kendala dalam ketersedian benih yang 

dikarenakan lamanya waktu penetasan telur selain itu juga kendala yang sering di 

jumpai adalah telur yang membusuk pada saat proses penetasan yang dikarenakan 

lamanya waktu penetasan. Sehingga memperlambat proses budidaya dan produksi 

benih ikan rainbow.  Penetasan telur ikan rainbow memerlukan waktu yang cukup 

lama yaitu sekitar  7 hari (Nugraha, 2004).   

 

Salah satu cara untuk mempercepat waktu penetasan  telur yang dihasilkan adalah 

dengan melakukan rekayasa lingkungan. Faktor lingkungan seperti salinitas media 

budidaya dapat mempengaruhi daya tetas dan lama penetasan telur dan kualitas 

telur. Salinitas media akan berpengaruh terhadap tekanan osmotik dalam telur 
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ikan. Apabila osmotik lingkungan (salinitas) berbeda jauh dengan tekanan 

osmotik dalam telur ikan  (kondisi tidak ideal) maka osmotik media akan menjadi 

beban bagi telur sehingga dibutuhkan energi yang relatif besar untuk 

mempertahankan osmotik telurnya   (Dian, AN  dkk, 2010) .Sampai saat ini belum 

diketahui berapa kisaran salinitas yang optimum untuk penetasan telur ikan 

rainbow. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian agar diketahui salinitas 

optimum dalam media penetasan serta pengaruhnya terhadap lama penetasan telur 

ikan rainbow . 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh salinitas terhadap daya tetas 

dan lama waktu penetasan  telur ikan rainbow. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

salinitas terhadap daya tetas dan lama waktu penetasan telur ikan 

rainbow(Melanotaenia parva). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Tingginya permintaan pasar akan ikan hias mendorong para petani ikan 

memproduksi ikan hias sebanyak-banyaknya. Lamanya waktu yang dibutuhkan 

untuk membudidaya ikan hias menyebabkan para pembudidaya tidak dapat 

memenuhi jumlah permintaan pasar. Perlu dilakukan teknik manipulasi salinitas  

agar telur-telur  ikan hias khususnya ikan rainbow agar cepat menetas. 
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Daya tetas telur ikan akan menentukan kualitas larva yang dihasilkan, ikan 

Rainbow membutuhkan waktu 7 hari untuk menetas (Nugraha, 2004). Hal ini 

disebabkan oleh proses perkembangan embrio yang berlangsung lama. Fase ini 

cukup krisis sehingga lamanya proses menyebabkan kegagalan dalam 

perkembangan embrio yang ditandai banyaknya telur yang busuk. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi lamanya penetasan telur ikan  Rainbow yaitu kualitas 

air dan lingkungan yang kurang sesuai. Menurut Bobe dan Labbé (2010) bahwa 

kualitas telur dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain status nutrisi induk 

jantan/betina, penanganan manajemen induk saat pemijahan (tingkat pembuahan), 

faktor stres dan kondisi lingkungan seperti suhu, lama pencahayaan dan salinitas.  

 

Salinitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi daya tetas dan 

lama waktu penetasan pada telur ikan. Oleh karena itu diharapkan dengan kadar 

salinitas yang optimum menjadikan embrio dapat berkembang lebih baik dan 

proses perkembangan menjadi lebih cepat. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesisi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Ho = Tidak ada pengaruh perbedaan salinitas terhadap daya tetas telur ikan 

rainbow (Melanotaenia parva). 

      H1 = Ada pengaruh perbedaan salinitas terhadap daya tetas telur ikan  

rainbow (Melanotaenia parva). 

 

 Ho = Tidak ada pengaruh perbedaan salinitas terhadap lama waktu 

penetasan telur ikan rainbow (Melanotaenia parva). 

H1 = Ada pengaruh perbedaan salinitas terhadap lama waktu penetasan 

telur ikan  rainbow (Melanotaenia parva). 


