
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Benih memiliki peranan penting dalam usaha budidaya perikanan, sehingga 

dibutuhkan benih yang unggul dan berkualitas. Untuk menghasilkan benih yang 

unggul perlu dilakukan teknik pengelolaan induk yang sesuai, seperti rekayasa 

induk, pakan, dan lingkungan. Hasil penelitian Kamalia (2018) menunjukkan 

bahwa pemijahan yang efektif adalah pemijahan semi alami dikarenakan sel sperma 

dan sel telur yang dikeluarkan lebih terkontrol dibandingkan secara alami. Sel telur 

yang sudah dikeluarkan dari tubuh indukan harus segera dicampurkan dengan sel 

sperma yang sudah dilarutkan dengan larutan fisiologi karena lama penyimpanan 

sel telur akan berpengaruh terhadap tingkat pembuahan (Gafur 2019). Berdasarkan 

penelitian Andrizal (2019), substrat yang menjadi media penyimpanan telur juga 

berpengaruh terhadap tingkat pembuahan. Berdasarkan hasil penelitian, substrat 

yang baik adalah kajo.   

Tersedianya benih ikan dengan kualitas baik dalam kuantitas yang cukup, 

pada waktu yang tepat, merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan 

budidaya Selain itu, faktor yang juga menunjang keberhasilan budidaya adalah 

ketersediaan indukan yang matang gonad sepanjang tahun yang dapat mendukung 

produksi benih secara berkelanjutan (Subagja dkk. 2006).  

Salah satu permasalahan yang ada pada pembenihan ikan baster adalah 

banyaknya pemijahan liar yang dapat mempengaruhi ketersediaan stok telur yang 

matang sehingga stok telur yang matang berkurang. Perlakuan terhadap indukan 

akan berpengaruh terhadap proses pemijahan yang selanjutnya mempengaruhi 

tingkat produksi. Selain itu, pemahaman siklus reproduksi secara alami akan 

membantu dalam manajemen induk agar dapat menjamin ketersediaan indukan 

matang gonad. Selain permasalahan pemijahan liar yang berdampak terhadap 

rendahnya ketersediaan stok benih, kematian induk juga menjadi masalah dalam 

budidaya. Kematian induk disebabkan oleh hama, penyakit, serta pengelolaan 

induk yang salah. Indukan seringkali mengalami kerusakan sisik, sirip, dan perut 

selama pengambilan indukan, sehingga ikan mengakami stres hingga kematian. 
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Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai pengelolaan induk yang dapat 

meningkatkan ketersediaan induk yang matang gonad. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tingginya kematian indukan serta adanya pemijahan liar yang tidak 

terkontrol akan mempengaruhi ketersediaan stok gonad yang matang dan indukan 

yang siap mijah. Oleh karena itu diperlukan perlakuan dalam pengelolaan indukan, 

yang meliputi pengelolaan pakan dan rekayasa lingkungan. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan induk untuk 

mengontrol ketersediaan induk matang gonad melalui pengelolaan pakan dan 

rekayasa lingkungan.  

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam 

usaha budidaya ikan baster, salah satunya pada proses pemijahan, khususnya 

ketersediaan indukan matang gonad pada waktu yang tepat. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran 
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1.5 Hipotesis 

Manajemen pakan dan rekayasa lingkungan akan berpengaruh terhadap stok 

indukan matang gonad. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru 

mengenai teknik yang dapat digunakan pembudidaya untuk menghindari pemijahan 

liar dan mengontrol ketersediaan indukan matang gonad di waktu yang tepat. 
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