
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan pasar ikan koki baster mencapai 6 juta ekor/minggu, tetapi baru 

terpenuhi sebesar 25% (Mariam, 2017). Banyak faktor yang menyebabkan belum 

optimalnya kegiatan pemijahan ikan koki baster diantaranya permasalahan 

kurangnya kurang pemahaman tentang pemijahan ikan koki baster yang efektif. 

Mariam (2017) menyatakan responden yang tidak memiliki banyak kolam 

biasanya menyimpan induk jantan dan betina pada satu kolam, hal tersebut rentan 

terjadinya ikan memijah secara liar. Kepemilikan induk yang hanya 200 ekor 

pemberian pakan 1kg/hari tanpa tambahan vitamin E dan dalam satu kali 

pemijahan induk yang digunakan 100 ekor dengan perbandingan induk jantan dan 

betina 3:1  dapat menurunkan jumlah produksi ikan koki baster. 

Berbeda dengan teknik pemijahan yang dilakukan Bossbaster, pemeliharan 

induk jantan dan betina ditempat terpisah dengan diberikan pakan 2 kali dalam 

satu hari yang telah dicampur dengan vitamin E. Bossbaster dalam satu kali 

pemijahan memijahkan 30 ekor menggunakan perbandingan 1:1 dengan teknik 

pemijahan pengurutan/striping. Penambahan vitamin E pada pakan berfungsi 

untuk menstimulasi kinerja reproduksi terutama pada perkembangan gonad, 

kualitas telur, larva, dan ketahanan hidup larva. 

Berdasarkan kondisi tersebut perlu mengkaji teknik pemijahan yang 

dilakukan di bossbaster selanjutnya dibandingkan dengan teknik pemijahan 

pembudidaya pada umumnya guna untuk melihat teknik pemijahan ikan koki 

baster yang efektif sehingga dapar meningkatkan produksi. 



 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Hasil produksi ikan koki baster dengan teknik pemijahan ikan koki baster 

yang dilakukan pembudidaya sangat rendah. 

1.3 Tujuan 

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas teknik pemijahan ikan koki 

baster secara semi alami guna meningkatkan hasil produksi. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Hasil produksi ikan koki baster dikalangan pembudidaya sangat rendah. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi yaitu dengan pemilihan 

indukan yang telah matang gonad, perbandingan induk jantan dan betina 1:1 

dengan teknik pemijahan semi alami didukung dengan kualitas air (suhu, pH dan 

DO) yang ideal dan pemberian pakan yang berkualitas serta diberikan tambahan 

vitamin E. Tahap selanjutnya setelah pemijahan ikan koki baster dilakukan yaitu 

perhitungan nilai fekunditas, derajat pembuahan telur (FR) dan daya netas telur 

(HR). Tingkat keberhasilan teknik pemijahan ikan koki baster semi alami 

berdasarkan hasil produksi, setelah tahapan-tahapan perhitungan fekunditas, FR 

HR dan SR. Teknik pemijahan semi alami yang efektif memiliki nilai yang tinggi 

apabila rendah maka perlu ditinjau kembali indukan, kualitas air dan pakan yang 

diberikan kepada indukan (Gambar 1). 
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 Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian 



 
 

1.5 Hipotesis 

Hasil produksi pemijahan ikan koki baster secara semi alami lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemijahan ikan koki baster secara alami. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitiandiharapkan mampu memberikan informasi terhadap 

pembudidaya untuk dapat meningkatkan hasil produksi ikan koki baster. 


