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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Ikan mas merupakan ikan pemakan tumbuhan dan hewan 

(omnivora). Ikan mas juga merupakan jenis ikan yang mudah 

dibudidayakan karena dapat dipijahkan secara alami dan dapat dibesarkan 

di berbagai lingkungan budidaya seperti di kolam tanah, kolam air deras, 

keramba, dan di jaring terapung.  Ikan mas termasuk ikan yang sangat 

responsif terhadap pakan buatan dengan kadar protein 25–30%. 

Kebutuhan protein ikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan 

dan kandungan energinya. Semakin besar masukan biaya pakan, akan 

semakin besar pula biaya produksi ikan tersebut (Sucipto & Prihartono, 

2005). Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mendapatkan jenis pakan 

yang efisien dan metode pemberian pakan yang efisien untuk 

meningkatkan produktifitas ikan dan secara ekonomis dapat 

menguntungkan.  

Pada dasarnya ikan akan mengkonsumsi pakan pada saat lapar dan 

jumlah pakan yang akan dikonsumsipun akan semakin bertambah. 

Pemberian pakan yang berlebihan akan mengakibatkan adanya sisa pakan 

yang tidak termakan dan dapat mengakibatkan turunnya kualitas air untuk 

media pemeliharaannya sehingga akan berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup dan produksi ikan yang dibudidayakan. Selain itu, 
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pemberian pakan yang tidak efisien juga akan menambah biaya produksi 

pada budidaya ikan. Kelebihan pakan yang larut dalam air dalam waktu 

yang lama dapat menimbulkan unsur yang berbahaya bagi kehidupan ikan, 

seperti NO2 (nitrit) dan NH4 (amoniak). Untuk itu sangat dibutuhkan 

suatu metode untuk meningkatkan efisiensi pakan (Suwarsito et al., 2010).  

Metode yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya pakan 

adalah dengan pemberian pakan secara efektif yang didapat dari 

keuntungan pertumbuhan ikan yang cepat. Dalam beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa pembatasan pakan pada ikan lele dumbo dapat 

mempercepat pertumbuhan ikan ini dibandingkan dengan ikan lele dumbo 

yang tidak dibatasi dalam pemberian pakannya. Fase dari pertumbuhan 

yang lebih besar dari normal, yang berkaitan dengan pemberian pakan 

kembali pada hewan darat dan air setelah mengalami masa pengurangan 

pemberian pakan disebut dengan pertumbuhan pengganti (Compensatory 

Growth). Cara ini dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ikan 

secara cepat untuk jangka waktu yang lama (Chatahondi & Yant, 2001). 

Pertumbuhan pengganti merupakan fase dari pertumbuhan yang 

cepat yang lebih besar dari yang normal. Pemuasaan secara periodik dapat 

memicu terjadinya pertumbuhan kompensatori pada ikan Oncorhychus 

mykiss (Nikki et al., 2004). Peningkatan laju pertumbuhan untuk mencapai 

berat tubuh yang sama dengan yang diberi pakan setiap hari selama 

periode pembatasan pakan disebut dengan pertumbuhan kompensatori 

(Skalski et al., 2005). Menurut Cho et al. (2006) pertumbuhan 
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kompensatori (compensatory growth) merupakan pertumbuhan yang cepat 

dari pertumbuhan normal yang dihasilkan dari pemberian pakan kembali 

setelah dipuasakan atau pengurangan nutrisi. Pemuasaan secara periodik 

dapat meningkatkan efisiensi pakan tanpa memperburuk pertumbuhannya 

tetapi dapat meningkatkan laju pertumbuhan mutlak, misalnya saja pada 

ikan kerapu lumpur Epinephelus couoides (Yuwono et al., 2009).  

Beberapa penelitian tentang pemuasaan telah banyak dilakukan 

pada beberapa ikan, misalnya Chatakondi & Yant (2001) telah melakukan 

penelitian pada juvenil ikan lele kanal (Ictalurus puncactus) dengan rata-

rata laju pertumbuhan sebesar 2,5 g yang telah dipuasakan secara periodik. 

Hasil yang telah diperoleh adalah rata-rata laju pertumbuhan yang tinggi 

terdapat pada ikan yang dipuasakan 3 hari sekali.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah bahwa 

bagaimanakah pengaruh pemuasaan terhadap pertumbuhan ikan mas.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemuasaan terhadap pertumbuhan ikan mas.  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pertumbuhan ikan mas yang mengalami pemuasaan serta sebagai dasar 

pemberian pakan yang optimal baik secara ekonomis maupun secara 

ekologis dan untuk dapat diaplikasikan oleh petani ikan.  
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