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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ikan biawan (Helostoma temmincki) adalah ikan asli indonesia terdapat 

dibeberapa sungai di Sumatera dan Kalimantan. Ikan tersebut hidup di sungai, 

anak sungai dan daerah genangan kawasan hulu hingga hilir bahkan dimuara- 

muara sungai yang berlubuk dan berhutan dipinggirnya. Komoditas ikan ini 

tergolong ekonomis penting karena harganya yang tinggi, dan rasa dagingnya 

yang gurih membuat ikan biawan sangat digemari dikalangan masyarakat 

Indonesia bahkan dibeberapa negara seperti Brunei dan Malaysia (Puslitbang 

Perikanan, 1992) 

Di alam ikan biawan menjadi target penangkapan yang potensial. Benih 

ikan biawan yang berasal dari perairan umum saat ini sudah mulai sulit 

didapatkan karena sebagian besar masyarakat khususnya di Kalimantan Barat 

penangkapan  ikan biawan ini dilakukan secara berlebihan untuk diambil telurnya. 

Telur ikan biawan tergolong mahal sehingga penangkapan Ikan biawan tidak 

sesuai dengan konservasi penangkapan. Ikan biawan juga banyak diperdagangkan 

untuk dijadikan ikan budidaya dan perdagangan benih ikan biawan ini bukan 

hanya bersifat domestik tetapi juga diperdagangkan di Asia Tenggara (Utomo dan 

Krismono, 2006) berdasarkan keunggulan tersebut, ikan biawan digolongkan 

sebagai ikan potensial untuk dibudidayakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan 

pembenihan ikan biawan. 

Saat ini beberapa penelitian telah berhasil memijahkan ikan biawan semi 

buatan menggunakan rangsangan hormon,  Salmon Gonadotropin Releasing 
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Hormone (sGnRH), Leutinuezing Hormon Releasing Hormone (LHRHa) yaitu 

sejenis anti dopamine yang dapat mempercepat proses pemijahan. 

Sex ratio merupakan perbandingan ideal jumlah ikan jantan dengan induk 

ikan betina dalam populasi untuk pembuahan sel telur (Triajie dan Haryono, 

2007). Beberapa penelitian mengenai sex ratio yang berbeda dalam pemijahan 

antara lain pada ikan beronang (Siganus guttatus), penggunaan sex ratio 

terbaiknya adalah 2 jantan dan 1 betina (2:1) dengan daya tetas 61% (Lante dan 

Palinggi, 2010). Pada ikan Bada (Rasbora argyrotaenia) sex ratio terbaik yaitu 3 

jantan dan 1 betina (3 : 1) dengan tingkat pembuahan sebesar  98% sedangkan 

pada perbandingan 1 jantan dan 1 betina (1 : 1) ikan bada (Rasbora argyrotaenia) 

menunjukkan tingkat pembuahan sebesar 71% (Said dan Mayasari, 2010). Selain 

itu hasil penelitian telah dilakukan fitrani (2013) pada ikan betook 

(Anabastestudineus) menunjukan sex ratio terbaik pada perbandingan 1 jantan dan 

1 betina (1:1) dengan tingkat penetasan 91,57 %. 

Selama ini pemijahan ikan biawan di (Balai Budiadaya Ikan Sentral) BBIS 

Anjongan menggunakan perbandingan 1 jantan dan 1 betina (1:1) dengan tingkat 

pembuahan 65 % (Rohana, 2015). Namun untuk ikan biawan sampai saat ini 

belum diketahui sex ratio yang terbaik untuk memenuhi kegiatan budidaya yang 

berkelanjutan sehingga perlu dilakukan penelitian tentang sex ratio yang berbeda 

untuk mencapai keberhasilan dalam pemijahan  ikan biawan secara semi buatan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi pada pembenihan ikan biawan pada saat ini adalah 

kurangnya ketersediaan produksi benih dan tidak berkualitas. Keberhasilan 
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didalam produksi ikan biawan tergantung dari kematangan sel sperma jantan ikan 

biawan, makanan yang diberikan selama pemeliharaan dan kondisi lingkungan.  

Keberhasilan pemijahan ikan biawan dipengaruhi faktor internal, antara 

lain kematangan gonad dan kualitas sperma yang cukup baik jantan maupun 

betina. Kegagalan sering terjadi dalam pemijahan disebabkan kurangnya jumlah 

sel sperma jantan sehingga proses pembuahan kurang baik.  

Berdasarkan hal tersebut untuk mengatasi masalah yang timbul dan untuk 

meningkatkan produksi khususnya pembudidaya ikan biawan maka perlu 

ditingkatkan usaha budidaya yang lebih buatan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan membandingkan jumlah jantan dan betina yang berbeda  

pada pemijahan secara buatan terhadap fertilisasi, daya tetas dan sintasan larva 

ikan biawan. 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jantan dan betina 

pada pemijahan secara semi buatan yang dapat menghasilkan fertilisasi , daya 

tetas telur dan sintasan larva ikan biawan. 

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah dari hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan gambaran perbandingan jantan dan betina, serta 

dapat menjadi acuan bagi Balai BudidayaIkan Sentral (BBIS) Anjongan dalam 

perkembangan lebih lanjut sehingga ikan biawan dapat diproduksi dengan cepat 

dan berkualitas tinggi. 

 

 


