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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Ikan biawan (Helostoma temminckii) merupakan salah satu ikan air tawar 

yang berasal dari wilayah tropis, tepatnya Asia Tenggara. Ikan tambakan, yang di 

beberapa daerah dikenal sebagai ikan Tembakang (Lampung) dan Biawan 

(Kalimantan). Ikan tersebut hidup di sungai, anak sungai dan daerah genangan 

kawasan hulu hingga hilir bahkan dimuara- muara sungai yang berlubuk dan 

berhutan dipinggirnya. Ikan biawan salah satu ikan konsumsi yang sangat 

digemari masyarakat karena memiliki nilai gizi tinggi, baik di konsumsi dalam 

bentuk kering (ikan asin) maupun dalam keadaan segar. Selain itu, komoditas ikan 

ini tergolong ekonomis penting karena harganya yang tinggi dan dari segi rasa 

bahwa dagingnya lebih gurih membuat ikan biawan sangat digemari masyarakat  

Indonesia bahkan dibeberapa Negara seperti Brunei dan Malaysia.  

Pemeliharaan ikan biawan masih terbatas. menurut Yanhar (2002) 

produksi ikan biawan saat ini masih bergantung dari hasil tangkapan di alam, 

sedangkan untuk pemeliharaan dalam wadah yang terkontrol belum banyak 

dilakukan oleh petani. Menurut Rohana, (2015); Suherman, (2016)  Saat ini 

pembenihan ikan biawan mulai dikembangkan oleh Balai Budidaya Ikan Sentral 

(BBIS) anjongan dari hasil pembenihan didapatkan rata-rata kelangsungan hidup 

sebesar 70-75 %. 

Pengembangan pembenihan ini sendiri banyak mengalami kendala, salah 

satunya penyedian pakan alami yang merupakan makanan ikan yang hidup 
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diperairan. Meskipun untuk mencukupi kebutuhan makanan benih ikan telah 

banyak digunakan makanan buatan, namun kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

benih masih diperlukan makanan alami sesuai dengan bukaan mulut benih ikan. 

Pakan alami juga mudah dicerna benih ikan yang fisiknya masih lemah. Selain itu 

tingkat kematian ikan dari alam untuk menyesuaikan di dalam budidaya sangat 

tinggi hal ini akan mempersulit dalam pembudiyaan selain itu juga adanya 

serangan pathogen berupa baktri dan jamur dan lain-lainnya yang suka menyerang 

benih ukaran kecil (Hernowo, 2005).  

Cacing sutra merupakan pakan alami yang mengandung protein tinggi dan 

mudah juga dalam mendapatkannya namun untuk saat ini belum termamfaatkan 

secara optimal Keunggulan lainnya yang dimiliki cacing sutra adalah : dapat 

dikonsumsi ikan secara keseluruhan, karena tidak mempunyai tulang belakang 

sehingga mudah dicerna oleh usus ikan. Cacing sutra juga mudah diperoleh 

karena dapat dikultur sendiri. Penyedian pakan buatan dalam usaha budidaya ikan 

memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi bahkan merupakan biaya produksi 

yang tinggi. Tingginya harga pakan buatan yang ada di pasaran harus 

ditanggulangi dengan mengkombinasikan dan  memamfaatkan bahan-bahan 

murah agar diperoleh efisiensi biaya produksi dalam usaha budidaya dengan 

memperoleh hasil dan pertumbuhan yang optimal. Disamping itu juga organisme 

cacing harganya relatif murah, mudah didapatkan. dan bisa dikultur dalam jumlah 

yang banyak untuk memenuhi pakan bagi ikan.  
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Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

kombinasi pellet dan cacing tanah dengan persentase yang berbeda dalam pakan 

ikan ringau sehingga mencapai pertumbuhan yang optimal dan kelansungan hidup 

yang tinggi dalam proses budidaya serta mengurangi biaya produksi yang lebih 

tinggi.  

1.2.  Perumusan Masalah 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan domestikasi ikan 

biawan adalah terjadinya penurunan baik pola pertumbuhan maupun tingkat 

kelangsungan hidup hal ini dikarenakan terjadinya perubahan lingkungan 

sehingga ikan pola makan terhadap pakan buatan sehingga jika dipelihara di 

akuarium pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya cenderung menurun 

dibanding jika hidup di alam. Selain itu tingkat kematian ikan dari alam untuk 

menyesuaikan di dalam budidaya sangat tinggi Ikan.  biawan termasuk salah satu 

ikan yang lebih menyukai pakan alami daripada pakan buatan ( Hambali, 2014). 

1.3.Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi pellet dengan cacing 

sutra yang terbaik pada  pertumbuhan dan kelangsungan hidup  benih ikan 

biawan. 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi bagi masyarakat 

terutama dalam usaha budidaya ikan biawan dengan melalui kombinasi pellat 

dengan cacing tanah terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan 

biawan. 


