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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu komoditas 

ikan air tawar yang akan terus ditingkatkan produktifitasnya oleh pemerintah, baik 

pada kegiatan pembenihan maupun pembesaran. Hal tersebut diikuti dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan ikan lele yang berukuran konsumsi, namun 

permasalahan utama dalam budidaya ikan lele adalah tingginya harga pakan yang 

berkualiatas buatan pabrik. 

Pakan merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan budidaya 

ikan secara intensif maupun semi intensif, baik ikan air tawar, ikan air payau, 

maupun ikan air laut. Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus)  membutuhkan asupan 

nutrisi yang optimal bagi pertumbuhan. 

Nutrisi yang terkandung dalam pakan sangat mempengaruhi pertumbuhan 

ikan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada sistem budidaya ikan saat ini, 

untuk mempercepat laju pertumbuhan  diperlukan pakan yang memiliki nilai gizi 

tinggi. Kandungan nutrisi pakan untuk benih ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

adalah sebagai berikut : kadar air (12 %), kadar abu (13%),  kadar protein (30%), 

kadar lemak (5%), kadar serat kasar (6%), namun pakan ikan saat ini memiliki 

kualitas yang sangat beragam, dan sebagian besar memiliki nilai nutrisi yang 

rendah, untuk itu perlu adanya penambahan suplemen dalam pakan buatan untuk 

meningkatkan nilai nutrisi pakan tersebut. Beberapa suplemen yang sering 

digunakan dalam budidaya adalah suplemen viterna plus dan vitaliquid. 
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Viterna plus adalah suplemen pakan alami yang terbuat dari bahan-bahan 

alami yang mengandung nutrisi murni seperti vitamin, mineral dan beberapa asam 

amino penyusun protein.Vitaliquid merupakan suplemen multivitamin yang 

mengandung beberapa komposisi- komposisi penting yang berpengaruh untuk 

pertumbuhan ikan.  

Dosis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh  Salim (2006), dimana penggunaan suplemen 

viterna plus dengan tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai pada perlakuan (dosis 

20 ml/kg pakan). Berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba untuk melakukan 

kajian tentang penambahan suplemen yang berbeda dalam pakan buatan yaitu 

berupa viterna plus dan vitaliquid terhadap pertumbuhan spesifik dan sintasan 

benih  ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

 1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas  maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana pengaruh penambahan suplemen yang berbeda (viterna plus dan 

vitaliquid) dalam pakan buatan terhadap laju  pertumbuhan spesifik benih ikan    

lele dumbo (Clarias gariepinus) ? 

2) Bagaimana pengaruh penambahan suplemen yang berbeda (viterna plus dan 

vitaliquid) dalam pakan buatan terhadap sintasan benih ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) ? 
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       1.3  Tujuan 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan adalah sebagai berikut : 

1)  Untuk mengetahui pengaruh penambahan suplemen yang berbeda (viterna plus 

dan vitaliquid) dalam pakan buatan terhadap laju pertumbuhan spesifik  benih 

ikan  lele dumbo (Clarias gariepinus). 

     2)  Untuk mengetahui pengaruh penambahan suplemen yang berbeda (viterna plus 

dan vitaliquid) dalam pakan buatan terhadap sintasan benih ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus). 

1.4  Hipotesa 

H0       : Diduga penambahan suplemen yang berbeda dalam pakan buatan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan spesifik dan sintasan benih 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

H1          : Diduga penambahan suplemen yang berbeda dalam pakan buatan   

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan spesifik dan sintasan 

benih  ikan   lele dumbo (Clarias gariepinus). 

1.5   Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ilmu 

pengetahuan dan informasi khususnya bagi peneliti dan secara umum bagi 

masyarakat.  Terkait  penggunaan suplemen yang berbeda dalam pakan buatan 

untuk meningkatkan nilai nutrisi pakan sehingga pertumbuhan  dan sintasan ikan 

dapat tercapai. 

 


