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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele dumbo merupakan komoditas perikanan yang banyak dibudidayakan di air 

tawar dan disukai oleh masyarakat karena rasanya yang gurih. Selain itu ikan lele dumbo 

memiliki banyak keunggulan dibanding dengan ikan air tawar lainnya, seperti pemeliharaan 

mudah, pertumbuhan cepat, rasa dagingnya yang khas dan efesiensi pakan yang tinggi. Hal 

tersebut akan disertai dengan meningkatnya kebutuhan pakan. Selama ini pembudidaya masih 

bergantung pada pakan pabrikan karena untuk memenuhi kebutuhan protein ikan lele yang  

mencapai 30% (Andrianto dkk, 2005). Pakan buatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

ikan budidaya, dimana biaya pakan dapat mencapai 60% dari biaya produksi. Salah satu 

kelemahan penyusunan pakan ikan selama ini adalah kurang mengoptimalkan potensi bahan 

lokal. Umumnya sebagian bahan pakan terutama sumber protein masih impor, seperti bungkil 

kacang kedelai dan tepung ikan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan limbah 

di lingkungan yang ada. Pemanfaatan limbah ini secara maksimal dapat memberikan hasil yang 

signifikan karena kandungan gizi dan nutrien dalam limbah masih sangat potensial untuk 

dimanfaatkan. 

 Ikan tongkol merupakan  ikan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi 

dan baik untuk dikonsumsi. Kandungan gizi ikan tongkol yang berguna bagi tubuh, seperti 

protein, mineral, vitamin dan lain-lain. Kandungan protein ikan tongkol dapat mencapai 67,47 

%. Kandungan gizi lain yang sangat penting pada ikan laut adalah omega 3 (Ilza, 2013). 

Sangat masyarakat yang mengkonsumsi ikan tongkol karena kandungan gizinya yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh, maka dari itu akan timbul masalah limbah ikan tongkol yang 

tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan hanya dibuang. Bagian dari ikan yang dibuang dan 

menjadi limbah adalah kepala, ekor, sirip, tulang, dan jeroan ikan yang pada umumnya 
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meninggalkan limbah perikanan sebesar 35%, dengan presentase kadar protein yang tinggi 

pada tepung ikan tongkol diharapkan dapat dijadikan alternatif tepung ikan yang selama ini 

kita tahu dipasaran sangat sulit ditemukan kadang juga nutrisi yang terkandung juga rendah 

dan harganya yang mahal. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh tepung kepala ikan tongkol (Euthynnus affinis) sebagai alternatif 

tepung ikan terhadap pertumbuhan dan efisiensi pakan pada ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus)? 

2. Berapa presentase tepung kepala ikan tongkol yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan efisiensi pakan pada ikan lele dumbo (Clarias gariepinus)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui limbah kepala ikan tongkol (Euthynnus affinis) sebagai  alternatif tepung 

ikan berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan pada ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) 

2. Mengetahui presentase tepung kepala ikan tongkol yang cocok untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan efisiensi pakan pada ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah bagi masyarakat dalam 

pemanfaatan limbah kepala ikan tongkol agar termanfaatkan dan bernilai ekonomis serta 

sebagai bahan baku pakan ikan atau sebagai alternatif tepung ikan. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

1. H0: Alternatif tepung ikan dengan tepung ikan kepala tongkol (Euthynnus affinis) 

sebagai pakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan efisiensi pakan pada ikan 

lele dumbo (Clarias gariepinus). 
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2. H1: Alternatif tepung ikan dengan tepung ikan kepala tongkol (Euthynnus affinis)  

sebagai pakan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan efisiensi pakan pada ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus). 

 


