
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ikan lele sangkuriang merupakan perbaikan hasil genetik silang balik antara 

induk betina generasi kedua (F2) dengan induk jantan generasi keenam (F6) lele 

dumbo (Clarias gariephinus sp). Menurut Sunarma (2004), pertumbuhan benih lele 

sangkuriang pada pemeliharaan umur 5-26 hari menghasilkan laju pertumbuhan 

harian 43,57% dibandingkan dengan ikan lele dumbo, sedangkan pada 

pemeliharaan 26-40 hari 14,61% lebih tinggi.  

Berdasarkan laporan tahunan direktorat produksi tahun 2013 bahwa 

produktivitas ikan lele dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan 

rata-rata 2010-2013 yaitu 47,21 % (KKP, 2013). Berdasarkan laporan tahunan 

Statistik Perikanan Budidaya di Jawa Timur tahun 2014, luas budidaya kolam Jawa 

Timur yang berpotensi adalah 16.203,61 ha (DKP Jatim, 2014). Produksi ikan lele 

Provinsi Jawa Timur dalam statistik perikanan budidaya perikanan budidaya kolam 

menurut jenis ikan dan kabupatennya pada tahun 2014 yaitu 192.565,7 ton dan 

produksi ikan lele mencapai 96.073,2 ton (Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. 

Jatim, 2014). 

Berdasarkan data DKP Jatim tahun 2014, memungkinkan terjadi 

penambahan jumlah air buangan budidaya ikan pasca produktivitas dengan 

akumulasi bahan organik dari sisa pakan dan feses. Unsur N dan NH3 (amonia) 

yang tinggi berdampak langsung terhadap penurunan kualitas air media 

pemeliharaan dan mengganggu pertumbuhan ikan budidaya.  
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Sistem budidaya ikan secara umum dibedakan menjadi sistem konvensional 

dan intensif. Sistem budidaya konvensional merupakan sistem pemeliharaan alami, 

terlebih pada pengelolaan kualitas air yang hanya memerankan mikroalga yang 

tumbuh secara alami pada media pemeliharaan. Sedangkang sistem budidaya 

intensif merupakan sistem pemeliharaan ikan secara terkontrol, salah satunya 

pengelolaan kualitas air.  

Pengelolaan kualitas air ditingkatkan mutunya dengan dilakukan 

penambahan bakteri inokulum ke dalam media dengan harapan serta tujuan 

mendekomposisikan materi organik, menekan pertumbuhan bakteri pathogen serta 

menyeimbangkan komunitas mikroba sehingga dapat menyediakan lingkungan 

yang lebih baik bagi ikan.  

Dewasa ini banyak metode baru dalam pengelolaan kualitas air media 

budidaya ikan yaitu NWS dan Bioflok. Metode pengelolaan kualitas air NWS 

merupakan media dengan penambahan ragi tape, ragi tempe, dedak, molase serta 

probiotik Bacillus sp. Sedangkan Bioflok merupakan sistem pengelolaan kualitas 

air dengan menambahkan bakteri inokulum Bacillus sp, molase dan garam. 

Pemakaian bakteri jenis Bacillus sp, dapat memperbaiki kualitas air karena dapat 

mendekomposisikan materi organik (Irianto, 2003).  

Hal inilah yang melatarbelakangi perlu dilakukannya uji coba atau 

treatment tentang performa pertumbuhan dan sintasan ikan lele sangkuriang 

(Clarias gariepinus  sp) pada sistem budidaya konvensional, NWS (natural water 

system) dan Bioflok. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdarasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaiamana performa pertumbuhan dan sintasan ikan lele sangkuriang (Clarias 

gariepinus  sp) pada sistem budidaya konvensional, Bioflok dan NWS? 

2. Sistem budidaya manakah yang memberikan performa pertumbuhan dan 

sintasan yang terbaik untuk ikan lele sangkuriang (Clarias gariepinus  sp)? 

 

1.3. Tujuan  

Berdasarkan perumusan msalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui performa pertumbuhan dan sintasan ikan lele sangkuriang 

(Clarias gariepinus  sp). pada sistem budidaya konvensional, Bioflok dan 

NWS. 

2. Untuk mengetahui sistem budidaya ikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan 

sintasan  ikan lele sangkuriang (Clarias gariepinus  sp). 

 

1.4. Sasaran  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pembudidaya mengenai perfoma pertumbuhan dan sintasan ikan lele sangkuriang 

pada sistem budidaya Konvensional, Bioflok dan NWS dengan peran mikroba 

dalam memanfaatkan bahan organik menjadi bahan makanan bagi ikan lele 

sangkuriang (Clarias gariepinus  sp). 
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1.5. Hipotesis  

H0 : Diduga pengelolaan kualitas air pada sistem budidaya konvensional, Bioflok 

dan NWS tidak berbeda nyata terhadap performa pertumbuhan dan sintasan 

ikan lele sangkuriang (Clarias gariepinus sp). 

H1 : Diduga pengelolaan kualitas air pada sistem budidaya konvensional, Bioflok 

dan NWS berbeda nyata terhadap performa pertumbuhan dan sintasan ikan lele 

sangkuriang (Clarias gariepinus sp). 

 

 


