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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Usaha pembenihan merupakan bagian hulu yang terpenting dalam usaha perikanan. 

Dimana indukan sangat memegang peran penting dalam usaha ini, baik dalam perikanan 

budidaya maupun pembenihan. Dikarenakan indukan yang unggul akan menghasilkan 

pula larva dengan kualitas tinggi (unggul). Oleh sebabnya sekarang ini pemerintah 

maupun pembudidaya kian genjar-genjarnya melakukan berbagai inovasi guna 

meningkatkan teknologi pembenihan yang ada untuk meningkatkan produksi benih yang 

dihasilkan. Ikan lele mutiara merupakan salah satu contohnya, merupakan ikan strain baru 

yang unggul karena didapat dari menyilangkan berbagai jenis ikan lele lainnya yakni ikan 

lele Mesir, Paiton, Sangkuriang dan Dumbo. Nama “Mutiara” memiliki kepanjangan 

mutu tiada tara, dimana nama itu mewakili dari berbagai keunggulan yang dimiliki ikan 

lele mutiara seperti performa budidaya yang relatif lengkap, terutama dalam hal 

pertumbuhan, efisiensi pakan, keseragaman ukuran, toleransi penyakit, lingkungan, dan 

stres, serta produktivitas yang tinggi.   

Kegiatan yang dapat menunjang dan mendukung keberhasilan usaha perikanan 

budidaya, maka diperlukannya ketersediaan induk dan benih unggul dalam jumlah yang 

memadai dan berkesinambungan, sehingga dimungkinkan dapat mencukupi kebutuhan 

pasar yang ada. Ikan lele mutiara merupakan salah satu contoh strain ikan lele afrika 

dengan gen yang sangat baik. Namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kendala 

yang dihadapi. Iswanto dkk (2014)  menyatakan bahwa berbagai kendala tersebut antara 
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lain bisa datang dari musim yang kurang bersahabat, keterbatasan lahan, problem 

genetika, rendahnya produktivitas, ataupun hama dan penyakit. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kesuksesannya yakni faktor eksternal (lingkungan dan pakan) dan internal 

(genetik dan hormon). Pakan yang baik untuk indukan lele lele sendiri adalah pakan yang 

mengandung protein, lemak dan karbohidrat yang cukup. Pakan terbagi menjadi dua, 

yaitu pakan alami dan pakan buatan. 

Fajrin, C.N et al (2012) menyatakan bahwa pakan merupakan salah satu faktor yang 

perlu diperhatikan dalam perawatan induk, jika nutrisi yang terkandung dalam pakan dan 

manajemen pemberian pakan dilakukan dengan benar maka siklus pemijahan dapat lebih 

singkat, serta jumlah pembuahan dan jumlah penetasan lebih tinggi. Menurut Izquierdo 

et al. (2001) Perbaikan yang dilakukan pada nutrisi dan pemberian pakan ke induk ikan 

telah menunjukkan peningkatan yang besar tidak hanya pada sperma dan telur, akan tetapi 

juga pada produksi benih. Perkembangan gonad dan fekunditas (jumlah telur yang 

dihasilkan induk) dan jumlah tetas yang tinggi juga dipengaruhi beberapa nutrien tertentu, 

terutama pada ikan yang memijah secara terus-menerus dengan periode vitelogenesis 

yang pendek.  

Sehubungan dengan hal tesebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji jenis 

pakan berbeda (pelet, cacing tanah dan keong emas) terhadap fertilisasi dan jumlah 

penetasan (hatching rate). Dimana dalam kegiatan pembenihan, fertilisasi dan jumlah 

penetasan (hatching rate) perlu diketahui guna menentukan seberapa sukses usaha 

pembenihan tersebut. Untuk itu penulis berinisiatif melakukan penelitian tentang ikan lele 

mutiara terutama pada jumlah pembuahan dan jumlah penetasan.  
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1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh jenis pakan yang berbeda terhadap tingkat keberhasilan 

fertilisasi dan jumlah penetasan (hatching rate) pada ikan lele mutiara (Clarias 

gariepinus) ? 

2. Jenis pakan mana yang efektif untuk tingkat keberhasilan fertilisasi dan jumlah 

penetasan (hatching rate) pada ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) ? 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Pengaruh jenis pakan berbeda yang diberikan terhadap tingkat keberhasilan 

fertilisasi dan jumlah penetasan (hatching rate) pada ikan lele mutiara (Clarias 

gariepinus). 

2. Jenis pakan mana yang paling efektif dalam tingkat keberhasilan fertilisasi dan 

jumlah penetasan (hatching rate) ikan lele mutiara (Clarias gariepinus).  

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai penyediaan referensi mengenai 

pengaruh jenis pakan berbeda terhadap tingkat keberhasilan fertilisasi dan jumlah 

penetasan (hatching rate) pada ikan lele mutiara (Clarias gariepinus), dimana 

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam usaha budidaya 

khususnya pembenihan dalam manajemen induk dengan pemberian jenis pakan yang 

tepat guna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan fertilisasi dan jumlah 

penetasan (hatching rate) ikan lele mutiara (Clarias gariepinus).  

1.5 Hipotesis  
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H : Diduga tidak terdapat perbedaan nilai antara pemberian pakan cacing tanah dan 

keong emas.  

H1: Diduga terdapat perbedaan nilai antara pemberian pakan cacing tanah dan keong 

emas. 




