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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertambahan penduduk pada tiap tahunnya dan tingginya permintaan 

kebutuhan konsumen ikan lele yang terus mengalami kenaikan membuat 

pembudidayaan benih ikan lele saat ini harus segera meningkatkan hasil 

produksinya. Komoditas pembudidayaan benih ikan yang mempunyai potensi 

permintaan yang tinggi terhadap konsumen yaitu ikan lele. Menurut data yang 

diperoleh, tingkat produksi ikan lele dibeberapa provinsi mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur tahun 2007 produksi ikan lele mencapai 

48.450 ton, dan pada tahun 2008 bertambah 58.150 ton, dan tahun 2009 

meningkat menjadi 69.760 ton. Sedangkan di provinsi Jawa Barat pada tahun 

2007 sebesar 17.300 ton, pada tahun 2008 naik menjadi 20.860 ton dan kenaikkan 

tertinggi pada tahun 2009 yaitu 25.800 ton (Mahyuddin, 2008). 

Budidaya ikan lele di Indonesia pernah mengalami penurunan pada tahun 

2002, dikarenakan jenis ikan lele yang selama ini tersebar dikalangan masyarakat 

umum dan menjadi komoditas utama perikanan nasional yaitu ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) sedang mengalami penurunan pada kualitas genetiknya 

sehingga berdampak pada fekunditas telurnya (Mahyuddin, 2008). Salah satu 

langkah untuk mengatasi persoalan nasional yang sedang dialami, maka upaya 

pemuliaan atau peremajaan merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi 

persoalan penurunan produksi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) tersebut, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kembali produksi ikan lele dumbo 



2 
 

 

terhadap permintaan konsumen yang tinggi. Salah satu langkah yang telah 

dilakukan adalah menciptakan strain ikan lele yang lebih unggul dari sebelumnya 

(BPPI, 2014).  

Upaya pemuliaan ikan lele strain yang baru, telah dilakukan dan 

dikembangkan di Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) Sukamandi tahun 2010-

2014, sehingga dihasilkan strain baru jenis ikan lele yang lebih unggul dan 

dinyatakan lulus ujian rilis pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan nama ikan lele 

“Mutiara” (Mutu Tinggi Tiada Tara) dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2015. Ikan lele mutiara 

dihasilkan dari populasi dasar hasil gabungan persilangan dua arah (diallele cross) 

diantara populasi ikan lele Mesir, Paiton, Sangkuriang, dan Dumbo sehingga 

terbentuk populasi komposit (Bambang, 2013). Ikan lele mutiara memiliki 

beberapa keunggulan dalam pemeliharaannya yang relatif lengkap terutama dalam 

hal pertumbuhan, keseragaman ukuran, efisiensi pemberian pakan, kekebalan ikan 

terhadap penyakit, penyesuaian terhadap lingkungan, tidak mudah stres, serta 

produktifitas benih yang cukup tinggi (BPPI, 2014). 

Keberhasilan membudidayakan benih ikan lele mutiara tidak dapat lepas 

dari peran utama yaitu proses mendapatkan benih yang unggul, benih yang 

memenuhi kriteria berpotensi tinggi menciptakan keberhasilan dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas kelangsungan hidup ikan. Menurut Susanto 

(1996) menyatakan bahwa untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan, salah 

satu faktor yang menentukan adalah tersedianya benih yang memenuhi syarat baik 

dari segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitasnya. Untuk memperolehnya, 

banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh petani dan pengusaha benih yaitu 
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dimulai dari pemeliharaan indukan, persiapan kolam dan substrat, seleksi indukan 

yang siap dipijah, proses pemijahan, penetasan telur hingga perawatan larva dan 

pembesaran benih.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas benih dan kelangsungan 

hidup ikan lele mutiara dalam membudidayakannya, harapannya perlu adanya 

pendekatan lebih lanjut dan penelitian mendalam terkait beberapa teknik 

pemijahan supaya petani dan peternak dapat menghasilkan benih ikan lele yang 

unggul. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di dua tempat 

yaitu tempat petani benih dan satu tempat di Balai Benih Ikan (BBI) diperoleh 

data sebagai berikut, jenis benih ikan lele yang dibudidayakan yaitu strain ikan 

lele mutiara. Pakan untuk larva yaitu cacing sutra sampai ukuran benih mencapai 

2 cm, kemudian pakan diganti dengan pellet sedangkan pakan untuk indukan 

bervariasi yang mengandung protein yang tinggi seperti ikan rucah, bekicot dan 

pollard (tepung gandum). 

Teknik pemijahan yang digunakan masing-masing tempat menggunakan 

teknik pemijahan secara alami dan menggunakan teknik pemijahan semi alami. 

Metode pemijahan alami dilakukan tanpa melibatkan usaha dari manusia dan 

proses pemijahan berjalan 1 hari satu malam. Sedangkan metode pemijahan semi-

alami yaitu dengan cara penyuntikkan hormon jenis ovaprim yang fungsinya guna 

mempercepat kematangan gonad. Pemijahan hanya bisa langsung dilakukan pada 

saat ketersediaan dan kesiapan gonad yang dimiliki indukan, dan sekali 

mengkawinkan indukan ikan lele bisa beberapa pasang dengan jeda waktu kurang 

lebih sampai 2 bulan dari pemijahan yang dilakukan ke pemijahan berikutnya 

guna menghasilkan kembali gonad yang matang.  
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Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa 

calon induk jantan ikan lele mutiara yang berumur empat bulan belum 

menunjukkan gonad yang matang, Hal ini ditunjukkan bahwa ovari calon indukan 

ikan lele mutiara berumur empat bulan termasuk dalam tahap pematangan 

(maturing stage), hal ini ditandai dengan melakukan pengamatan bentuk dan 

warna oosit intraovariannya yang masih didominasi oleh oosit yang belum 

berkuning telur (Bambang, 2016). 

Sunarma (2004) menyatakan bahwa pemijahan alami menggunakan induk 

betina dan jantan dilakukan dengan perbandingan 1 : 1 baik jumlah ataupun berat. 

Lama pemijahan pada ikan lele pada umumnya paling cepat satu hari satu malam 

dan paling lama dua hari dua malam, apabila melebihi waktu tersebut dan indukan 

tidak mengeluarkan telur maka pemijahan dianggap gagal dan memulai dari awal 

kembali dengan menyeleksi sepasang indukan yang lebih siap untuk dipijahkan.  

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan pemijahan yaitu tingkat 

fluktuatif dari kematangan gonad indukan, sedangkan faktor lain yang 

mempengaruhi yaitu faktor cuaca pada saat melakukan pemijahan terutama pada 

musim kemarau cenderung fekunditas telur ikan lele yang sedikit dibandingkan 

musim hujan ikan lele lebih mudah mengeluarkan fekunditas telur yang banyak. 

Faktor cuaca juga mempengaruhi pemeliharaan larva ikan lele pada saat musim 

hujan yang rentan terserang penyakit dan akhirnya banyak yang mati dikarenakan 

air hujan bercampur dengan air kolam larva. Kolam terdiri dari beberapa jenis 

yaitu kolam indukan, kolam pemijahan, dan kolam pendederan yang terbuat dari 

beton dengan ukuran kolam pemijahan 3x3 dengan ketinggian air 30-35 cm dan 

kolam indukan berukuran 4x6 m dengan ketinggian air 80 cm. 



5 
 

 

Proses teknik pemijahan alami dan semi alami dilakukan dengan 

meletakkan kakaban untuk tempat menempelnya telur ikan. Bentuk kakaban yang 

digunakan umumnya memiliki bentuk pipih dan dipasang sejajar dipermukaan 

dasar kolam. Sunarma (2004) menyatakan bahwa kakaban digunakan untuk 

meletakkan telur ikan yang disimpan didasar kolam. Kakaban yang digunakan 

untuk melakukan pemijahan lele mutiara terbuat dari ijuk yang dijepit dengan 

kayu atau bambu kemudian direkatkan dengan menggunakan paku dan memiliki 

panjang 140 cm dan lebar 40 cm. 

Penelitian mengenai pemijahan ikan lele telah sesuai dengan materi SMP 

kelas XI yaitu tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Materi ini 

mengajarkan tentang bagaimana siklus dan cara reproduksi hewan contohnya ikan 

lele dapat berkembang biak secara eksternal. Untuk mempelajarinya perlu adanya 

media pendukung untuk menarik minat baca dan meningkatkan motivasi belajar 

siswa yaitu berupa Leaflet. 

Leaflet sebagai bahan ajar harus disusun secara sistematis dan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti dan menarik bagi siswa, tujuannya yaitu untuk 

menarik minat baca dan meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga leaflet 

didesain secara cermat dan dilengkapi dengan ilustrasi, menggunakan bahasa yang 

sederhana, singkat serta mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar harus 

memuat materi yang dapat membantu siswa untuk menguasai satu atau lebih KD 

(Murni, 2010). 

Berdasarkan hasil latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan 

kajian penelitian lebih lanjut mengenai metode teknik pemijahan yang digunakan 

dengan judul penelitian “Studi Kasus Metode Pemijahan Ikan Lele Mutiara 
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(Clarias gariepinus) oleh Petani dan Balai Benih Ikan (BBI) sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah metode budidaya ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) 

oleh petani dan Balai Benih Ikan (BBI)?  

2. Bagaimana hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumber belajar Biologi 

berupa Leaflet? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh petani ikan lele mutiara 

(Clarias gariepinus) dan Balai Benih Ikan (BBI). 

2. Memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber belajar Biologi berupa 

Leaflet. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan 

bagi beberapa ranah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian tentang studi kasus metode pemijahan ikan lele mutiara 

(Clarias gariepinus) oleh petani dan Balai Benih Ikan (BBI) sebagai sumber 

belajar Biologi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan 
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untuk penerapan pembelajaran pada bidang reproduksi hewan khususnya ikan lele 

mutiara (Clarias gariepinus). 

2. Manfaat Teknis 

a. Masyarakat/ Peternak 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi 

kepada masyarakat tentang metode pemijahan yang efektif terhadap tingkat 

keberhasilan pembenihan ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) khususnya pada 

kalangan masyarakat, petani benih dan peternak ikan lele mutiara yang bergerak 

dibidang produksi benih. 

b. Pendidikan 

Manfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru Biologi adalah dapat 

digunakan sebagai sumber belajar Biologi yang diperuntukkan bagi siswa kelas 

XI pada materi tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 

c. Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya 

untuk mengembangkan penelitian tentang studi kasus metode pemijahan yang 

tepat untuk meningkatkan produksi pembenihan ikan lele mutiara (Clarias 

gariepinus). 

1.5 Batasan Masalah 

Guna menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

permasalahan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ikan lele yang digunakan adalah strain ikan lele mutiara (Clarias 

gariepinus) yang terdapat di petani ikan lele dan Balai Benih Ikan (BBI). 
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2. Teknik pemijahan yang digunakan meliputi teknik pemijahan alami dan 

teknik pemijahan semi alami. 

3. Hormon suntikan yang digunakan adalah hormon ovaprim 

4. Penelitian dilakukan dikolam milik Bapak Awaluddin petani ikan lele 

mutiara (Clarias gariepinus) di Kota Jombang dan dikolam milik Balai 

Benih Ikan (BBI) Pendem Kota Batu Malang. 

5. Ikan Lele mutiara (Clarias gariepinus) yang digunakan untuk memijahkan 

sebanyak 1 pasang indukan jantan dan indukan betina. 

6. Variabel pengamatan meliputi teknik seleksi indukan jantan dan indukan 

betina, langkah langkah dan persiapan pemijahan, fekunditas telur dan 

keberhasilan dari proses pemijahan. 

7. Sumber belajar biologi yang dikembangkan berupa leaflet diperuntukkan 

bagi siswa kelas IX materi tentang sistem reproduksi tumbuhan dan 

hewan. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pemijahan adalah proses keluarnya sel sperma oleh induk jantan dan sel 

telur oleh induk betina (Effendy, 1997). 

2. Teknik pemijahan alami adalah pemijahan ikan yang dilakukan tanpa 

melibatkan  campur tangan manusia (Suyanto, 2006). 

3. Teknik pemijahan semi alami adalah cara memijahkan yang difokuskan 

dengan cara memberikan suntikkan hormon perangsang pada induk jantan 

dan betina menggunakan kelenjar hipofisa atau hormon ovaprim kemudian 

setelah disuntikkan dimasukkan kembali dalam kolam pemijahan agar 

memijah secara alami. 
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4. Benih ikan merupakan bentuk ikan yang baru menetas sampai mencapai 

ukuran panjang tubuh 5 - 6 cm (Sachlan, 1975).  

5. Sumber belajar menurut Association Educational Comunication and 

Tehnology yaitu berbagai sumber atau semua sumber berupa data, orang, 

dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar. 

6. Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit yang dapat digunakan untuk membantu siswa menguasai 

satu atau lebih KD (Murni, 2010). 

 


