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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia karena permintaan setiap tahun terus meningkat. Ikan 

lele banyak disukai masyarakat karena rasanya yang khas. Untuk memenuhi 

permintaan masyarakat yang semakin bertambah, maka diperlukan peningkatan 

usaha budidaya di sektor ikan lele dengan ketersediaan benih lele yang memadai.  

Untuk menyediakan benih lele yang unggul dan memadai perlu 

diadakannya metode serta penanganan yang intensif untuk mendapatkan benih yang 

unggul, Pemberian pakan yang mencukupi kebutuhan ikan akan menunjang 

pertumbuhan serta kualitas benih itu sendiri. 

Pemberian kombinasi pakan juga menjadi alternatif untuk penunjang 

pertumbuhan benih ikan lele. Dalam budidaya, jenis pakan ada dua macam yaitu 

pakan buatan dan pakan alami, pada umumnya pembudidaya menggunakan pakan 

buatan karena mudah didapatkan serta kandungannya mencukupi untuk kebutuhan 

nutrisi benih ikan lele, Namun pakan buatan atau pelet dijual dengan harga yang 

relatif tinggi itu membuat beban para pembudidaya. Untuk pakan alami biasanya 

hanya digunakan untuk pakan tambahan pada benih ikan lele. Pakan alami berupa 

cacing sutra (Tubifex sp) dengan kandungan protein sebesar (57%), lemak (13%), 

tingginya kandungan protein pada pakan alami sangat penting bagi pertumbuhan 

benih ikan lele. 

Maka dari itu pada penelitian kali ini menggunakan kombinasi pakan pelet, 

pakan pelet dengan cacing sutra (Tubifex sp), pakan cacing sutra (Tubifex sp), dan 
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pakan pelet dengan kuning telur, dengan kombinasi pakan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan Rasio konversi pakan dan Sintasan pada benih ikan lele 

Mutiara. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan maslah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan pakan terhadap Rasio Konversi Pakan dan 

sintasan larva ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus) ? 

2. Jenis pakan apa yang terbaik unutk Rasio Konversi Pakan dan Sintasan larva 

ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus) ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan pakan terhadap Rasio Konversi 

Pakan dan Sintasan larva ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus). 

2. Untuk mengetahui jenis pakan apa yang terbaik unutk Rasio Konversi 

Pakan dan Sintasan larva ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus). 

1.4 Hipotesis 

H0 : Diduga pemberian perbedaan pakan tidak berpengaruh pada Rasio Konversi 

Pakan dan Sintasan benih ikan lele Mutiara. 

H1 : Diduga pemberian perbedaan pakan berpengaruh pada Rasio Konversi 

Pakan dan Sintasan benih ikan lele Mutiara. 

 


