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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele (Clarias gariepinus) merupakan spesies ikan lele yang berasal dari 

Afrika dan telah diintroduksi secara luas hampir ke seluruh dunia sebagai ikan 

budidaya. Ikan lele Afrika tersebut telah beberapa kali diintroduksi ke Indonesia, 

diawali dengan ikan lele Dumbo pada tahun 1985, diikuti dengan ikan lele Paiton 

atau CP pada tahun 1998, kemudian ikan lele Mesir pada tahun 2007, ikan lele 

Masamo pada tahun 2010 serta ikan lele Kenya dan Belanda pada tahun 2011. 

Selain strain-strain hasil introduksi tersebut, di Indonesia juga telah 

dikembangkan strain-strain ikan lele Afrika hasil pemuliaan, antara lain ikan lele 

Sangkuriang, ikan lele Phyton, ikan lele Mandalika, ikan lele Sangkuriang 2, ikan 

lele Sukhoi dan yang terbaru adalah ikan lele Mutiara (BPPI, 2015). Upaya 

pemuliaan ikan lele Afrika telah dilakukan di Balai Penelitian Pemuliaan Ikan 

(BPPI) Sukamandi selama periode tahun 2010-2014, sehingga dihasilkan strain 

baru ikan lele Afrika unggul yang dinyatakan lulus ujian rilis pada 27 oktober 

2014 dengan nama Mutiara dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mentri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2015. Ikan lele Mutira memiliki 

keunggulan performa budidaya yang relatif lengkap, terutama dalam hal 

pertumbuhan, efisiensi pakan, keseragaman ukuran, toleransi penyakit, 

lingkungan dan stress, serta produktivitas yang tinggi (BPPI, 2014).  

Kegiatan yang dapat menunjang dan mendukung keberhasilan usaha 

perikanan budidaya adalah ketersediaan induk dan benih unggul dalam jumlah 
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yang memadai dan berkesinambungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pasar. 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.Berbagai kendala tersebut antara 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).  

Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan usaha pembenihan dan budidaya 

diantaranya pakan yang tersedia berkualitas baik, pakan sangat diperlukan ikan 

dalam memenuhi kebutuhan energi untuk hidup dan tumbuh (Hardjamulia, 1986 

dalam Mulyadi, 2011). 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 proses pertumbuhan larva lele 

akan cepat tumbuh dan memiliki kelangsungan hidup yang cukup tinggi. 

Beberapa pakan yang cocok bagi larva lele yaitu berupa zooplankton, kutu air, 

moina, rotifer, tibufex, jentik nyamuk dan pellet butiran berupa bubur tepung ikan, 

tepung udang, dan kuning telur (Soetomo, 2000) 

Penilitian ini bertujuan untuk menguji pemberian pakan yang berbeda 

terhadap larva ikan lele, pakan yang diberikan meliputi pakan pellet, pakan 

cacing, pakan pelet campur cacing dengan perbandingan 1:1, dan yang terakir 

adalah pakan dengan campuran telur dan pelet dengan perbandingan 1:1 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian pakan yang berbeda terhadap 

pertumbuhan larva ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) ? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian pakan yang berbeda terhadap efisiensi 

pakan terhadap larva ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang berbeda terhadap 

pertumbuhan larva ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang berbeda terhadap 

pertumbuhan larva ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang 

pengaruh pemberian pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan dan efisiensi 

pakan pada stadia larva ikan lele mutiara (Clarias gariepinus).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 kualitas benih ikan lele mutiara (Clarias 

gariepinus). 

1.5 Hipotesis 

H0 :Diduga pemberian pakan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan efisiensi pakan pada larva ikan lele mutiara. 

H1 :Diduga pemberian pakan yang berbeda berpengaruh terhadap terhadap 

pertumbuhan dan efisiensi pakan pada larva ikan lele mutiara. 


