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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus ) 

2.1.1 Klasifikasi Ikan lele mutiara (Clarias gariepinus ) 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Pisces 

Subkelas  : Teleostei 

Ordo   : Ostarophysi 

Subordo  : Siluroidae 

Famili   : Clariidae 

Genus   : Clarias 

Spesies  :Clarias gariepinus(Saanin (1984) dalam Hilwa (2004)). 

 

Gambar 1.Ikan lele mutiara(Clarias gariepinus) (BPPI Sukamandi, 2015) 

2.1.2 Morfologi Ikan Lele Mutiara 

Ikan lele mutiara memiliki bentuk tubuh yang memanjang, tidak 

bersisik serta licin (penuh lendir). Matanya kecil dengan mulut di ujung 

moncong berukuran cukup lebar, dimana pada daerah sekitar mulutnya 

terdapat empat pasang baebel (sungut peraba) yang berfungsi sebagai 

sensor untuk peka terhadap lingkungan maupung mangsa. Pada ikan lele 
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mutiara terdapat Arborescent, yakni alat bantu pernapasan yang berasal 

dari busur insang yang telah termodifikasi sehingga memungkinkan ikan 

lele mutiara untuk dapat bertahan lebih lama pada lingkungan tanpa air 

maupun di lumpur. Pada kedua sirip dada nya terdapat sepasang duri 

(patil) yang tajam, dimana pada beberapa spesies ikan lele mutiara patil 

tersebut mengandung racun ringan (Witjaksono, 2009). 

Mata lele berbentuk kecil dengan tepi orbital yang bebas. Matanya 

latero-lateral atau di permukaan dorsal tubuh yang dapat mengenali warna. 

Untuk memfokuskan pandangan, lensa mata dapat bergerak keluar masuk. 

Ikan lele mutiara memiliki sepasang lubang hidung (nostrils) yang terdapat 

pada bagian anterior. Nostrils tersebut berfungsi mendeteksi bau dan 

sangat sensitif. 

A. Kepala (Cepal) 

Mata lele berbentuk kecil dengan tepi orbital yang bebas. Matanya 

latero-lateral atau di permukaan dorsal tubuh yang dapat mengenali warna. 

Untuk memfokuskan pandangan, lensa mata dapat bergerak keluar masuk. 

Ikan lele mutiara memiliki sepasang lubang hidung (nostrils) yang terdapat 

pada bagian anterior. Nostrils tersebut berfungsi mendeteksi bau dan 

sangat sensitif. 

B. Badan (Abdomen) 

 Ikan lele mutiara mempunyai bentuk badan yang berbeda dengan 

jenis ikan lainnya, ikan lele mutiara mempunyai bentuk tubuh yang 

memanjang, agak bulat, dan tidak bersisik. Warna tubuhnya kelabu sampai 

hitam. Badan lele pada bagian tengah mempunyai potongan membulat. 
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Sementara itu, bagian belakang berbentuk pipih ke samping. Dengan 

demikian, ada tiga bentuk potongan melintang pada ikan lele mutiara, 

yaitu pipih ke bawah, bulat, dan pipih ke samping. 

C. Ekor (Caudal) 

 Sirip ekor lele membulat dan tidak bergabung dengan sirip 

punggung maupun sirip anal. Sirip ekor berfungsi untuk bergerak maju. 

Sementara itu, sirip perut membulat dan panjangnya mencapai sirip anal. 

Sirip dada ikan lele mutiara dilengkapi sepasang duri tajam yang 

umumnya disebut patil. Selain untuk membela diri dari pengaruh luar, patil 

ini juga digunakan lele untuk melompat keluar dari air dan melarikan diri. 

Dengan menggunakan patil, lele dapat berjalan di darat cukukp lama dan 

cukup jauh. 

D. Pakan Dan Kebiasaan Makan 

Ikan lele mutiara seperti ikan lele mutiara lainnya bersifat 

nokturnal, yaitu mempunyai kecenderungan beraktivitas dan mencari 

makan pada malam hari tetapi dalam usaha budidaya akan beradaptasi 

(diurnal). Pada siang hari lele lebih suka berdiam atau berlindung di 

bagian perairan yang gelap. Pada kolam pemeliharaan, terutama pada 

budidaya intensif, lele dapat dibiasakan diberi pakan pelet pada pagi hari 

atau siang hari, walaupun nafsu makannya tetap lebih tinggi jika diberikan 

pada malam hari (Puslitbang Perikanan 1992). Ikan lele mutiara 

Sangkuriang tahan hidup di perairan yang mengandung sedikit oksigen 

dan relatif tahan terhadap pencemaran bahan-bahan organik (Mahyudin, 

2008). 
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Menurut Kordi (2010) bahwa ikan lele mutiara sangkuriang 

termasuk ikan pemakan segala bahan makanan (omnivor), baik bahan 

hewani maupun nabati. Pakan alami lele sangkuriang adalah binatang-

binatang renik, seperti kutu air dari kelompok Daphnia, Cladocera, atau 

Copepoda. 

 Menurut Lukito (2002) bahwa pakan buatan pabrik dalam bentuk 

pellet sangat digemari induk lele, tetapi harga pellet relatif mahal sehingga 

penggunaannya harus diperhitungkan agar tidak rugi. Lele sangkuriang 

dapat memakan segala macam makanan, tetapi pada dasarnya bersifat 

karnivora (pemakan daging), maka pertumbuhannya akan lebih pesat bila 

diberi pakan yang mengandung protein hewani dari pada diberi pakan dari 

bahan nabati 

2.2 Pakan Alami 

Pakan alami adalah sejenis pakan ikan berupa organisme air yang 

merupakan produsen primer pada ikan dalam rantai makanan. Pada 

umumnya diperairan berupa organisme renis seperti, Phytoplankton, 

zooplanktondan benthos, maupun organisme tingkat rendah lainnya seperti 

tubifex, siput, larva serangga air dan lain-lain (Suryati, 2002). Pada usaha 

budidaya pakan alami sangat dibutuhkan karena mempunyai kandungan 

gizi yang tinggi dan lengkap serta mudah dicerna. 

2.2.1 Cacing Sutera 

Cacing tubifex sering disebut dengan cacing sutera, klasifikasi 

cacing sutra menurut Gusrina (2008) adalah : 

Filum  : Annelida 

Kelas  : Oligochaeta 
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Ordo  : Haplotaxida 

Famili  : Tubifisidae 

Genus  : Tubifex 

Spesies : Tubifex sp. 

 

 

  Gambar 2. Tubifex sp 

Cacing sutra termasuk dalam kelompok cacing cacingan (Tubifex sp). Cacing sutra 

digolongkan kedalam kelompok Nematoda. Disebut cacing sutra karena cacing ini 

memiliki tubuh yang lunak dan sangat lembut seperti halnya sutra. Khairuman et 

al (2008). 

Secara umum cacing sutra atau cacing rambut terdiri atas dua lapisan otot 

yang membujur dan melingkar sepanjang tubuhnya. Panjangnya 10–30 mm 

dengan warna tubuh kemerahan, saluran pencernaannya berupa celah kecil mulai 

dari mulut sampai anus. Spesies ini mempunyai saluran pencernaan berupa celah 

kecil mulai dari mulut sampai anus. Cacing sutra (Tubifex sp) ini hidup berkoloni  

Kebanyakan Tubifex membuat tabung pada lumpur di dasar perairan, di mana 

bagian akhir posterior tubuhnya menonjol keluar dari tabung bergerak bolak-balik 
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sambil melambai-lambai secara aktif di dalam air, sehingga terjadi sirkulasi air 

dan cacing akan memperoleh oksigen melalui permukaan tubuhnya. Getaran pada 

bagian posterior tubuh dari Tubifex dapat membantu fungsi pernafasan. 

(Wahyuningsih. 2007). 

Cacing ini mempunyai peranan yang cukup penting. Pakan dari cacing 

mampu memacu pertumbuhan ikan jauh lebih cepat dibanding pakan alami jenis 

lainnya. Hal ini disebabkan kandungan lemak dan protein cacing ini cukup tinggi. 

Cacing ini mempunyai kandungan protein 51,9 %, karbobidrat 20,3 %, lemak 

22,3 %, dan bahan abu 5,3 %. Sedangkan asam amino penyusun proteinnya juga 

lengkap. 

2.2.2Kuning Telur 

 Salah satu alternatif pakan awal adalah kuning telur ayam. Penggunaan 

kuning telur sebagai pakan larva sudah disampaikan oleh Regina (2011). Kuning 

telur telah diketahui secara luas bahwa mempunyai komposisi asam amino yang 

esensial yang lengkap dan baik, disamping mudah dijadikan partikel sesuai 

dengan ukuran yang diinginkan. Penambahan kuning telur rebus dalam bentuk 

emulsi diasumsikan dapat digunakan sebagai alternatif pakan bagi larva pada 

stadia awal karena ukurannya dapat disesuaikan dengan bukaan mulut larva. 

Disamping dimanfaatkan oleh larva, pemberian emulsi kuning telur ke dalam 

media pemeliharaan larva, yang juga terdiri atas rotifer, diasumsikan juga akan 

dapat dimanfaatkan oleh rotifer sebagai pakannya. Hal ini didasari pada sifat 

rotifer yang (non selective filter feeder), sifat tersebut maka rotifer akan 

mengambil pakan secara terus menerus sambil berenang (Isnansetyo dan 

Kurniastuty, 1995). Disamping itu emulsi kuning telur juga diharapkan menjadi 
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bahan pengkaya bagi rotifer melalui proses bioenkapsulasi. Dibandingkan dengan 

bahan pengkaya yang tersedia secara komersial, kuning telur ini relatif lebih 

murah harganya, mudah diperoleh, serta mudah dan praktis dalam 

penggunaannya. 

2.3 Kualitas Air 

 Menurut Bramasta (2009) bahwa dalam pemeliharaan di kolam, ikan lele  

tidak memerlukan kualitas air yang jernih atau mengalir seperti ikan ikan lainnya. 

Meskipun demikian, para ahli perikanan menyebutkan syarat dari kualitas air, baik 

secara kimia maupun fisika yang harus dipenuhi jika ingin sukses 

membudidayakan lele.  Kualitas air yang dianggap baik untuk kehidupan lele 

tersebut sebagai berikut. Suhu air optimum dalam pemeliharaan ikan lele secara 

intensif adalah 25 – 30oC. suhu untuk pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang 

26 – 30OC (Himawan, 2008).   

Umumnya ikan lele hidup normal di lingkungan yang memiliki kandungan 

oksigen terlarut 4 mg/l. Sering kandungan oksigen berubah secara mendadak, 

misalnya akibat penguraian bahan organik. Keasaman atau pH yang baik bagi 

ikan lele adalah 6,5 – 9, pH yang kurang dari 5 sangat buruk bagi lele 

sangkuriang, karena bisa menyebabkan penggumpalan lendir pada insang, 12 

sedangkan pH 9 ke atas akan menyebabkan berkurangnya nafsu makan lele 

sangkuriang (Himawan, 2008). 

Ammonia diperairan berasal dari hasil pemecahan nitrogen organik 

(protein dan urea) dan nitrogen anorganik yang terdapat dalam tanah dan air, 

berasal dari dekomposisi bahan organik (tumbuhan dan biota akuatik yang telah 
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mati) yang dilakukan oleh mikroba dan jamur dikenal dengan istilah amonifikasi 

(Yunarti, 2009). 

Setiap spesies ikan membutuhkan kualitas air yang berbeda sesuai dengan 

tingkat ketahanannya masing-masing. Beberapa parameter kualitas air yang cocok 

untuk budidaya ikan lele mutiara disajikan pada Tabel 1. 

Table 1. kualitas air yang baik untuk ikan lele mutiara 

Parameter Nilai 

Oksigen Terlarut Lebih dari 3 ppm 

Ph 6,5 – 8 

Amonia Kurang dari 0,05 ppm 

Suhu 20-30oC 

(Yunarti, 2009) 

2.4 Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR) 

 Laju pertumbuhan spesifik adalah variable; yang digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan spesifik pada ikan uji. Data diambil pada akhir 

penelitian. Cara mengambil sampel yakni hitung biomasa ikan setiap wadah 

pemeliharaan pada awal dan akhir penelitian dengan timbangan analitik, serta 

hitung lamanya penelitian. Setelah itu hitung SGR dengan rumus (Agustin, 2014) 

sebagai berikut: 

   SGR =
LnWt−LnWo

t
x100% 

Keterangan  

SGR : Specific Growth Rate (%) 

Wo : berat ikan awal pada pemeliharaan (g) 

Wt : berat ikan pada akhir pemeliharaan (g) 

T : lama pemeliharaan (hari) 



12 

 

 

2.5 Efisiensi Pemanfaatan Pakan 

 Efisiensi pemanfaatan pakan yakni variable yang digunakan untuk 

mengetahui pakan yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Data tersebut dihitung 

saat akhir penelitian. Cara pengambilan sampel yakni hitung bobot biomassa ikan 

uji tiap wadah pemeliharaan pada awal dan akhir penelitian dengan timbangan 

analitik dan hitung pakan yang dikonsumsi tiap wadah pemeliharaan dari awal 

sampai akhir penelitian dengan timbangan analitik dan hitung pakan yang 

dikonsumsi tiap wadah pemeliharaan dari awal sampai akhir penelitian dengan 

timbangan analitik. Setelah itu hitung EPP denagn rumus (Tacon 1987 

dalamHaryanto, 2014) sebagai berikut : 

   EPP = 
Wo−Wt

F
x100% 

 

Keterangan : 

EEP : Efisiensi pemanfaatan pakan 

Wt : bobot biomasaa ikan uji pada akhir penelitian (g) 

Wo : bobot biomassa ikan uji pada awal penilitian (g) 

F : jumlah pakan ikan yang dikonsumsi selama penelitian (g) 

 


