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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu komoditas air 

tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Hampir setiap tahunnya 

permintaan ikan lele dumbo semakin meningkat. Lele dumbo banyak digemari 

oleh masyarakat karena memiliki rasa yang khas (Shafrudin dkk, 2006). Pada 

dasarnya ikan lele dumbo memiliki kelebihan daripada ikan tawar yang lainnya, 

seperti pertumbuhannya yang relatif cepat, mampu bertahan hidup di lingkungan 

yang buruk, mampu dipelihara pada kepadatan tebar yang tinggi, dan mempunyai 

kandungan gizi yang cukup tinggi terutama kandungan protein. Oleh karena itu, 

produksi ikan lele dumbo meningkat setiap tahunnya. Menurut Direktorat Jenderal 

Perikanan Budidaya (2018), sejak tahun 2016 produksi ikan lele di tingkat 

nasional mencapai 764.797 ton, dan pada tahun 2017 naik sebesar 131 persen 

sehingga mencapai 1,14 juta ton pertahun. Sedangkan produksi ikan lele di 

Malang pada tahun 2016 mencapai 101.231 ton pertahun.  

Kendala yang saat ini dihadapi dalam usaha budidaya ikan lele yaitu 

tingginya serangan penyakit dan kebutuhan pakan yang tidak tercukupi karena 

ikan lele yang bersifat karnivora dan kanibalisme. Pakan adalah bagian terbesar 

dalam usaha budidaya ikan lele karena biaya pada pakan bisa mencapai 60%-80% 

dari total biaya operasional dalam usaha budidaya ikan lele (Dewi dan Tahapari, 

2017). Harga pakan pada pembudidaya ikan saat ini mencapai Rp.10.500,-/kg. 
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Pembudidaya ikan lele cenderung ketergantungan terhadap pakan komersil akibat 

tidak adanya pakan alternatif yang dapat menggantikan pakan komersil. 

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha 

budidaya ikan lele yaitu dengan cara memanfaatkan nutrisi pada pakan secara 

efektif serta efisien. Pemanfaatan nutrisi secara efisien dan efektif dapat dilakukan 

dengan cara penambahan probiotik probiona dalam pakan. Menurut Flores (2011), 

probiotik adalah suatu mikroorganisme yang berkemampuan untuk memperbaiki 

serta menyeimbangkan populasi bakteri dalam air, saluran pencernaan maupun 

sedimen, juga digunakan untuk agen bioremediasi dan biokontrol. Menurut 

Setiawati dkk,. (2013), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian 

probiotik 10 ml/kg pakan cukup untuk mendukung efisiensi pakan dan 

meningkatkan retensi protein. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukanlah kajian terkait pengaruh 

pemberian probiona terhadap retensi protein, laju pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian pakan yang mengandung probiona 

terhadap retensi protein, laju pertumbuhan, dan kelangsungan hidup ikan 

lele dumbo (Clarias gariepinus)? 

2. Berapa konsentrasi probiona yang optimal untuk meningkatkan retensi  

protein, laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus)? 
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1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan yang mengandung probiona 

terhadap retensi protein, laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan 

lele dumbo (Clarias gariepinus) 

2. Mengetahui konsentrasi probiona yang optimal untuk meningkatkan 

retensi protein, laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

khususnya para pembudidaya ikan lele yang mengalami masalah megenai 

kenaikan harga pakan. Serta masyarakat dapat memanfaatkan nutrisi dalam pakan 

ikan secara efektif serta efisien yaitu dengan cara pemberian probiona sehingga 

dapat meningkatkan retensi protein, laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

1.5 Hipotesis Penelitian 

H0   : Diduga penambahan probiona dalam pakan tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan retensi protein, laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

H1   : Diduga penambahan probiona dalam pakan berpengaruh terhadap 

peningkatan retensi protein, laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

 


