
 

4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Lele 

Ikan lele termasuk jenis ikan hibrida yang memiliki pertumbuhan tubuh 

lebih cepat dibanding jenis ikan air tawar lainnya, termasuk protein hewani 

alternatif dengan harga yang murah, mudah di olah, bergizi tinggi serta rasa yang 

enak, oleh sebab itu ikan lele dengan mudah menjadi populer di kalangan 

masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat 6 jenis ikan lele diantaranya Clarias 

batrachus dikenal sebagai ikan lele (Jawa), Clarias teysmani dikenal sebagai lele 

Kembang (Jawa Barat); Clarias melanoderma yang dikenal sebagai wais (Jawa 

Tengah), wiru (Jawa Barat), Clarias nieuhofi yang dikenal sebagai ikan lindi 

(Jawa), kaleh (Kalimantan Selatan), Clarias loiacanthus yang dikenal sebagai 

ikan keli (Sumatera Barat), ikan penang (Kalimantan Timur), Clarias gariepinus 

Burchell yang dikenal sebagai lele dumbo berasal dari Afrika (Aji, 2009). 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Lele 

Klasifikasi ikan lele menurut Djuriono (2013), adalah sebagai berikut: 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Sub-kelas : Teleostei 

Ordo  : Ostariophysi 

Famili : Clariidae 

Genus  : Clarias 

Spesies : Clarias gariepenus 
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2.1.2 Morfologi Ikan Lele Dumbo 

Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) memiliki kulit yang licin, berlendir 

dan tidak bersisik sama sekali. Jika terkena sinar matahari, warna tubuhnya 

otomatis berubah menjadi loreng seperti mozaik hitam putih (Saparinto dan 

Susiana, 2013). Badan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) berbentuk 

memanjang dengan kepala pipih dibawah. Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

memiliki tiga buah sirip tunggal yaitu sirip ekor, sirip punggung dan sirip dubur. 

Selain itu ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) juga memiliki dua buah sirip yang 

berpasangan untuk alat bantu berenang, yaitu sirip dada dan sirip perut. Ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) juga memiliki senjata yang ampuh dan berbisa yaitu 

berupa sepasang patil yang terletak didepan sirip dada (Suyanto, 2009). 

Lele   dumbo   memiliki   alat   penapasan   tambahan   yang   disebut   

dengan aborescent.  Alat  pernapasan  tambahan  terletak  dibagian  kepala  di  

dalam  rongga yang dibentuk oleh dua pelat tulang kepala. Organ ini merupakan 

modifikasi dari insang  yang  berwarna  kemerahan  berbentuk  seperti  tajuk  

pohon  rimbun  yang penuh  kapiler-kapiler  darah  (Najiyati,  2008).  Adanya  

alat  pernapasan  tambahan memungkinkan  lele  menghirup  oksigen  yang  

berasal  dari  luar  air  dengan  cara menyembul atau melewati permukaan air 

(Darseno, 2010). Menurut Najiyati (2007), mulutnya terdapat dibagian ujung 

moncong dan dihiasi oleh empat pasang sungut, 1 pasang sungut hidung, 1 pasang 

sungut maksila (berfungsi sebagai tentakel), dan dua pasang sungut mandibula. 

Insangnya berukuran kecil dan terletak pada kepala bagian belakang. Morfologi 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Morfologi ikan lele dumbo (Talitakumindonesia, 2016) 

2.1.3 Habitat dan Kebiasaan Hidup  

Habitat ikan lele dumbo berada di air tawar dengan arus air yang perlahan. 

Semua  perairan  tawar  dapat  menjadi  lingkungan  hidup  atau  habitat  lele  

dumbo, misalnya   sungai,   waduk,   bendungan,   danau,   rawa,   dan   genangan   

air   tawar lainnya.  Di  alam  bebas,  lele  dumbo  lebih  menyukai  air  yang  

arusnya  mengalir secara  perlahan  atau  lambat  begitu  juga  saat  dipelihara  di  

kolam,  ikan  dipelihara pada genangan air yang tenang. Lele dumbo mampu 

hidup dalam kondisi air yang kurang baik seperti di dalam lumpur atau air yang 

memiliki kadar oksigen rendah (Bachtiar, 2006).  

Lele  dumbo  mudah  beradaptasi  dengan  lingkungan  yang  tergenang  air. 

Bila  sudah  dewasa,  lele  dumbo  dapat  beradaptasi  pula  pada  lingkungan  

perairan yang  mengalir.  Kondisi  yang  ideal  bagi  hidup  lele  dumbo  adalah  

air  yang mempunyai pH 6,5 – 8. Suhu untuk pemeliharaan lele dumbo berkisar 

antara 20-30˚C    dan  suhu  optimal  pemeliharaan  lele  dumbo  adalah 24-27˚C 

(Bachtiar, 2006).  Kandungan  oksigen  minimum  yang  masih  dapat  diterima  



7 
 

 

sebagian  besar ikan  untuk  dapat  hidup  dengan  baik  adalah  5  mg/l  dan  akan  

lebih  baik  jika konsentrasinya 7 mg/l (Kordi, 2010). 

2.1.4 Makan dan Kabiasaan Makan 

Lele  dumbo  merupakan  jenis  hewan nocturnal  yaitu  hewan  yang  aktif 

pada malam hari, selain itu ikan lele dumbo juga aktif pada suasana gelap. Ketika 

siang   hari   atau   suasana   terang,   lele   dumbo   lebih   suka   bersembunyi   

atau berlindung  di  balik  bebatuan  atau  benda-benda  yang  berada  di  dasar  

perairan (Hernoyo  &  Suyanto,  2008).  Ikan  lele  dumbo  terkenal  dengan  ikan  

yang  rakus.  

Lele dumbo dapat menyantap makanan alami  yang terdapat di dasar 

perairan dan makanan  buatan.  Berdasarkan  sifat  aslinya  lele  dumbo  

merupakan  jenis    hewan karnivora  atau  hewan  yang  dalam  memenuhi  

kebutuhan  nutrisinya  dengan  cara memakan hewan lain. Di kolam budidaya lele 

dumbo dapat dibiasakan memakan segala  jenis  makanan,  baik  yang  berasal  

dari  hewan  maupun  tumbuhan  (Mulia,  2012). Pada  habitat  aslinya,  lele  

dumbo  memakan  makanan  berupa  binatang renik. Binatang renik tersebut 

merupakan kelompok dari Dhapnia, Clodocera, dan Copepoda. Selain binatang 

renik, lele dumbo juga memakan larva jentik nyamuk, serangga,  dan  siput-siput  

kecil  yang  terdapat  di  air  (Amri  &  Khairuman,  2008). Namun  setelah  

dibudidayakan,  lele  dumbo  dapat  memakan  pakan  buatan  seperti pelet  

pabrik,  limbah  peternakan  ayam,  atau  limbah  peternakan  lainnya,  limbah 

ampas  tahu,  dan  sisa-sisa  dari  bagian  tubuh  ikan  yang  tidak  dimanfaatkan  

oleh manusia (Mulia dkk,. 2015). 
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2.1.5 Kebutuhan Nutrisi Ikan Lele Dumbo 

Pakan adalah material yang setelah ditelan oleh hewan air dapat dicerna, 

diserap dan digunakan untuk kehidupannya. Pengertian umum pakan adalah 

sesuatu yang dapat dimakan. Nilai nutrisi suatu makanan pada umumnya  

tergantung pada kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, kadar 

air dan energi (Yuwono dan Sukardi, 2008). Makanan yang dimakan ikan 

digunakan untuk kelangsungan hidup dan apabila ada kelebihan makanan maka 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Pemberian makanan yang bergizi bertujuan 

untuk memperoleh pertumbuhan daging yang sebanyak-banyaknya dalam waktu 

yang singkat. Kecepatan pertumbuhan juga tergantung pada jumlah makanan yang 

diberikan, temperatur, ruang, kedalaman air, dan faktor lainnya (Hariati, 2010). 

Menurut Standart Nasional Indonesia (2006), kandungan nutrisi dalam 

pakan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Pakan Ikan Lele Dumbo 

No Jenis Uji Satuan 

(As 

feed 

Persyaratan 

Benih Pembesaran Induk 

1. Kadar air maksimal % 12 12/12 12 

2. Kadar abu maksimal % 13 13/13 13 

3. Kadar protein min % 30 28/25 30 

4. Kadar lemak min % 5 5/5 5 

5. Kadar serat kasar 

maks 

% 6 8/8 8 

2.2 Retensi Protein 

Retensi protein merupakan gambaran dari banyaknya protein yang 

diberikan dan yang dapat diserap serta dimanfaatkan untuk membangun dan 

memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, serta dimanfaatkan oleh tubuh ikan untuk 
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metabolisme sehari-hari. Cepat tidaknya pertumbuhan ikan ditentukan oleh 

banyaknya protein yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh ikan sebagai 

zat pembangun. Oleh karena itu, agar ikan dapat berjalan dengan normal, pakan 

yang diberikan harus memiliki energi yang cukup memenuhi kebutuhan energi 

metabolisme dan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan sel-sel tubuh yang baru (Hendrawati, 2011). 

Menurut Prawesti (2011), kelebihan protein ini diduga memacu sistem 

metabolisme ikan untuk mengkatabolisme protein dalam tubuh menjadi ammonia, 

semakin banyak protein yang mengkatabolisme oleh tubuh maka semakin banyak 

energi yang digunakan. Hal ini menyebabkan protein yang seharusnya tersimpan 

akan lebih banyak dirubah menjadi energi untuk mensintesa kelebihan protein 

menjadi ammonia. 

Berdasarkan penelitian (Arief dkk,. 2015), pemberian probiotik pada pakan 

dengan dosis 2 ml/kg pakan memberikan hasil yang paling baik dan dapat 

meningkatkan nilai retensi protein dibandingkan dengan pakan tanpa pemberian 

probiotik, hal tersebut diduga karena tingginya tingkat penyerapan pada saluran 

pencernaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri asam laktat yang ada 

pada probiotik. Menurut Arief (2014), peranan bakteri asam laktat mampu 

mengubah karbohidrat menjadi asam laktat yang dapat menurunkan pH, dengan 

demikian kondisi lingkungan pada saluran pencernaan menjadi suasana asam, 

sehingga bakteri patogen yang berada pada saluran pencernaan dapat tereliminasi 

dan proses penyerapan nutrisi dapat berjalan dengan baik tanpa terhalang oleh 

bakteri patogen. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa nilai retensi 
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protein pada ikan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa ikan dapat 

memanfaatkan pakan yang diberikan secara optimal sehingga bobot tubuh dapat 

meningkat dikarenakan pakan dapat dicerna secara optimal dan pakan tersebut 

terserap dalam tubuh dan dapat diubah menjadi daging, hal tersebut diduga 

disebabkan adanya bakteri probiotik dalam pakan yang kemudian masuk ke dalam 

saluran pencernaan dan menekan bakteri patogen yang ada dalam usus, sehingga 

dapat membantu proses penyerapan makanan lebih baik. 

2.3 Pertumbuhan Ikan 

Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah atau ukuran yang bersifat 

kuantitatif, karena mudah di amati dan bersifat irreversible atau tidak dapat 

kembali seperti semula. Serta dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan 

sebagainya (Suriyono, 2016). Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal meliputi keturunan, umur, ketahanan terhadap 

penyakit, dan kemampuan memanfaatkan makanan, sedangkan faktor eksternal 

meliputi suhu, kualitas air dan kuantitas makanan, serta ruang gerak (Gusrina, 

2008). 

Kecepatan pertumbuhan ikan juga ditentukan oleh gen. Gen tersebut 

merupakan sifat warisan dari induknya yang dibawa melalui telur. Gen 

merupakan bagian kecil dari kromosom merupakan penyimpan sifat-sifat individu 

tersebut. Jika ikan memiliki sifat tahan terhadap serangan hama penyakit (sehat), 

pertumbuhannya cepat, maka induknya pun dan bahkan kelak keturunannya pun 

akan memiliki sifat yang demikian. Sehingga untuk mendapatkan ikan dengan 
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pertumbuhan cepat maka perlu ditelusuri sifat induknya (Gufran dan Kordi, 

2010). 

Ikan lele dumbo memiliki pertumbuhan yang relatif cepat (Clarias 

gariepinus) bila dibandingkan dengan lele lokal, dalam waktu kurang 3 bulan 

bobot ikan lele dumbo dapat mencapai 0,2 sampai 0,3 kg, sedangkan lele lokal 

memerlukan waktu sekitar 12 bulan untuk mencapai bobot tersebut (Najiyati, 

2008). Padat penebaran ikan dalam satu wadah budidaya adalah salah satu faktor 

laju pertumbuhan ikan. 

2.4 Tingkat Kelangsungan Hidup Ikan 

Sintasan ikan atau kelangsungan hidup ikan merupakan presentase jumlah 

ikan yang hidup dari jumlah ikan yang dipelihara dalam suatu wadah. Sintasan 

sangat ditentukan oleh ketersediaan pakan sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhan. Sintasan ditunjukkan oleh mortalitas (kematian). Sintasan yang 

rendah terjadi karena tingginya mortalitas. Mortalitas dapat terjadi karena ikan 

mengalami kelaparan berkepanjangan, akibat tidak terpenuhinya energi untuk 

pertumbuhan dan mobilitas karena kandungan gizi pakan tidak mencukupi 

sebagai sumber energi. Salah satu upaya untuk mengatasi rendahnya sintasan 

yaitu dengan pemberian pakan yang tepat baik dalam ukuran, jumlah dan 

kandungan gizi dari pakan yang diberikan (Wijayanti, 2010). 

Pertumbuhan ikan yang baik akan meningkatkan produksi dari usaha 

budidaya. Besarnya produksi bergantung pada tingkat pertumbuhan dan daya 

hidup ikan yang dibudidayakan (Wahyudi, 2006). Padat penebaran yang tinggi 
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berpengaruh terhadap kegiatan ikan budidaya yaitu daya hidup, pertumbuhan dan 

kesehatan ikan (Kordi dan tancung, 2007). 

2.5 Probiotik 

Probiotik merupakan suplemen tambahan berupa mikroba hidup 

menguntungkan yang diberikan kepada makhluk hidup, dengan tujuan untuk 

memperbaiki keseimbangan mikroba didalam pencernaan induk inangnya. Produk 

probiotik umumnya merupakan kompleks mikroba yang akan menghasilkan 

enzim tertentu yang akan menghasilkan karbohidrat, protein dan lemak (Afrianto 

dan Liviawati, 2005). Menurut Irianto (2007), pemberian organisme probiotik 

dalam akuakultur dapat diberikan melalui pakan, air maupun melalui perantaraan 

pakan hidup seperti rotifera atau artemia. Pemberian probiotik dalam pakan, 

berpengaruh terhadap kecepatan fermentasi pakan dalam saluran pencernaan, 

sehingga akan sangat membantu proses penyerapan makanan dalam pencernaan 

ikan. Fermentasi pakan mampu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana 

sehingga siap digunakan ikan, dan sejumlah mikroorganisme mampu mensintesa 

vitamin dan asam-asam amino yang dibutuhkan oleh larva hewan akuatik. 

Pemberian probiotik dalam pakan adalah salah satu alternatif untuk 

menghasilkan pakan yang dapat berfungsi ganda dan secara tidak langsung 

meningkatkan kualitas pakan. Pertumbuhan ikan akan meningkat jika pakan yang 

diberikan dapat dicerna dengan baik oleh ikan sehingga energi yang dapat 

diperoleh ikan dari pakan dapat dimanfaatkan secara optimum. Menurut  Ahmadi 

dkk,. (2012), menyatakan bahwa prinsip dasar kerja probiotik adalah pemanfaatan 
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kemampuan mikroorganisme dalam memecah atau menguraikan rantai panjang 

karbohidrat, protein dan lemak yang menyusun pakan yang diberikan.  

Mikroba yang digunakan sebagai probiotik yaitu Bacillus sp, Lactobacillus, 

Aspergillus sp, Penicillium sp, Geotricum sp, dan yeast (S. cerevisiae). Pengujian 

karakteristik mikroba tersebut diketahui ada yang menghasilkan enzim-enzim 

ekstraseluler seperti amilase, lipase, dan selulase. Seperti diketahui bahwa 

mikroba tersebut dapat menurunkan populasi bakteri Escherichia coli dan 

Salmonella sp. (Sumardi dkk, 2010). 

Menurut Irianto dan Koes (2013), probiotik dapat mengatur lingkungan 

mikrobia pada usus, menghalangi mikroorganisme patogen dalam usus dengan 

melepas enzim-enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Salah satu 

bakteri yang diyakini mampu untuk meningkatkan daya cerna pada ikan yaitu 

Bacillus sp. Bakteri Bacillus sp. Mempunyai kemampuan mengsekresikan enzim 

protease, lipase dan amilase. Mekanisme kerja probiotik diantaranya dapat sebagai 

penstimulasi sistem imun non-spesifik pada ikan. Namun, pemberian probiotik 

yang dilakukan secara terus menerus dapat menurunkan keefektifannya, sehingga 

pemberian probiotik dengan waktu berselang diharapkan akan lebih efektif dan 

dapat menghasilkan sistem imun yang lebih baik karena setiap probiotik yang 

masuk ke dalam tubuh dapat langsung merangsang aktifnya sistem imun 

(Septiarini dkk, 2012). 

Penggunaan probiotik pada ternak dan ikan ternyata sangat menguntungkan 

karena dapat menghasilkan berbagai enzim yang dapat membantu pencernaan dan 

dapat menghasilkan zat anti bakteri yang dapat menekan pertumbuhan 
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mikroorganisme yang merugikan, selain itu penggunaan probiotik yang 

dicampurkan di dalam air minum dan pakan ikan akan memperbaiki komposisi 

mikroorganisme yang berada dalam perut ternak maupun ikan sehingga akan 

dapat meningkatkan pertumbuhan atau produksi ikan (Laksmiwati, 2006). 

2.5.1 Manfaat Probiotik 

Menurut Soeharsono dalam Gunawan dan Harianto (2011), probiotik 

sangat berguna untuk membantu pencernaan, dalam perikanan pun ini sangat 

berguna membantu memperlancar serapan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan. 

Manfaat dari probiotik adalah : 

1. Meningkatkan nafsu makan ikan 

2. Memacu pertumbuhan ikan secara maksimal 

1. Menambah bobot ikan dan mempercepat masa panen 

2. Mencegah terjadinya macet tumbuh (ikan kerdil) 

3. Menurunkan tingkat kematian (mortalitas) 

4. Menghemat biaya pakan secara total 

5. Menghilangkan bau busuk (amis) kolam akibat amoniak 

6. Meningkatkan penerapan protein pakan agar menjadi daging secara 

maksimal 

7. Memperbaiki kualitas air 

2.5.2  Sistem Bio Natural 

 Sistem Biona yaitu sistem budidaya ikan lele yang menggunakan kolam 

terpal dan merekayasa lingkungan perairan pada kolam budidaya agar kondisinya 

sesuai dengan habitat aslinya, sehingga ikan lele dapat hidup nyaman di kolam 
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pemeliharaan. Sistem Biona ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan budidaya secara tradisional maupun konvensional. Salah satu kelebihan 

dari sistem Biona ini yaitu bisa digunakan untuk padat penebaran yang tinggi. Jika 

biasanya pada budidaya tradisional padat penebaran ikan rata-rata hanya 200 

ekor/m³, dengan sistem Biona padat penebaran ikan dapat mencapai 500-1000 

ekor/m³. Selain itu pada sistem Biona memiliki keunggulan lainnya yaitu tidak 

perlu adanya pergantian air dari awal penebaran hingga panen.  Namun setiap 

sebulan sekali dianjurkan untuk mengurangi atau membuang air yang berada 

dibagian dasar sebanyak 30 cm. Pada saat pemeliharaan tidak dianjurkan 

membuang atau mengganti air secara keseluruhan karena akan mengakibatkan 

ikan menjadi stres. Pemeliharaan ikan pada sistem Biona sama sekali tidak 

menggunakan obat antibiotik karena residunya dapat membahayakan kesehatan 

karena tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga mengendap dan dapat 

menyebabkan penyakit kanker. Akan tetapi sistem Biona ini menggunakan 

probiotik ProBiona yang dapat diaplikasikan pada  media pemeliharaan maupun 

dicampurkan pada pakan yang akan diberikan ke ikan. Pada ProBiona terdapat 3 

jenis bakteri yang ada didalamnya, yaitu Lactobacillus cassei, Bacillus subtilis, 

Bacillus licheniformis dan 1 jenis kapang atau yeast yaitu Saccharomyces 

cerevisiae (www.cendananews.com). 

2.5.3 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan kelompok ordo Lactobacillales 

yang memiliki ciri-ciri gram positif, berbentuk batang atau kokus, tidak berspora, 

non motil, katalase negatif dan oksidase negatif. BAL menggunakan karbohidrat 
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sebagai sumber energi dan menghasilkan asam laktat sebagai produk utama atau 

satu-satunya fermentasi dan merupakan golongan bakteri fakultatif anaerob 

(Willey dkk,. 2009). 

Bakteri asam laktat mempunyai sistem proteolitik yang kompleks yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan BAL itu sendiri dan juga memberi kontribusi yang 

nyata pada pembentukan flavour produk fermentasi. Aktivitas proteolitik S. 

thermophilus lebih rendah dibandingkan L. casei, L. helveticus, L. rhamnosus, dan 

Lc. lactis, namun S. thermophilus memproduksi asam lebih cepat. Menurut 

(Garabal dkk,. 2007), menyatakan bahwa Lactococcus lactis mempunyai aktivitas 

proteolitik lebih besar dibandingkan Lactobacilli dan Leuconost. 

 


