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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele Mutiara (Clarias sp) merupakan salah satu komoditas  ikan air tawar 

yang akan terus ditingkatkan produktifitasnya, baik pada kegiatan pembenihan 

maupun pembesaran. Ikan lele memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis ikan 

lain yaitu pertumbuhan tergolong cepat, toleran terhadap kualitas air yang kurang baik, 

relatif tahan terhadap penyakit dan dapat dipelihara hampir di semua wadah budidaya. 

Hal ini mendorong dilakukannya budidaya intensif untuk memenuhi permintaan 

konsumen terhadap ikan lele (Nasrudin, 2010). 

Pakan memegang peranan penting dalam kegiatan budidaya ikan lele mulai 

dari pembenihan, pembesaran hingga ikan siap dipanen. Kebutuhan biaya untuk pakan 

selama budidaya sekitar 60 - 70% dari total biaya operasional budidaya. Umumnya 

pembudidaya ikan lele mengandalkan pakan pabrik berupa pelet. Pelet digunakan 

untuk pakan ikan dengan kandungan protein sebagai nutrient utama. Protein 

merupakan nutrien yang sangat dibutuhkan oleh ikan untuk proses pertumbuhan 

terutama saat ikan pada usia benih (Hariani dan Purnomo, 2017). Pakan berkualitas 

baik dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan selama budidaya 

sehingga produksi ikan juga menjadi lebih baik. Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pakan yaitu dengan menggunakan probiotik 

(Arief dkk, 2014). 
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EM4 adalah kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan, 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitsaair dan meningkatkan pertumbuhan ikan. 

Sebagian besar EM4 mengandung 90% mikroorganisme Lactobacillus sp. yaitu 

bakteri penghasil asam laktat, serta dalam jumlah sedikit mengandung bakteri 

fotosintetik, Streptomyces sp dan (Yeast) ragi (Anonim, 2012). 

Pemberian probiotik pada pakan dapat dilakukan dengan mencampurkan 

probiotik ke dalam pakan agar terjadi proses fermentasi pada pakan. Probiotik akan 

mensekresikan beberapa enzim eksogenous seperti protease, amilase, lipase, selulase 

untuk mendegradasi nutrient kompleks penyusun pakan berupa protein, karbohidrat 

dan lemak menjadi komponen yang lebih sederhana dalam bentuk asam amino, 

monosakarida, asam lemak dan gliserol. Hal ini akan meningkatkan laju penyerapan 

nutrient pakan oleh ikan dalam saluran pencernaannya sehingga laju pertumbuhan ikan 

juga meningkat (Putra, 2010). 

Fermentasi pakan dengan pemberian probiotik EM4 pada pakan komersial 

terhadap pertumbuhan benih ikan lele Mutiara (Clarias sp) diharapkan dapat 

mengetahui pertumbuhan ikan dan efisiensi pakan serta memberikan informasi 

terutama bagi pembudidaya ikan lele tentang produk probiotik berkualitas baik yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan, sehingga dapat mempercepat kegiatan budidaya, 

mengurangi biaya operasional, dan bernilai ekonomis tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apakah pakan fermentasi dengan probiotik EM4  berpengaruh nyata 

dibandingkan dengan pakan non fermentasi berdasarkan efisiensi pakan? 

2. Apakah pakan fermentasi dapat memacu pertumbuhan pada benih ikan 

lelemutiara (Clarias sp) ? 
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3 Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan pakan fermentasi untuk 

pertumbuhan benih ikan lelemutiara(Clarias sp) ? 

1.3 Tujuan 

1 Untuk mengetahui pengaruh pakan fermentasi  EM4 dengan pakan non 

fermentasi berdasarkan efisiensi pakan . 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan benih ikan lele menggunakan pakan 

fermentasi. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pakan fermentasi pada 

pertumbuhan benih ikan lele mutiara. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 

mahasiswa dan pembudidaya untuk mengetahui perbandingan pakan pelet komersial 

yang difermentasikan dengan probiotik dengan pakan pelet komersial yang tidak 

difermentasikan dengan probiotik untuk pemeliharaan serta  percepatan pertumbuhan 

benih ikan lele mutiara (Clarias sp). 

1.5 Hipotesis 

Penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Penambahan dosis probiotik ke dalam pakan untuk fermentasi diduga 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan benih ikan 

lele mutiara ( Clarias sp ). 

H1 : Penambahan dosis probiotik ke dalam pakan untuk fermentasi diduga 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan benih ikan lele 

mutiara ( Clarias sp ). 

 


