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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) merupakan jenis ikan konsumsi air 

tawar yang cukup popular dikalangan pembudidaya ikan. Ikan Lele Dumbo mudah 

diterima di masyarakat karena mempunyai kelebihan diantaranya yaitu 

pertumbuhannya cukup cepat, kemampuan beradaptasi yang tinggi, mampu hidup 

dengan kepadatan yang tinggi, cukup mudah dibudidayakan, dan rasanya juga enak. 

Banyak sekali peminat Ikan Lele Dumbo di pasaran, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan pasar dibutuhkan ikan yang pertumbuhannya relatif cepat. Produksi lele di 

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari KKP 

2014 produksi ikan lele dumbo ukuran konsumsi pada tahun 2013 mencapai 758.455 

ton. Untuk mengimbangi permintaan yang semakin meningkat pada tingkat 

konsumen atau pembeli, harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan 

jumlah produksinya. 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah produksi 

budidaya Ikan Lele Dumbo adalah pakan yang diberikan pada Ikan Lele Dumbo, 

namun saat ini harga pakan komersial di pasaran memiliki harga yang cukup mahal 

yaitu mencapai 10.000/kg, sehingga akan menambah biaya produksi. Untuk 

mengatasi masalah tingginya harga pakan yang cukup tinggi diperlukan adanya upaya 

memberikan pakan tambahan pada proses budidaya. 
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Fermentasi pakan merupakan solusi alternatif yang biasa dilakukan oleh 

pembudidaya untuk membuat pakan tambahan sebagai pakan Ikan Lele. pakan 

fermentasi (fermentation feeds) merupakan pakan yang diproduksi atau diawetkan 

dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme (Nurhayani et al, 2001). Proses 

fermentasi bertujuan menurunkan kadar serat kasar, meningkatkan kecernaan dan 

sekaligus meningkatkan kadar protein kasar (Tampoebolon, 1997). Bahan baku yang 

digunakan untuk fermentasi pada penelitian ini yaitu menggunakan Azolla Sp. 

Azolla sp. merupakan tanaman yang biasa hidup di atas permukaan air, 

Tanaman Azolla sp. potensial digunakan sebagai pakan karena banyak terdapat di 

perairan tenang. Kandungan protein 21,58 %, lemak kasar 2,23 %, serat kasar 17,86 

%, Abu 23,94 % (Askar, 2001). Azolla sp. sangat mudah ditemukan atau didapatkan 

dan jumlahnya cukup banyak disekitar kita. Oleh sebab itu penelitian tentang Uji 

Kombinasi Pakan Komersial dan Azolla sp yang difermentasi dengan Probiotik 

terhadap Pertumbuhan Ikan Lele Dumbo ini dilakukan agar masyarakat terutama 

pembudidaya Ikan Lele Dumbo bisa dengan mudah mendapatkan pakan yang dapat 

mempercepat laju pertumbuhan Ikan Lele Dumbo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacupadalatarbelakang yang sudahdiuraikan di atasdapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a) Apakah kombinasi pakan komersial dan Azolla sp. yang difermentasi 

berpengaruh terhadap pertumbuhan Ikan Lele Dumbo ? 
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b) Kombinasi pakan manakah yang terbaik dalam pertumbuhan Ikan Lele 

Dumbo ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dan  manfaat dari penelitian  ini adalah sebagai berikut : 

a) Mengetahui pengaruh kombinasi pakan komersial dan Azolla sp. yang 

difermentasi terhadap pertumbuhan Ikan Lele Dumbo. 

b) Mengetahui kombinasi pakan yang terbaik dalam pertumbuhan Ikan Lele 

Dumbo. 

1.4 Hipotesis 

H0 : Diduga Kombinasi Pakan Komersial dan Azolla sp. yang Difermentasi dengan 

Probiotik tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ikan Lele 

Dumbo (Clarias gariepinus). 

H1 : Diduga Kombinasi Pakan Komersial dan Azolla sp. yang Difermentasi dengan 

Probiotik berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ikan Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus). 

 


