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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Menurut Ghufron dan Kordi (2010), Klasifikasi ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) yaitu sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Pisces  

Subkelas  : Teleostei  

Ordo   : Ostariophysi  

Subordo  : Siluridae  

Famili   : Clariidae  

Genus   : Clarias  

Spesies  : Clarias gariepinus 

 

2.1.2 Morfologi Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

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. Mulut ikan lele dumbo relatif 

lebar yaitu seperempat dari panjang total tubuhnya. Tanda spesifik lainnya dari ikan 

lele dumbo adalah adanya kumis di sekitar mulut sebanyak 8 buah yang berfungsi 
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sebagai alat peraba. Kumis berfungsi sebagai alat peraba saat bergerak atau mencari 

makan (Khairuman dan Amri, 2002).  

Badan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) berbentuk memanjang dengan 

kepala pipih dibawah. Ikan lele dumbomemiliki tiga buah sirip tunggal yaitu sirip 

ekor, sirip punggung dan sirip dubur. Selain itu ikan lele dumbojuga memiliki dua 

buah sirip yang berpasangan untuk alat bantu berenang, yaitu sirip dada dan sirip 

perut. Ikan lele dumbojuga memiliki senjata yang ampuh dan berbisa yaitu berupa 

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

Menurut Najiyati (2007), ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) memiliki alat 

pernapasan tambahan yang disebut arborescent organ terletak dibagian kepala. Alat 

pernapasan ini berwarna kemerahan dan berbentuk seperti tajuk pohon rimbun yang 

penuh kapiler-kapiler darah. 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. Gambar ikan lele dumbo dapat dilihat 

pada gambar 1 berikut : 

 

Gambar 1, Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Sumber : Anonim (2017) 
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2.2 Siklus Hidup Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Stadia perkembangan awal hidup ikan secara umum terdiri dari tahapan stadia 

telur, larva dan juvenil. Telur akan menetas menjadi larva dengan kantung kuning 

telur (yolk-sac) yang belum berkembang dan kemudian berenang lemah (Amarullah, 

2008). Larva adalah anak ikan yang baru menetas dari telur berukuran sangat kecil 

dan membawa cadangan pada tubuhnya berupa kuning telur dan butiran minyak. 

Pada fase larva, organ-organ tubuhnya belum sempurna karena masih dalam proses 

perkembangan. Larva lele dumbo (Clarias gariepinus) mempunyai kisaran ukuran 

antara 5 sampai 7 mm dengan berat antara 1,2 mg sampai 3 mg yang baru menetas 

dengan panjang total 1,21 sampai 1,65 mm dengan rata-rata 1,69 mm (Nugroho, 

1999). Larva masih dalam proses perkembangan menuju bentuk definitif sehingga 

belum memiliki organ tubuh yang lengkap, bahkan organ yang ada pun masih bersifat 

primitif sehingga belum berfungsi maksimal. Oleh karena itu pada saat dilakukan 15 

penimbangan larva tidak ditemukan perbedaan bobot yang signifikan antar perlakuan 

(Effendi, 2004).  

Menurut Effendie (1997), perkembangan larva terdiri dari dua tahap yaitu 

prolarva dan postlarva. Prolarva adalah larva yang masih mempunyai kantung 

kuning telur yang terletak dibagian depan bawah dan tubuh transparan dengan 

beberapa butir pigmen yang belum diketahui fungsinya. Sirip dada dan ekor sudah 

ada tetapi belum terbentuk sempurna bentuknya. Kebanyakan prolarva yang baru 

keluar dari cangkang telur tidak mempunyai sirip perut yang nyata, hanya bentuk 

tonjolan. Mulut dan rahang belum berkembang dan ususnya masih berupa tabung 
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lurus. Sistem pernapasan dan peredaran darah belum sempurna dan memperoleh 

asupan nutrisi dari kuning telur. Masa postlarva adalah larva yang kuning telurnya 

telah habis dan organ-organ tubuhnya telah terbentuk sampai larva tersebut memilik 

bentuk menyerupai ikan dewasa. Sirip dorsal sudah mulai dapat dibedakan, demikian 

pula sirip ekor terbentuk mendekati bentuk yang sempurna. Pada masa postlarva, 

larva sudah mulai berenang aktif dan kadang-kadang memperlihatkan sifat 

bergerombol walaupun tidak selamanya demikian. 

Menurut Amarullah (2008) pada stadia penyerapan kuning telur, larva akan 

mengalami perkembangan karakter sementara (Transients larval character) seperti 

pola pigmen, duri dan sirip dibagian kepala ataupun bagian lainnya yang memang 

dibutuhkan dalam adaptasinya dengan kondisi lingkungan. Kemudian larva 

mengalami perkembangan yang mendekati karakter dewasa terutama karakter 

meristik. Pada tahap akhir perkembangan larva, ikan mengalami perubahan ketika 

memasuki stadia juvenil baik secara bertahap ataupun tiba-tiba seperti pada ikan 

demersal. Stadia juvenil ikan bentuk tubuh telah mendekati bentuk tubuh ikan dewasa 

meskipun pada dimensi yang lebih kecil, seluruh jari-jari sirip dan sisik telah lengkap 

terbentuk serta sudah hamper seluruhnya mengeras. 
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Gambar 2, Perkembangan Larva Ikan Lele Dumbo 

Sumber : Anonim (2013) 

 

2.3 Habitat Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Habitat ikan lele dumbo dumbo (Clarias gariepinus) hidup dan berkembang 

biak di perairan tawar seperti rawa-rawa, danau atau sungai tenang. Ikan lele dapat 

hidup di air yang tercemar seperti di got-got dan selokan pembuangan. Semua 

kelebihan tersebut membuat ikan ini tidak memerlukan kualitas air yang jernih atau 

air mengalir ketika dipelihara di kolam (Khairuman & Amri, 2008). Ikan lele bersifat 

nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan dimalam hari. Pada siang hari ikan 

lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap (Khairuman & Amri, 2012).  
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Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan lele yang perlu 

diperhatikan adalah padat tebar, pemberian pakan, penyakit, dan kualitas air. 

Meskipun ikan lele bisa bertahan pada kolam yang sempit dengan padat tebar yang 

tinggi tapi dengan batas tertentu. Begitu juga pakan yang diberikan kualitasnya harus 

memenuhi kebutuhan nutrisi ikan dan kuantitasnya disesuaikan dengan jumlah ikan 

yang ditebar.  

Benih ikan lele cenderung bersifat kanibal terutama pada fase larva. Hal ini 

terjadi karena sifat agresif yang tinggi akibat padat tebar pemeliharaan yang tinggi 

sehingga membatasi ruang gerak dan meningkatkan tingkat persaingan makanan dan 

oksigen. Diantara upaya yang dilakukan selama ini dalam mengendalikan sifat 

kanibalisme ini yaitu dengan melakukan penyortiran (grading) ukuran benih secara 

teratur atau penjarangan kepadatan pemeliharaan benih. Namun, upaya seperti ini 

dinilai masih kurang efisien karena mengurangi kepadatan pemeliharaan dalam 

kapasitas produksi yang tersedia dan juga memerlukan tambahan sarana produksi 

untuk menampung benih hasil sortiran atau penjarangan (Khairuman dan Amri, 2002). 

 

2.4 Kebutuhan Nutrisi Pakan 

2.4.1 Protein 

Protein adalah nutrien yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan jaringan tubuh 

yang rusak, pemeliharaan protein tubuh, penambahan protein tubuh untuk 

pertumbuhan, dan sebagai sumber energi. Kebutuhan ikan akan protein dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, diantaranya ukuran ikan, temperatur air, kadar pemberian pakan, 
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kandungan energi dalam pakan yang dapat dicerna dan kualitas protein. Kebutuhan 

protein benih ikan lele dumbo sebesar >30% dalam pakan (SNI 2006). 

 

2.4.2 Lemak 

Lemak merupakan sumber energi yang sangat efektif untuk ikan. Lemak dalam 

pakan berfungsi sebagai sumber energi seperti halnya karbohidrat (Zonneveld dkk. 

1991). Menurut Sargent dkk (1999) dalam Panduwijaya (2007), lemak juga berfungsi 

membantu proses metabolisme dan menjaga keseimbangan daya apung ikan dalam 

air, memelihara bentuk dan fungsi membran jaringan. Lemak mengandung asam 

lemak yang dapat diklasifikasikan sebagai asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam 

lemak tak jenuh ditandai dengan ikatan rangkap, sedangkan asam lemak jenuh 

ditandai dengan tidak adanya ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh biasanya lebih 

mudah diserap daripada asam lemak jenuh. Kebutuhan lemak bagi ikan berbeda-beda 

dan sangat tergantung dari stadia ikan, jenis ikan dan lingkungan. 

 

2.4.3 Karbohidrat 

Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, oksigen dan 

hidrogen. Karbohidrat dalam pakan berfungsi sebagai sumber energi yang murah. 

Kadar karbohidrat dalam pakan yang optimum untuk ikan omnivora berkisar antara 

30-40% (Watanabe 1988). Karbohidrat dalam pakan disebut dengan BETN atau 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen atau NFE (Nitrogen Free Extract). BETN ini 

mengandung karbohidrat, gula, pati dan sebagian besar dari zat hemiselulosa dalam 

bahan makanan. Daya cerna karbohidrat sangat bervariasi, tergantung dari 
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kelengkapan molekul penyusunnya. Kebutuhan karbohidrat pakan untuk ikan lele 

dumbo berkisar 15-20%, ikan omnivora 25-35% dan herbivora 30-45% (Hadadi 

2006). 

 

2.4.4 Vitamin 

Vitamin adalah senyawa organik kompleks, biasanya ukuran molekulnya kecil. 

Vitamin dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit sehingga keberadaannya 

dalam pakan dalam jumlah yang sedikit pula (1–4% dari total komponen pakan). 

Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan normal, mempertahankan kondisi tubuh dan 

reproduksi. Kekurangan vitamin dalam pakan ikan selain akan menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan dan reproduksi juga dapat menimbulkan gejala penyakit 

kekurangan vitamin. 

Ada empat jenis vitamin yang larut dalam lemak yang dibutuhkan oleh ikan 

yakni vitamin A, D, E dan K dan sebelas jenis vitamin yang larut dalam air. Beberapa 

jenis vitamin yang larut dalam air berperan sebagai co enzim dalam proses 

metabolisme, secara umum vitamin berkaitan dengan metabolisme dalam tubuh 

sehingga keberadaannya mutlak dibutuhkan. Kebutuhan vitamin pada ikan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: ukuran/umur, laju pertumbuhan, suhu 

air dan komposisi pakan. Sebagai contoh, kebutuhan vitamin E meningkat dengan 

meningkatnya kandungan asam lemak tak jenuh dalam pakan, Macedo et al. dalam 

Hernandez, Takeuci dan Watanabe (1995). 

2.4.5 Mineral 
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Mineral merupakan bahan anorganik yang dibutuhkan oleh ikan dalam jumlah 

kecil, tetapi mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi umum mineral adalah 

sebagai komponen utama dalam struktur tulang eksoskeleton, menjaga keseimbangan 

tekanan osmotik, struktur dari jaringan, dan transmisi impul saraf dan kontraksi otot, 

sebagai komponen utama dari enzim, vitamin, hormon, pigmen, serta sebagai enzim 

aktivator (Zonneveld dkk. 1991). 

Syarat nutrisi pakan benih lele dumbo terdapat pada Tabel 1. 

Table 1 ; Syarat mutu pakan ikan lele dumbo 

Jenis Uji 

Satuan Persyaratan 

(as feed) Benih Pembesaran Induk 

Kadar protein % 35 – 48 34 – 37 32 – 38 

Kadar lemak % 5 – 20 5 – 20 5 – 20 

Kadar 

karbohidrat 

% 3 – 13 3 – 13 3 – 13 

Kadar serat % 4 – 6 4 – 8 4 – 8 

Sumber: Luh Kusuma, dkk. (2011). 

 

2.5 Kebiasaan Makan 

Ikan lele adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai. Makanannya berupa 

binatang-binatang renik, seperti kutu-kutu air (cladocera, copepoda), cacing, larva 

(jentik-jentik serangga), siput kecil dan sebagainya. Ikan ini biasanya mencari 

makanan di dasar perairan, tetapi bila ada makanan yang terapung maka lele juga 
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dengan cepat memakannya. Ikan lele dalam mencari makan tidak mengalami 

kesulitan karena mempunyai alat peraba (sungut) yang sangat peka terhadap 

keberadaan makanan, baik di dasar, pertengahan, maupun permukaan perairan. 

Pertumbuhan lele dapat dipacu dengan pemberian pakan berupa pellet yang 

mengandung protein minimal 25 % (sesuai SNI 01-4087-2006). Jika ikan lele diberi 

pakan yang banyak mengandung protein nabati, maka pertumbuhannya akan lambat 

(Ghufron, 2010). 

Walaupun ikan lele bersifat nokturnal, akan tetapi pada kolam pemeliharaan 

terutama secara intensif lele dapat dibiasakan diberi pakan pellet pada pagi atau siang 

hari walaupun nafsu makannya tetap lebih tinggi jika diberi pada waktu malam hari. 

Ikan lele relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kandungan oksigennya 

sangat terbatas. Pada kondisi kolam padat penebaran tinggi dan kondisi kandungan 

oksigennya minimum, ikan lele masih dapat bertahan hidup (Khairuman dan Amri, 

2008). 

 

2.6 Pertumbuhan 

Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) memilik pertumbuhan yang relatif 

cepatbila 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, 2001). Padat penebaran 

ikan dalam satu wadah budidaya adalah salah satu faktor laju pertumbuhan ikan. 

Menurut Hepher dan Pruginin (1981) pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor internal yang meliputi genetik dan kondisi fisologis ikan serta faktor 
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eksternal yang berhubungan dengan pakan dan lingkungan. Faktor-faktor eksternal 

tersebut diantaranya adalah komposisi kimia air dan tanah dasar, suhu air, bahan 

buangan metabolit (produksi eksternal), ketersediaan oksigen dan ketersediaan pakan. 

Benih yang dipelihara dengan kepadatan tinggi dalam wadah sistem 

konvensional menyebabkan terjadinya persaingan makanan dan kanibalisme apabila 

makanan yang tersedia terbatas. Padat penebaran ikan yang tinggi dapat 

meningkatkan biomassa ikan sebagai total hasil produksi, tetapi belum tentu dapat 

mempertahankan bobot rata-rata ikan. Hal ini dimungkinkan karena pada padat 

penebaran yang tinggi tingkat persaingan ikan untuk mendapatkan makanan juga 

meningkat, sedangkan pemanfaatan pakan oleh ikan untuk pertumbuhannya akan 

menurun (Suresh dan Lin, 1992). 

2.7 Kualitas Air 

Air sebagai habitat hidup bagi ikan budidaya, memiliki peran amat penting 

dalam keberhasilan proses budidaya. Termasuk juga ikan lele dumbo, karakteristik 

fisika dan kimia air mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi fisiologis ikan lele. 

Pada batas nilai tertentu, faktor-faktor tersebut juga dapat menyebabkan kondisi yang 

fatal bagi ikan lele, hingga menyebabkan kematian.  

Adapun faktor-faktor kimia air terkait dengan budidaya termasuk ikan Lele 

Dumbo diantaranya yaitu oksigen terlarut (Dissolved Oxygen), suhu, kandungan N 

(Nitrit, Nitrat dan Amonia) dan pH air. Faktor tersebut harus dikontrol sehingga 

kondisi air tetap stabil. 

Ikan lele dumbo mudah beradaptasi dengan lingkungan yang tergenang air, dan 

bila sudah dewasa dapat diadaptasikan pula dengan lingkunga perairan yang mengalir 



15 
 

(Puspowardoyo dan Djarijah, 2002). Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju 

metabolisme dan kelarutan gas dalam air (Zonneveld et al., 1991). Suhu yang ideal 

untuk pemeliharaan ikan lele dumbo adalah 25ºC - 30ºC, diatas suhu tersebut nafsu 

makan ikan lele dumbo akan berkurang. Selain itu, tingginya temperatur air akan 

menyebabkan meningkatnya aktivitas metabolisme dari organisme yang ada. 

Pada umumnya ikan lele dumbo hidup normal pada kandungan oksigen terlarut 

4 mg per liter, jika persediaan oksigen dibawah 20% dari kebutuhan normal, lele 

dumbo akan lemas dan menyebabkan kematian (Murhananto, 2002). Kandungan 

oksigen yang terlalu tinggi akan menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung 

pada jaringan tubuh ikan lele dumbo, dan sebaliknya penurunan kandungan oksigen 

secara tiba-tiba dapat menyebabkan kematian (Najiyati, 2001).  

Kandungan karbondioksida yang ideal untuk hidup ikan lele dumbo adalah 0 – 

12,8 mg/liter (Murhananto, 2002). Jumlah kandungan karbondioksida dalam suatu 

lingkungan perairan ditentukan oleh bahan organik dan binatang yang ada 

didalamnya, semakin banyak bahan organik yang mengurai, semakin tinggi kadar 

karbindioksidanya, demikian pula dengan metabolisme binatang yang ada, 

berbanding lurus dengan kadar karbondioksida (Boyd, 1990). Karbondioksida bebas 

yang ada dalam perairan berasal dari proses dekomposisi organik, difusi dari udara 

dan pernapasan (Boyd dan Lichoppler 1979).  

pH yang baik untuk pertumbuhan ikan lele dumbo yaitu 6,0 sampai 9,0. pH 

kurang dari 5 sangat buruk bagi kehidupan ikan lele dumbo, karena dapat 

menyebabkan pengumpulan lender pada insang dan dapat menyebabkan kematian. 
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Sedangkan pH diatas 9 dapat menghambat pertumbuhan, karena menimbulkan nafsu 

makan yang bagi ikan lele dumbo (Murhananto, 2002). 

Amoniak merupakan hasil akhir metabolisme protein dan dalam bentuknya 

yang tidak terionisasi dan merupakan racun bagi ikan sekalipun pada konsentrasi 

yang sangat rendah. Konsentrasi amoniak itu sendiri dalam air bergantung pada pH 

dan suhu (Masser et al., 1999). Semakin tinggi suhu dan pH dalam perairan, maka 

kandungan amoniak akan semakin tinggi pula. Amoniak adalah zat utama senyawa 

dari nitrogen yang diekskresikan oleh kebanyakan hewan akuatik (Spotte, 1979). 

Selain penguraian bahan organik sisa metabolisme yang kurang sempurna. Amoniak 

juga berpengaruh terhadap pertumbuhan yaitu menurunkan konsumsi oksigen akibat 

kerusakan pada insang, penggunaan energi yang lebih akibat stress yang ditimbulkan 

akan mengganggu proses osmoregulasi (Boyd, 1990) benih ikan lele yang masih 

dapat ditolerir adalah 1 mg/liter (Khairuman dan Amri, 2002). 

 

2.8 Pakan Ikan 

Pakan merupakan faktor tumbuh terpenting karena merupakan sumber energi 

yang menjaga pertumbuhan, serta perkembangbiakan. Nutrisi yang terkandung dalam 

pakan harus benar-benar terkontrol dan memenuhi kebutuhan ikan tersebut. Kualitas 

dari pakan ditentukan oleh kandungan yang lengkap mencakup protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi 

kehidupan ikan (Rebegnatar & Tahapari, 2002 dalam Rollis, 2013). 

Ketersediaan pakan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup ikan. Jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ikan setiap harinya 
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berhubungan erat dengan ukuran berat dan umurnya. Tetapi persentase jumlah pakan 

yang dibutuhkan semakin berkurang dengan bertambahnya ukuran dan umur ikan 

(Djarijah, 1996). 

Pakan ikan adalah campuran dari berbagai bahan pangan (biasa disebut bahan 

mentah), baik nabati maupun hewani yang diolah sedemikian rupa sehingga mudah 

dimakan dan dicerna sekaligus merupakan sumber nutrisi bagi ikan yang dapat 

menghasilkan energi untuk aktivitas hidup. Kelebihan energi yang dihasilkan akan 

disimpan dalam bentuk daging yang dipergunakan untuk pertumbuhan (Djarijah, 

1996). 

Pakan ikan terdiri dari dua macam yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan 

ikan alami merupakan makanan ikan yang tumbuh di alam tanpa campur tangan 

manusia secara langsung. Pakan ikan alami biasanya digunakan dalam bentuk hidup 

dan agak sulit untuk mengembangkannya. Pakan ikan buatan merupakan makanan 

ikan yang dibuat dari campuran bahan-bahan alami dan atau bahan olahan yang 

selanjutnya dilakukan proses pengolahan serta dibuat dalam bentuk tertentu sehingga 

tercipta daya tarik (merangsang) ikan untuk memakannya dengan mudah dan lahap. 

Pakan buatan dapat diartikan secara umum sebagai pakan yang berasal dari olahan 

beberapa bahan baku pakan yang memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ikan 

(Setyono, 2012). Bahan baku pakan yang memiliki kandungan nutrisi maupun protein 

antara lain ampas tahu, ikan rucah, dan bulu ayam. Salah satu pakan ikan buatan yang 

paling banyak dijumpai di pasaran adalah pelet. 

Pelet adalah bentuk makanan buatan yang dibuat dari beberapa macam bahan 

yang diramu dan dijadikan adonan, kemudian dicetak sehingga merupakan batangan 
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atau bulatan kecil-kecil. Ukurannya berkisar antara 1-2 cm. Jadi pelet tidak berupa 

tepung, tidak berupa butiran dan tidak pula berupa larutan (Setyono,2012). 

Pelet dikenal sebagai bentuk massa daribahan pakan yang dipadatkan 

sedemikianrupa dengan cara menekan melalui lubangcetakan secara mekanis.Hal 

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkandensitas pakan sehingga 

mengurangitempat penyimpanan, menekan biayatransportasi, dan memudahkan 

aplikasidalam penyajian pakan(Hartadi et al., 2005). 

2.9 Fermentasi 

Fermentasi  adalah  aktivitas  mikroba  untuk  memperoleh  energi  melalui 

pemecahan substrat untuk keperluan metabolisme dan pertumbuhannya (Desi,2002). 

Fermentasi adalah proses metabolisme enzim mikroorganisme melakukan oksidasi, 

reduksi, hidrolisa, dan reaksi kimia lainnya sehingga terjadi perubahan kimia secara 

aerob maupun anaerob (Lestari,2001). 

 Proses fermentasi mempunyai keuntungan dari pangan yang telah 

difermentasi adalah makanan menjadi lebih awet, lebih aman, nilai cerna meningkat 

serta memberikan flavor yang lebih baik (Purwaningsih, 2008). Selain itu fermentasi 

juga menyebabkan perubahan sifat pangan sebagai akibat dari pemecahan 

kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Hasil fermrntasi terutama tergantung 

jenis substrat, jenis mikroba, dan kondisi disekelilingnya yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan metabolism mikroba tersebut. 

 Proses fermentasi tidak akan berlangsung tanpa adanya enzim katalisis 

spesifik yang hanya dapat dikeluarkan oleh mikroorganisme tertentu. Salah satu kunci 

keberhasilan fermentasi pangan adalah pengaturan beberapa faktor yang berpengaruh 
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terhadap pertumbuhan mikroba antara lain suhu, kelembaban, pH, jenis dan 

komposisi bahan baku yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba yang diinginkan 

(Purwaningsih, 2008). 

 

2.10 Azolla sp. 

Azolla merupakan tumbuhan paku air yang daunnya mengapung di permukaan, 

sedangkan akarnya menggantung di bawah air. Azolla yang dalam masyarakat sering 

dikenal sebagai ganggeng, mata lele, atau mata air, sering ditemukan pada genangan 

air, selokan, kolam, persawahan, danau, atau sungai. Sering kali azolla dianggap 

sebagai gulma atau tanaman pengganggu. Namun, sebenarnya tumbuhan paku ini 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pakan ikan, bahkan pupuk tanaman. 

Menurut Sebayang (1996), Azolla sp. merupakan tanaman paku-pakuan, 

termasuk dalam famili Salviniaceae tetapi ada juga yang menamakan famili 

Azollaceae. Genus Azolla dikelompokkan menjadi dua, yaitu Euazolla dan 

Rhizosperma. Secara alami habitat Azolla Sp. terdapat di kolam-kolam tempat 

tergenang, danau, sungai, saluran air maupun tanaman padi. Azolla berasal dari 

bahasa latin, yaitu Azo yang berarti kering dan Ollyo yang berarti mati. Tanaman ini 

akan mati apabila dalam keadaan kering. Azolla termasuk herba berukuran kecil yang 

hidup secara terapung bebas di air. Daun berukuran kecil, tidak bertangkai, berselang-

seling membentuk dua baris disepanjang batang. Selain itu memiliki batang yang 

bercabang, tetapi memiliki akar sederhana berupa rhizoma. Azolla biasanya hidup 

bergerombol dalam jumlah banyak di atas permukaan air. 
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Menurut (Lumpkin & Plucknett, 1982). kandungan protein azolla cukup tinggi, 

yaitu berkisar antara 13-30 % berat kering. Kandungan protein yang tinggi ini 

menjadikan azolla sebagai salah satu alternatif pakan ternak yang baik. Sedangkan 

menurut (Handajani, 2006) Kandungan nutrisi Azolla pinnata  yaitu mengandung 

protein sebanyak 19,54%, Lemak 8,8%, Serat kasar 23,06%. Ikan nila mampu 

tumbuh cepat hanya dengan pakan yang mengandung protein sebanyak 20 - 25%. 

Menurut penelitian Gita Rosyana, dkk (2016), menerangkan bahwa pemberian pakan 

Azolla pinnata memberikan pengaruh nyata (significant) terhadap pertumbuhan Ikan 

Nila (Oreochromis niloticus). Pertambahan berat ikan Nila paling efektif pada 

pemberian pakan Azolla pinnata 10% dari berat ikan. 

Azolla mempunyai beberapa spesies, antara lain: Azolla caroliniana, Azolla 

filiculoides, Azolla mexicana, Azolla microphylla, Azolla nilotica, Azolla pinnata, dan 

Azolla rubra (Gambar 3). 
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Azolla Mexicana 
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Gambar 3, Jenis-jenis Azolla 

Sumber: Anonim (2013) 


