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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lele sangkuriang (Clarias gariepinus) merupakan salah satu jenis ikan air 

tawar yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat indonesia terutama di Pulau 

Jawa. Budidaya ikan lele berkembang pesat karena permintaan pasar yang tinggi, 

pemeliharaan padat tebar tinggi dengan sumber air terbatas, teknologi budidaya 

yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat, pemasarannya relatif mudah serta 

modal usaha yang dibutuhkan rendah. 

Daerah yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan 

budidaya perikanan khususnya ikan lele adalah kabupaten Malang dan sekitarnya. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya pembudidaya ikan lele di daerah 

tersebut. Perkembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Malang dan 

sekitarnya dikelompokkan pada dua usaha yaitu budidaya ikan hias dan konsumsi 

Ikan hias dikhususkan pada ikan koki yang terdapat pada daerah sekitar Malang 

seperti Kediri, Blitar. Sedangkan ikan konsumsi yang berorientasi pasar adalah 

dominan ikan lele, gurami, nila hitam, dan tawes. 

Pertumbuhan lele supaya dapat berlangsung dengan baik, pakan yang 

diberikan harus memenuhi standar gizi yang dibutuhkan lele. Secara umum, pakan 

untuk lele terbagi menjadi dua yaitu pakan alami dan pakan buatan. Menurut kordi 

(2010) penggunaan pakan buatan semakin mahal, sementara harga ikan lele 

sekalipun tidak sebanding dengan kenaikan harga pakan buatan seperti pelet. 

Pakan  merupakan  salah  satu  unsur penting  dalam  kegiatan  budidaya  

yang menunjang  pertumbuhan  dan  kelangsungan hidup  ikan  budidaya.  Pakan  

pada  kegiatan budidaya  umumnya  adalah  pakan  komersial yang  

menghabiskan sekitar  60-70%  dari  total biaya  produksi  yang  dikeluarkan 

(Buwono, 2000).  

 Hal  inilah yang menyebabkan  kualitas mutu pada pakan  sehingga perlu  

dilakukan  penelitian untuk  memperbaiki nilai  nutrisi  pakan. Untuk 

memperbaiki kualitas mutu pada pakan ialah dengan cara pengolahan pada pakan 

komersial. Salah satu cara pengolahan yang dapat dilaakukan adalah dengan 

bioteknologi diantaranya melalui fermentasi. Fermentasi adalah suatu aktivitas 
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mikroorganisme terhadap senyawa molekul organik komplek sperti protein, 

karbohidrat, dan lemak yang mengubah senyawa-senyawa tersebut menjaadi 

molekul-molekul yang lebih sederhana. 

 Fermentasi pakan mampu mengurai senyawa kompleks menjadi 

sederhana sehingga siap digunakan ikan, dan sejumlah mikroorganisme mampu 

mensintesis vitamin dan asam-asam amino yang dibutuhkan oleh larva hewan 

akuatik (Irianto, 2007). Prinsip kerja fermentasi itu sendiri adalah memecah bahan 

yang tidak mudah dicerna seperti selulosa menjadi gula sederhana yang mudah 

dicerna dengan bantuan mikroorganisme. Enzim yang dihasilkan dalam proses 

fermentasi dapat memperbaiki nilai nutrisi, pertumbuhan,serta meningkatkan daya 

cerna serat kasar, protein dan nutrisi pakan lainnya. pakan terbukti dapat menekan 

nilai FCR hingga 0,997 pada pemeliharaan ikan lele dumbo yang diberi pakan 

komersil yang difermentasikan dengan probiotik (Negara et al., 2015). 

Probiotik menurut Fuller (1987) adalah produk yang tersusun oleh biakan 

mikroba atau pakan  alami  mikroskopik  yang  bersifat menguntungkan  dan  

memberikan  dampak  bagi peningkatan  keseimbangan  mikroba  saluran usus  

hewan  inang.  Wang  et  al.  (2008)  dalam Ahmadi  (2012)  menjelaskan  bahwa  

bakteri probiotik  menghasilkan  enzim  yang  mampu mengurai senyawa 

kompleks menjadi sederhana sehingga siap digunakan ikan.    

 Dengan  ditambahkan  probiotik dalam  pakan  diharapkan  dapat 

meningkatkan  pertumbuhan  lele  sangkuriang dan  dapat  meningkatkan  nilai  

efisiensi pakan. 

Salah satu upaya untuk  meningkatkan nilai efisiensi pakan ialah dengan 

cara memfermentasi pada pakan pelet ikan lele sangkuriang, maka dari itu untuk 

mengetahui nilai hasil dari pakan pelet tersebut yaitu dengan cara  melihat 

pertumbuhan respon fisiologis ikan lele sangkuriang yang sudah diberi pakan 

pelet fermentasi. Salah satu cara mengetahui kualitas pertumbuhan ikan lele 

sangkuriang ialah menguji respon fisiologis ikan lele sangkuriang.  

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “respon 

fisiologis ikan lele sangkuriang  (clarias gariepinus)  yang diberi pakan pelet 

fermentasi dan non fermentasi dalam budidaya sistem bionatural”. Dengan ini bisa 

mengetahui seberapa cepat pertumbuhan dan kualitas karkas ikan lele sangkuriang 
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yang diberi pakan pelet fermentasi dengan ikan lele sangkuriang yang tidak diberi 

pakan pelet nonfermentasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

1.) Bagaimana pengaruh pemberian pakan pelet fermentasi dan pakan 

nonfermentasi  dalam budidaya sistem bio natural terhadap kualitas karkas ikan 

lele sangkuriang. 

2.) Apa perlakuan yang terbaik dalam respon fisiologis ikan lele 

sangkuriang yang diberi pakan pelet fermentasi dan pakan nonfermentasi  dalam 

buidaya sistem bio natural. 

1.3 Tujuan  

1.) Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan pelet fermentasi dan 

pakan nonfermentasi  dalam budidaya sistem bio natural terhadap kualitas karkas 

ikan lele sangkuriang. 

2.) Untuk mengetahui perlakuan yang terbaik dalam respon fisiologis ikan 

lele sangkuriang yang diberi pakan pelet fermentasi dan pakan nonfermentasi  

dalam buidaya sistem bio natural. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat ataupun 

tambahan pengetahuan antara lain:   

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai tambahan ilmu tentang respon 

fisiologis ikan lele yang diberi pakan pelet fermentasi dan pakan 

nonfermentasi  dalam budidaya sistem bionatural. 

2. Bagi masyarakat umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan informasi mengenai pakan pelet fermentasi 

dan nonfermentasi pada ikan lele sangkuriang serta sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


