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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Ikan lele saat ini mampu menjadi pilihan di kalangan masyarakat untuk 

memenuhi protein hewani dalam tubuh, selain rasa dagingnya yang gurih ikan lele 

juga mengandung gizi yang tinggi serta harga yang cukup terjangkau, sehingga 

permintaan pasar untuk ikan lele semakin meningkat (gunawan, 2010). Para pelaku 

budidaya juga sangat tertarik membudidayakan ikan lele karena dapat dibudidaya 

di lahan yang sempit, padat tebar yang tinggi, tidak rentan penyakit serta 

pertumbuhanya yang sangat cepat. 

Guna memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, para 

pembudidaya mendapatkan banyak permasalahn karena selain menyediakan bibit 

yang unggul dan baik, dalam proses budidaya juga dibutuhkan pakan yang baik. 

Menurut Perius (2011), pakan menjadi sumber materi dan energi untuk menopang 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan serta pakan merupakan komponen 

terbesar saat fase budidaya (50-70%) dari biaya produksi. 

Pemberian probiotik dalam pakan bertujuan untuk meningatkan daya cerna 

ikan terhadap pakan dengan meningkatkan enzim pencernaan yang dapat 

menghidrolisis protein menjadi senyawa lebih sederhana sehingga mudah diserap 

dan digunakan sebagai deposit untuk pertumbuhan. Probiotik memiliki efek 

antimikrobial dan pada bidang akuakultur bertujuan untuk menjaga keseimbangan 

mikroba dan pengendalian patogen dalam saluran pencernaan. Mikroorganisme 

pada probiotik bersaing dengan patogen di dalam saluran pencernaan untuk 

mencegah agar patogen tidak mengambil nutrisi yang diperlukan untuk hidup ikan 
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(Cruz et al., 2012). Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh pemberian probiotik 

dengan nilai konsentrasi yang berbeda terhadap feed conversion ratio (FCR) dan 

efesiensi pakan budidaya ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Dengan 

ditambahkan probiotik dalam pakan diharapkan dapat menekan feed conversion 

ratio (FCR) dan meningkatkan efesiensi pakan agar dapat meminimalisir biaya 

yang digunakan dalam proses budidaya. 

1.2 RumusanMasalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian probiotik pada pakan terhadap Feed 

Conversion Ratio (FCR) dan efesiensi pakan pada budidaya ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) ? 

2. Berapa konsentrasi probiotik yang optimal untuk Menekan Feed 

Conversion Ratio (FCR) dan meningkatkan efesiensi pakan pada budidaya 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) ? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan yang mengandung probiotik 

terhadap Feed Conversion Ratio (FCR) dan efesiensi pakan pada budidaya 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

2. Mengetahui konsentrasi probiotik yang optimal untuk menekan Feed 

Conversion Ratio (FCR) dan meningkatkan efesiensi pakan pada budidaya 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah bagi 

masyarakat khususnya para pembudidaya ikan lele yang mengalami 

masalahmegenai kenaikan harga pakan, serta masyarakat dapat memanfaatkan pada 
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pakan ikan secara efektif dan efisien dengan cara pemberian probiotik sehingga 

dapat menekan feed conversion ratio (FCR) dan efesiendi pakan dalam proses 

budidaya. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesa dari penelitian ini: 

𝐻0 :   Diduga penambahan probiotik dalam pakan tidak berpengaruh terhadap 

penekanan feed conversion ratio (FCR) dan meningkatkan efesiensi 

pakan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

𝐻1 : Diduga penambahan probiotik dalam pakan berpengaruh terhadap 

penekanan feed conversion ratio (FCR) dan meningkatkan efesiensi 

pakan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

 


