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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Ikan Lele 

Ikan lele termasuk jenis ikan hibrida yang memiliki pertumbuhan tubuh lebih 

cepat dibanding jenis ikan air tawar lainnya, termasuk protein hewani alternatif 

dengan harga yang murah, mudah di olah, bergizi tinggi serta rasa yang enak, oleh 

sebab itu ikan lele dengan mudah menjadi populer di kalangan masyarakat. Di 

Indonesia sendiri terdapat 6 jenis ikan lele diantaranya Clarias batrachus dikenal 

sebagai ikan lele (Jawa), ikan kalang (Sumatera Barat), ikan maut (Sumatera Utara), 

dan ikan pintet (Kalimantan Selatan); Clarias teysmani dikenal sebagai lele 

Kembang (Jawa Barat), Kalang putih (Padang); Clarias melanoderma yang dikenal 

sebagai ikan duri (Sumatera Selatan), wais (Jawa Tengah), wiru (Jawa Barat); 

Clarias nieuhofi yang dikenal sebagai ikan lindi (Jawa), limbat (Sumatera Barat), 

kaleh (Kalimantan Selatan); Clarias loiacanthus yang dikenal sebagai ikan keli 

(Sumatera Barat), ikan penang (Kalimantan Timur); Clarias gariepinus Burchell 

yang dikenal sebagai lele dumbo berasal dari Afrika (Aji, 2009). 

2.1.1. Klasifikasi Ikan Lele 

Klasifikasi ikan lele menurut Abdullah (2008) adalah sebagai beikut : 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Sub-kelas : Teleostei 

Ordo   : Ostariophysi 

Sub-ordo  : Siluroidaea 

Famili : Clariidae 

Genus  : Clarias 

Spesies : Clarias gariepenus 
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2.1.2. Morfologi 

Secara umum ikan lele memiliki ciri morfologi dengan tipe tubuh agak bulat 

memanjang yang licin karena tidak memiliki sisik dan berlendir, warna tubuh 

kelabu sampai hitam, memiliki 4 sungut atau kumis pada bagian mulutnya, mulut 

terletak pada bagian kepala dimana ikan lele memiliki kepala panjang (hampir 

mencapai seperempat dari panjang tubuh), kepala depressed (pipih ke bawah) serta 

di tutupi oleh tulang pelat pada bagian atas dan bawah, terdapat alat pernapasan 

tambahan berupa arborescent yang terletak pada ruang rongga di atas insang, 

memiliki mata yang berukuran kecil dan sepasang lubang hidung yang berfungsi 

sebagai pendeteksi bau, sirip ekor membulat tidak tergabung dengan sirip punggung 

ataupun sirip anal, sirip pectoral memiliki patil yang berfungsi sebagai pelindung 

dari gangguan luar (Mahyuddin, 2008) 

 

Gambar 1. Ikan Lele (Clarias sp.) 

Sumber: google Image, 2019 

 

2.1.3. Habitat dan Kebiasaan Hidup 

Ikan lele hidup pada perairan tawar yang tenang, memiliki kebiasaan 

membuat lubang pada tepi sungai ataupun kolam, lebih aktif bergerak pada malam 

hari untuk mencari makan karena ikan lele bersifat nokturnal serta memiliki alat 
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pernapasan tambahan yaitu arborescent yang berfungsi sebagai penyerap oksigen 

dari udara sekitar (Rachmatun, 2007). 

2.1.4. Makan dan Kebiasaan Makan 

Ikan lele merupakan ikan yang aktif pada malam hari dan menyukai tempat 

yang gelap, tipe pemakan segala (omnivora) dengan kebiasaan mencari makan di 

dasar perairan sehingga air pada kolam tampak keruh (Hariani dkk, 2007). Saat 

masih anakan ikan lele memakan jenis rotifera, crustacea, fitoplankton dan 

protozoa. Sedangkan ikan lele dewasa memakan larva insekta, udang, cacing, jasad 

yang telah membusuk, ikan kecil dan bahan organik (Hadiroseyani dkk, 2006). 

2.1.5 Kebutuhan Nutrisi Ikan Lele Dumbo 

Pakan adalah material yang setelah ditelan oleh hewan air dapat dicerna, 

diserap dan digunakan untuk kehidupannya. Pengertian umum pakan adalah 

sesuatu yang dapat dimakan. Nilai nutrisi suatu makanan pada umumnya  

tergantung pada kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, kadar air 

dan energi (Yuwono dan Sukardi, 2008). Makanan yang dimakan ikan digunakan 

untuk kelangsungan hidup dan apabila ada kelebihan makanan maka dimanfaatkan 

untuk pertumbuhan. Pemberian makanan yang bergizi bertujuan untuk memperoleh 

pertumbuhan daging yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. 

Kecepatan pertumbuhan juga tergantung pada jumlah makanan yang diberikan, 

temperatur, ruang, kedalaman air, dan faktor lainnya (Hariati, 2010). 

Menurut Standart Nasional Indonesia (2006), kandungan nutrisi dalam 

pakan ikan lele dumbo dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Pakan Ikan Lele Dumbo 

No Jenis Uji Satuan 
(As feed) 

Persyaratan 

Benih Pembesaran Induk 

1. Kadar air maks % 12 12/12 12 

2. Kadar abu maks % 13 13/13 13 

3. Kadar protein min % 30 28/25 30 

4. Kadar lemak min % 5 5/5 5 

5. Kadar serat kasar maks % 6 8/8 8 

 

2.2. Rasio Konfersi Pakan (FCR) 

           Penghitungan rasio konversi pakan (FCR) ѕаngаt penting dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pakan ikan уаng ѕudаh diberikan dараt meningkatkan 

produktivitas ikan budidaya. Rasio konversi pakan (FCR) dihitung dаrі jumlah 

kilogram pakan уаng digunakan untuk menghasilkan satu kilogram ikan.Semakin 

rendah nilai FCR (mendekati 1) bеrаrtі semakin baik manajemen pakan уаng 

diberikan. Menurut Effendy (2004), Feed Convertion Ratio adalah suatu ukuran 

yang menyatakan ratio jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg 

ikan kultur. Nilai FCR=2 artinya untuk memproduksi 1 kg daging ikan dalam sistem 

akuakultur maka dibutuhkan 2 kg pakan. Semakin besar nilai FCR, maka semakin 

semakin banyak pakan yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg ikan daging 

kultur. FCR seringkali dijadikan indikator kinerja teknis dalam mengevaluasi suatu 

usaha akuakultur. 

Faktor yang mempengaruhi tingginya rasio konversi pakan yaitu rendahnya 

kualitas pakan misalnya pakan mudah hancur, dan bau pakan yang tidak 
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merangsang menyebabkan pakan ikan tidak termakan oleh ikan (Arief, dkk, 2016). 

Besar kecilnya nilai konversi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

yaitu kualitas dan kuantitas pakan, spesies, ukuran dan kualitas air. Kualitas air 

yang sesuai pada kisaran toleransi ikan selama masa pemeliharaan tidak akan 

membatasi pertubuhan, konversi pakan dan kelulusan hidup ikan (Agustiningtyas, 

2014). 

2.3. Efisiensi Pakan 

Efisiensi pakan adalah pemanfaatan pakan oleh ikan dimana jika efisiensi 

pakan tinggi dan rasio konfersi pakan rendah menunjukkan bahwa pakan telah 

dicerna dan diserap secara optimal oleh ikan yang digunakan untuk pertumbuhan 

(Muchlisin, et al., 2016). Jumlah konsumsi pakan meningkat seiring dengan 

bertambahnya laju pertumbuhan pada ikan, akan tetapi ada batas waktu tertentu 

jumlah konsumsi pakan tidak meningkatkan pertumbuhan ikan karena setiap ikan 

mempunyai jumlah konsumsi optimal. Apabila pakan yang telah dikonsumsi berada 

pada batas optimal pakan yang dikonsumsi akan dibuang melalui feses 

(Subandiyono, dkk, 2014). 

2.4 Probiotik 

Probiotik merupakan suplemen tambahan berupa mikroba hidup 

menguntungkan yang diberikan kepada makhluk hidup, dengan tujuan untuk 

memperbaiki keseimbangan mikroba didalam pencernaan induk inangnya. Produk 

probiotik umumnya merupakan kompleks mikroba yang akan menghasilkan enzim 

tertentu yang akan menghasilkan karbohidrat, protein dan lemak (Afrianto dan 

Liviawati, 2005). Menurut Irianto (2007), pemberian organisme probiotik dalam  
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akuakultur dapat diberikan melalui pakan, air maupun melalui perantaraan pakan 

hidup seperti rotifera atau artemia. Pemberian probiotik dalam pakan, berpengaruh 

terhadap kecepatan fermentasi pakan dalam saluran pencernaan, sehingga akan 

sangat membantu proses penyerapan makanan dalam pencernaan ikan. Fermentasi 

pakan mampu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana, sehingga siap 

digunakan ikan, dan sejumlah mikroorganisme mampu mensintesa vitamin dan 

asam-asamamino yang dibutuhkan oleh larva hewan akuatik. 

Pemberian probiotik dalam pakan adalah salah satu alternatif untuk 

menghasilkan pakan yang dapat berfungsi ganda dan secara tidak langsung 

meningkatkan kualitas pakan. Pertumbuhan ikan akan meningkat jika pakan yang 

diberikan dapat dicerna dengan baik oleh ikan sehingga energi yangdapat diperoleh 

ikan dari pakan dapat dimanfaatkan secara optimum. Menurut Ahmadi (2012) 

menyatakan bahwa prinsip dasar kerja probiotik adalah pemanfaatan kemampuan 

mikroorganisme dalam memecah atau menguraikan rantai panjang karbohidrat, 

protein dan lemak yang menyusunpakan yang diberikan. Penambahan probiotik 

dalam pakan sudah pernah dilakukan.  

Mikroba yang digunakan sebagai probiotik yaitu Bacillus sp, Lactobacillus, 

Aspergillus sp, Penicillium sp, Geotricum sp, dan S. cerevisiae (yeast). Pengujian 

karakteristik mikroba tersebut diketahui ada yang menghasilkan enzim-enzim 

ekstraseluler seperti amilase, selulase, lipase, dan selulase. Seperti diketahui bahwa 

mikroba tersebut dapat menurunkan populasi bakteri Escherichia coli dan 

Salmonella sp (Sumardi et al., 2010). 
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Menurut Irianto (2013), probiotik dapat mengatur lingkungan mikrobia pada 

usus, menghalangi mikroorganisme patogen dalam usus dengan melepas enzim-

enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Salah satu bakteri yang 

diyakini mampu untuk meningkatkan daya cerna pada ikan yaitu Bacillus sp. 

Bakteri Bacillus sp. Mempunyai kemampuan mengsekresikan enzim protease, 

lipase dan amilase. Mekanisme kerja probiotik diantaranya dapat sebagai 

penstimulasi sistem imun non-spesifik pada ikan. Namun, pemberian probiotik 

yang dilakukan secara terus menerus dapat menurunkan keefektifannya, sehingga 

pemberian probiotik dengan waktu berselang diharapkan akan lebih efektif dan 

dapat menghasilkan sistem imun yang lebih baik karena setiap probiotik yang 

masuk ke dalam tubuh dapat langsung merangsang aktifnya sistem imun (Septiarini 

dkk., 2012). 

Penggunaan probiotik pada ternak dan ikan ternyata sangat menguntungkan 

karena dapat menghasilkan berbagai enzim yang dapat membantu pencernaan dan 

dapat menghasilkan zat anti bakteri yang dapat menekan pertumbuhan 

mikroorganisme yang merugikan, selain itu penggunaan probiotikyang 

dicampurkan di dalam air minum dan pakan ikan akan memperbaiki komposisi 

mikroorganisme yang berada dalam perut ternak maupun ikan sehingga akan dapat 

meningkatkan pertumbuhan atau produksi ikan (Laksmiwati, 2006). 

2.4.1 Manfaat Probiotik 

Menurut Soeharsono dalam Gunawan dan Harianto (2011), probiotik sangat 

berguna untuk membantu pencernaan, dalam tumbuhan pun ini sangatberguna 
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membantu memperlancar serapan nutrisi yang dibutuhkan olehtumbuhan. Manfaat 

dari probiotik adalah : 

1. Meningkatkan nafsu makan ikan 

2. Memacu pertumbuhan ikan secara maksimal 

3. Menambah bobot ikan dan mempercepat masa panen 

4. Mencegah terjadinya macet tumbuh (ikan kerdil) 

5. Menurunkan tingkat kematian (mortalitas) 

6. Menghemat biaya pakan secara total 

7. Menghilangkan bau busuk (amis) kolam akibat amoniak 

8. Meningkatkan penerapan protein pakan agar menjadi daging secara 

maksimal 

9. Memperbaiki kualitas air. 
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