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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

2.1.1. Klasifikasi  

  Klasifikasi ikan lele dumbo menurut Saanin (1984, 1995) adalah sebagai 

berikut: 

Phyllum  : Chordata 

Classis   : Pisces 

Ordo   : Ostariophysi 

Familia   : Clariidae 

Genus    : Clarias 

Species  : Clarias gariepinus      

2.1.2. Morfologi 

Lele dumbo memiliki kulit licin, berlendir, dan sama sekali tidak memiliki 

sisik. Warna kulit hitam keunguan atau kemerahan dengan loreng-loreng seperti 

baju tentara. Warna kulit ini akan berubah menjadi mozaik hitam putih jika lele 

sedang dalam kondisi stres, dan akan menjadi pucat jika terkena sinar matahari 

langsung. Lele dumbo memiliki kepala yang panjang, hampir mencapai 

seperempat dari panjang tubuhnya (Bachtiar, 2006). 

  Lele dumbo dengan mulutnya yang lebar (sesuai dengan besar tubuhnya) 

dapat menghisap makanan organisme di dasar perairan dan makanan buatan. 

Bahkan dengan gigi-giginya yang tajam ia sanggup menghabiskan bangkai 

dengan cara mencabik-cabik. Ciri morfologis lele dumbo lainnya adalah 
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sungutnya. Sungut berada disekitar mulut berjumlah delapan buah atau empat 

pasang terdiri dari sungut nasal dua buah, sungut mandibular luar dua buah, 

mandibular dalam dua buah, serta sungut maxilar dua buah (Gambar 2.1). Selain 

mengenal mangsanya dengan alat penciuman, lele dumbo dapat mengenal dan 

menemukan makanan dengan cara rabaan (tentakel) dengan menggerak-gerakan 

salah satu sungutnya terutama mandibular (Santoso,1993). 

 

Gambar 2.1. Lele Dumbo 

(Sumber : http://id.wikipedia.org) 

 

  Lele dumbo memiliki 3 buah sirip tunggal, yaitu sirip punggung yang 

berfungsi sebagai alat berenang, sirip dubur dan sirip ekor yang berfungsi sebagai 

alat bantu untuk mempercepat dan memperlambat gerakan. Selain itu, lele dumbo 

juga mempunyai dua sirip berpasangan yaitu sirip dada dan sirip perut. Sirip dada 

mempunyai jari-jari yang keras dan runcing yang biasa disebut patil. Alat tersebut 

berfungsi sebagai senjata sekaligus alat bantu gerak ke kanan dan ke kiri. 

Walaupun berfungsi sebagai senjata, patil tersebut tidak memiliki racun (Bachtiar, 

2006).  

  Lele dumbo memiliki insang yang berukuran kecil dan terletak pada 

kepala bagian belakang yang terdiri dari dua dinding berkantung tipis yang 
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disatukan oleh tabung melintang. Hal tersebut dapat menyebabkan ikan lele 

dumbo mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan oksigen di perairan. 

Mengatasi kekurangan tersebut, tubuh ikan lele dilengkapi dengan alat pernapasan 

tambahan pada lembar insang kedua dan keempat yang merupakan modifikasi 

dari insang yang berbentuk seperti bunga karang disebut arborescent organ yang 

penuh dengan pembuluh darah kapiler. Arborescent organ memungkinkan ikan 

lele dapat mengambil oksigen langsung dari udara sehingga mampu hidup 

diperairan yang kandungan oksigennya rendah maupun perairan yang kadar CO2 

tinggi (Angka et al. dalam Abdullah, 2008). 

2.1.3 Habitat 

 Semua perairan air tawar dapat menjadi lingkungan hidup atau habitat lele 

dumbo, misalnya waduk, bendungan, danau, rawa, dan genangan air tawar 

lainnya. Di alam bebas, lele dumbo lebih menyukai air yang arusnya mengalir 

secara perlahan atau lambat. Oleh karena itu, sungai yang arusnya lambat sering 

terdapat lele (Santoso, 1993). 

 Walaupun lele dumbo jelas mendiami perairan tawar, namun sering pula 

terdapat pada perairan agak asin atau payau. Hal tersebut terbukti di daerah 

Tanjung Priok Jakarta Utara, banyak warga memanfaatkan semacam genangan air 

payau untuk usaha pembesaran lele dumbo (Santoso, 1993). Lele dumbo hidup 

pada perairan dengan kisaran suhu 20 – 35
0
C (Santoso, 1993). 
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2.1.4 Tingkah laku dan sifat lele dumbo 

 Pada siang hari lele dumbo memang jarang menampakkan aktivitasnya 

dan lebih menyukai tempat yang bersuasana sejuk dan gelap. Hal tersebut sesuai 

dengan salah satu sifatnya yang nokturnal (aktif pada malam hari). Untuk mencari 

makanan pun biasanya dilakukan pada malam hari. Namun, pada kolam-kolam 

budidaya lele dumbo dapat dibiasakan diberi pakan pada siang hari. Lele dumbo 

terkenal rakus, karena memiliki ukuran mulut yang cukup lebar hingga mampu 

menyantap makanan alami di dasar perairan dan buatan misalnya pellet. Oleh 

karena itu, lele dumbo sering digolongkan pemakan segala (omnivora) (Santoso, 

1993).  

 Lele dumbo sangat agresif dalam memangsa makanan, karena apapun 

yang diberikan pasti akan dilahapnya. Hal itulah yang membuat lele dumbo sangat 

cepat pertumbuhannya. Di alam bebas, lele dumbo melakukan perkawinan pada 

bulan Oktober – April, yakni saat musim hujan berlangsung (Bachtiar, 2006). 

 

2.2 Pakan Ikan 

Pakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam 

kegiatan budidaya. Pakan alami dalam wadah budidaya dapat digantikan dengan 

pakan buatan yang kandungan nutrisinya memenuhi kandungan gizi yang 

dibutuhkan ikan. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi 

tertentu berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Pembuatan pakan sebaiknya 

didasarkan pada kebutuhan nutrien ikan, kualitas bahan baku, dan nilai ekonomis. 

Pembuatan pakan dengan pertimbangan yang baik dapat menghasilkan pakan 

buatan yang disukai ikan, tidak mudah hancur di dalam air, dan aman bagi ikan 

(Afrianto & Liviawaty, 2005). 
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Berdasarkan tingkat kebutuhannya, pakan buatan dapat dibagi menjadi 

tiga kelompok, yaitu (1) pakan tambahan; (2) pakan suplemen; dan (3) pakan 

utama. Pakan tambahan adalah pakan yang sengaja dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan pakan. Pakan suplemen adalah pakan yang sengaja dibuat untuk 

menambah komponen (nutrisi) tertentu yang tidak mampu disediakan oleh pakan 

alami. Sementara, pakan utama adalah pakan yang sengaja dibuat untuk 

menggantikan sebagian besar atau keseluruhan pakan alami (Afrianto & 

Liviawaty, 2005). 

Lele dumbo dapat digolongkan sebagai karnivora. Oleh karena itu, jenis 

pakannya harus ditambahkan dengan bahan pakan yang banyak mengandung 

protein hewani yang mudah dicerna dan murah harganya. Pakan juga harus dapat 

mempercepat pertumbuhan produksi yang diharapkan dapat tercapai. Pakan 

tambahan dapat berupa pelet komersial yang mengandung protein sekitar 25-30 

%. Jika akan dibuat sendiri, pakan tambahan diramu dari berbagai bahan, seperti 

dedak campur ikan rucah atau keong mas yang telah direbus (Prihartono, 2011).  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dan 

pemberian pakan terhadap ikan peliharaan, yaitu (1) berapa banyak kandungan 

energi dari pakan buatan tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh ikan; (2) pakan 

buatan yang tidak dikonsumsi akan menambah kandungan bahan organik di 

kolam sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah ketersediaan oksigen, 

penyakit, maupun senyawa toksik; dan (3) kualitas dan cara pemberian pakan 

dapat mempengaruhi jumlah pakan buatan yang dikonsumsi ikan (Afrianto & 

Liviawaty, 2005). 
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Pakan berfungsi sebagai sumber energi dan pertumbuhan ikan. Ikan yang 

memperoleh pakan dengan kualitas dan kuantitas memadai akan tumbuh dengan 

baik sehingga akan membantu terciptanya mekanisme pertahanan tubuh. Sistem 

pertahanan tubuh (kekebalan alami) sangat ditentukan oleh sistem hormonal, 

sementara kerja sistem hormonal dipengaruhi oleh kualitas pakan yang 

dikonsumsi. Pakan juga mempengaruhi cita rasa ikan baik pakan alami maupun 

pakan buatan. Oleh karena itu, ikan di suatu  perairan akan memiliki aroma dan 

cita rasa yang relatif berbeda dengan ikan sejenis yang hidup di daerah lain  

(Afrianto & Liviawaty, 2005).  

2.2.1 Ampas Tahu 

 Ampas tahu merupakan limbah dalam bentuk padatan dari bubur kedelai 

yang diperas dan tidak berguna lagi dalam pembuatan tahu dan cukup potensial 

dipakai sebagai bahan makanan ternak karena ampas tahu masih mengandung gizi 

yang baik dan dapat digunakan sebagai ransum ternak besar dan kecil. 

Penggunaan ampas tahu masih sangat terbatas bahkan seririg sekali menjadi 

limbah yang tidak termanfaatkan sama sekali (Ningrum, 2010). 

 Ampas tahu merupakan hasil sampingan dari proses pembuatan tahu. 

Industri pengolahan tahu banyak terdapat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, 

karena tahu termasuk bahan makanan yang digemari masyarakat. Ampas tahu 

adalah bahan sisa dalam bentuk padatan dari bubur kedelai yang diperas pada saat 

pembuatan tahu. Ampas ini memiliki sifat yang cepat basi dan berbau tidak sedap 

kalau tidak segera ditangani dengan cepat. Ampas tahu akan mulai menimbulkan 

bau yang tidak sedap, 12 jam setelah dihasilkan (Mulia et al., 2013). 
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 Potensi ampas tahu di Indonesia cukup tinggi, kacang kedelai di Indonesia 

tercatat pada Tahun 1999 sebanyak 1.306.253 ton. Keberadaan ampas tahu di 

tanah air cukup melimpah, murah dan mudah didapat. Ampas tahu merupakan 

hasil ikutan dari proses pembuatan tahu, karena itu untuk menghasilkan ampas 

tahu tidak terlepas dari proses pembuatan tahu (Ningrum, 2010). Ampas tahu 

memiliki kandungan protein sekitar 21,3 – 27% dan lemak 4,5 – 17%, juga  

mengandung serat kasar tinggi sekitar 16 – 23% (Kalsum & Sjofjan, 2008).   

  Pemanfaatan ampas tahu masih rendah, karena serat kasar yang tinggi dan 

kecernaan yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai nutrisinya 

adalah difermentasi menggunakan ragi tempe. Fermentasi adalah proses 

metabolisme dimana enzim mikroorganisme melakukan oksidasi, reduksi, 

hidrolisa dan reaksi kimia lainnya sehingga terjadi perubahan kimia pada substrat 

(Lestari, 2001). Pada fermentasi terjadi proses yang menguntungkan, di antaranya 

dapat mengawetkan, menghilangkan bau yang tidak diinginkan, meningkatkan 

daya cerna, menghilangkan daya racun yang terdapat pada bahan mentahannya 

dan menghasilkan warna yang diinginkan (Lestari, 2001).  

 Salah satu mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi 

adalah jamur atau kapang Aspergillus. Aspergillus niger merupakan salah satu 

spesies Aspergillus yang tidak menghasilkan mikotoksin sehingga tidak 

membahayakan (Gray, 1970). Aspergillus merupakan mikroorganisme yang 

menghasilkan enzim hidrolitik seperti amilase, pektinase, protease, dan lipase 

yang dapat menyebabkan kapang dapat tumbuh pada makanan yang mengandung 

pati, pektin, protein, dan lipid (Fardiaz, 1992). A. niger dapat menghasilkan 
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enzim-enzim seperti selulase, amilase, protease, fitase, dan mananase yang dapat 

membantu mencerna makanan ternak. Berdasarkan kemampuan menghasilkan 

enzim-enzim tersebut, A. niger merupakan salah satu organisme proteolitik (Mulia 

et al., 2013). 

2.2.2 Ikan Rucah 

 Tepung ikan merupakan salah satu bahan pakan sumber protein hewani 

yang sering digunakan untuk menyusun pakan. Tepung ikan berkualitas 

mengandung protein 60- 80% dan ikan mampu mencerna pakan dengan baik 

sebesar 80-90%. Untuk mengganti tepung ikan impor yang mahal sebagai sumber 

protein hewani, dapat diberikan solusi dengan memanfaatkan ikan rucah yang 

diolah terlebih dahulu. Persentase protein tepung ikan rucah berkisar antara 40-

65% (Napitu et al., 2013). 

 Ikan rucah merupakan alternatif bahan baku dalam komposisi pakan yang 

jumlahnya tersedia cukup banyak. Hasil uji proksimat yang telah dilakukan 

didapat kandungan protein tepung ikan rucah sebanyak 44%. Ini diharapkan dapat 

memenuhi pakan ikan yang murah dan memiliki protein tinggi sebanding dengan 

pakan ikan nila impor (Yolanda, 2013). 

2.2.3 Bulu Ayam 

 Bulu ayam merupakan hasil samping industri pemotongan ayam yang 

cukup potensial untuk digunakan sebagai alternatif bahan baku pembuatan pakan 

ikan. Tepung bulu ayam memiliki kandungan protein kasar relatif tinggi. Protein 

kasar yang terkandung dalam tepung bulu ayam sebesar 82-91 % (Suryaningrum, 

2011). Kandungan nutrient dalam bulu ayam adalah 81% protein, 1,2% lemak, 
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86% bahan kering, dan 1,3% abu. Potensi bulu ayam sangat besar, mengingat 

ketersediaannya yang masih melimpah (Wulandari, 2013). 

 Protein bulu ayam merupakan jenis protein yang sulit dicerna, karena 

tergolong jenis protein keratin (Joshi et al., 2007 dalam Mulia et al., 2013). 

Keratin merupakan produk pengerasan jaringan epidermal tubuh seperti kuku, 

rambut, dan bulu yang tersusun atas protein serat (fibrous) yang kaya akan sistein 

dan sistin. Di samping itu, keratin tersusun atas 14% ikatan disulfida sehingga 

menjadi sangat stabil, kaku, dan tidak dapat dicerna dengan baik oleh enzim 

proteolitik seperti tripsin, pepsin, dan papain yang terdapat dalam organ 

pencernaan (Sinoy et al., 2011 dalam Mulia et al., 2013). 

 Rendahnya daya cerna protein tersebut menjadi satu kendala untuk 

menjadikan bulu ayam sebagai sumber protein pakan ikan. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kualitas tepung bulu ayam sebagai bahan baku pakan ikan, terlebih 

dahulu tepung bulu ayam harus difermentasi. Mikroorganisme pendegradasi 

keratin di antaranya adalah jenis bakteri Bacillus sp. Salah satu Bacillus sp. yang 

potensial dalam mendegradasi keratin bulu ayam adalah B. licheniformis (Mulia et 

al., 2013). 

  Bakteri B. licheniformis pernah digunakan dalam fermentasi untuk 

memecah keratin bulu ayam pada konsentrasi inokulum sebesar 6,5 x 10
9
 CFU/ml 

dengan jumlah inokulum sebesar 10 ml. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah 

fermentasi, kadar protein kasar bulu ayam meningkat dari 95,17% menjadi 

97,12% atau meningkat sebesar 2,95% (Desi, 2002). 
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2.3 Bakteri Aeromonas hydrophila 

Klasifikasi  Aeromonas hydrophila menurut Holt et al. (1994) sebagai 

berikut : 

Filum   : Protophyta  

Kelas   : Schizomycetes  

Ordo   : Pseudomonadales  

Famili   : Vibrionaceae  

Genus   : Aeromonas  

Spesies  : Aeromonas hydrophila  

 Bakteri A. hydrophila merupakan mikroorganisme yang bersifat Gram 

negatif, dengan sel berbentuk batang pendek dengan ukuran 0,7-0,8 µm, tanpa 

endospora dan kapsul, bergerak (motil) dengan pergerakan polos. Mikroba ini 

mempunyai koloni bulat dan mata cembung berwarna keputih-putihan (krem) 

dengan diameter 2-3 cm (Irianto, 2003).  

 A. hydrophila mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1980, karena bakteri 

tersebut merupakan penyebab wabah penyakit bercak merah pada ikan air tawar 

yang pertama kali terjadi di Jawa Barat tahun 1980 (Angka et al., 1982 dalam 

Abdullah, 2008). A. hydrophila merupakan penyebab umum dari penyakit 

bacterial haemorrhagic septicaemia yaitu penyakit yang dapat merusak jaringan 

dan organ pembuat sel darah. Serangan penyakit ini cenderung bersifat musiman 

dan meningkat selama musim panas. Ikan yang terserang bakteri A. hydrophilla 

biasanya akan memperlihatkan gejala berupa warna tubuhnya berubah menjadi 

agak gelap, kulitnya menjadi kasar dan timbul pendarahan yang selanjutnya akan 
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menjadi borok, kemampuan berenangnya menurun dan sering mengap-mengap di 

permukaan air karena insangnya rusak sehingga sulit bernafas, sering terjadi 

pendarahan pada organ bagian dalam seperti hati, ginjal maupun limpa, seluruh 

siripnya rusak dan insangnya berwarna keputih-putiha, mata rusak dan agak 

menonjol (Wakhid, 2009). 

 Bakteri A. hydrophila dapat memanfaatkan albumin, casein, fibrinogen 

dan gelatin sebagai substrat protein sehingga dapat diketahui galur A. hydrophila 

bersifat proteolitik sehingga patogen pada ikan (Angka et al., 2001 dalam 

Abdullah, 2008). Aktifitas hemolitik dan proteolitik adalah faktor paling penting 

dalam patogenesis dan virulensi dari bakteri (Austin & Austin, 1993 dalam 

Abdullah, 2008).  

 Bakteri A. hydrophila dikenal sebagai patogen opurtunis dan hanya dapat 

menimbulkan penyakit pada populasi ikan yang lemah atau sebagai infeksi 

sekunder saat ikan terinfeksi penyakit lain. Kualitas air yang buruk seperti suhu 

air yang tinggi, kadar amonia dan nitrit tinggi, gangguan pH dan oksigen terlarut 

yang rendah mampu memicu berkembangnya penyakit pada ikan. Kepadatan 

parasit dan ikan yang tinggi, aktifitas pemijahan, penanganan dan transportasi 

yang kasar juga dapat memicu timbulnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

A. hydrophila (Camus et al., 1998 dalam Abdullah, 2008). A. hydrophila dapat 

menyerang semua jenis ikan air tawar dan jenis penyakitnya disebut Motil 

Aeromonas Septicemia (MAS) ( Sulistyaningsih, 2004). 
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2.4. Penyakit Motil Aeromonas Septicemia (MAS) 

 Penyakit Motil Aeromonas Septicemia (MAS) adalah penyakit bakterial 

yang disebabkan oleh A. hydrophila. Gejala eksternal yang muncul akibat 

penyakit MAS adalah ulser yang berbentuk bulat atau tidak teratur dan berwarna 

merah keabu-abuan, inflamasi, dan erosi di dalam rongga dan sekitar mulut. 

Selain itu, terjadi hemorrhagik pada sirip serta mata membengkak dan menonjol 

(Mulia, 2012). 

 Gejala internal dari penyakit MAS adalah pembengkakan ginjal, tetapi 

tidak lembek, bintik merah pada otot daging dan peritoneum, usus tidak berisi 

makanan, tetapi berisi cairan kuning (Mulia, 2012). Penyakit MAS akan mewabah 

pada saat kondisi tubuh ikan menurun akibat stres dan penurunan kualitas 

lingkungan. Penyakit MAS sering pula menjadi infeksi sekunder setelah serangan 

parasit. Bakteri penyebab penyakit ini dapat menyerang semua jenis ikan air tawar 

di daerah tropis (Suryantinah, 2005). 

 Penyakit MAS sering diatasi dengan penggunaan obat-obatan dan 

antibiotik, namun hasilnya kurang memuaskan. Di samping itu, penggunaan obat-

obatan yang secara terus-menerus menyebabkan timbulnya patogen yang resisten, 

penimbunan residu obat-obatan di dalam tubuh ikan, maupun pencemaran 

lingkungan yang akhirnya mempengaruhi organisme perairan yang berguna. Oleh 

karena itu perlu dikembangkan teknik vaksinasi untuk pencegahan dini terhadap 

serangan bakteri tersebut (Olga, 2010). 
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2.5 Vaksinasi 

Vaksinasi adalah salah satu cara pemberian rangsangan atau antigen secara 

sengaja agar ikan dapat memproduksi antibodi terhadap suatu bibit penyakit atau 

patogen. Vaksin umumnya terdiri dari dua tipe yaitu vaksin hidup yang 

merupakan patogen hidup dan tidak mempunyai tingkat keganasan atau tingkat 

keganasannya rendah dan vaksin mati yang merupakan paogen yang telah 

diinaktifkan. Vaksinasi dapat dilakukan melaui injeksi, pakan, rendaman, 

hiperosmotik, celupan, dan semprotan (Mulia, 2012). 

 Ada beberapa macam vaksin yang dapat digunakan dalam budidaya ikan 

antara lain; vaksin sel utuh, vaksin dari komponen sel, dan vaksin DNA. 

Pemilihan vaksin yang digunakan bergantung pada jenis bakeri yang digunakan, 

kondisi ikan, dan kondisi lingkungan (Hardi et al., 2013). Vaksinasi untuk 

mencegah penyakit mempunyai prospek yang baik, karena tidak menimbulkan 

dampak negatif pada ikan, lingkungan dan konsumen. Ada beberapa hal yaang 

perlu dipertimbangkan dalam pembuatan vaksin sperti antigen yang heterogen, 

imunitas yang relatif rendah dan cara aplikasinya di lapangan (Olga, 2007). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi pada ikan adalah 

temperatur, umur, berat ikan, faktor pemeliharaan, dan sifat vaksin. Faktor 

pemeliharaan yang berpengaruh adalah kesehatan ikan, pakan (terutama vitamin C 

dan Vitamin E), adanya polutan, antibiotik, dan lingkungan, sedangkan sifat 

vaksin yang berpengaruh adalah jenis antigen, dosis antigen, cara vaksinasi, dan 

pelarut antigen (Mulia, 2012). 

 Antigen O (Ag O) adalah sebagai heat killed merupakan vaksin yang 

berasal dari dinding sel bakteri gram negatif yang masih memiliki lipopolisakarida 
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(LPS). Antigen tersebut baik untuk pemvaksinan karena terletak di luar sehingga 

mudah dan cepat dikenal oleh antibodi. Antigen H (Ag H) merupakan vaksin sel 

utuh (whole cell) yang dilemahkan dengan formalin. Vaksin ini merupakan 

subunit protein yang membentuk polimer, beragam antarspesies dan berbeda sifat 

antigennya. Ag H masih mengandung flagelum dan protein, yang memungkinkan 

reaksi kuat terhadap antibodi. Selain Ag O dan Ag H, bagian lain dari A. 

hydrophila yang dapat dijadikan vaksin antara lain sitoplasma, debris, supernatan 

(extracelluler product) (Mulia, 2007). 

 Penelitian vaksin A. hydrophila telah dilaporkan oleh Mulia (2007) bahwa 

vaksin A. hydrophila jenis Ag O dan Ag H dapat dijadikan antigen untuk 

mengendalikan penyakit MAS pada gurami secara rendaman dengan dosis 10
8
 

selama 90 menit. 

2.6 Kualitas Air 

 Kualitas air sangat mendukung pertumbuhan lele dumbo. Oleh karena itu, 

air yang digunakan untuk kolam budidayanya harus banyak mengandung mineral, 

zat hara, serta tidak tercemar oleh racun atau limbah rumah tangga dan industri 

(Prihartono, 2011). Air yang baik untuk pertumbuhan lele dumbo adalah air bersih 

yang berasal dari sungai, air hujan, dan air sumur. Selain itu, ketersediaan pakan 

alami di dalam air juga harus diperhatikan (Prihartono, 2011). 

 Kandungan oksigen dalam air akan sangat berpengaruh terhadap proses 

metabolisme. Kadar DO (Dissolved Oxygen) yang rendah akan menurunkan nafsu 

makan lele dumbo. Lele dumbo akan hidup normal jika konsentrasi DO-nya 4 

mg/l, sedangkan konsentrasi ideal berkisar 5-7 mg/l. Suhu air yang baik untuk lele 

dumbo, yakni 25-32
0
C (Prihartono, 2011). 
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