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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

      Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia menuntut kenaikan kebutuhan 

pangan sebagai sumber gizi, khususnya protein untuk pertumbuhan dan 

kesehatan. Ikan merupakan bahan pangan yang berkadar protein tinggi, serta 

mengandung asam-asam amino penting yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh 

karena itu, pengembangan dan peningkatan di bidang perikanan terus dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia secara intensif untuk memenuhi kebutuhan protein                       

dan mendapatkan pertumbuhan yang cepat dalam waktu yang optimal 

(Hendrawati, 2011).   

 Lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu sumber daya  

perikanan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pemilihan ikan lele 

dumbo  (Clarias gariepinus) sebagai ikan budidaya sangat tepat, karena mudah 

pemeliharaannya, mudah hidup diperairan  yang sangat rendah kualitasnya, dan 

tidak tergantung dari satu jenis makanan. Selain itu ikan lele dumbo juga sangat 

digemari karena selain rasa dagingnya yang gurih, lele dumbo juga memiliki 

kandungan protein yang cukup tinggi sehingga mudah pemasarannya (Suyanto,  

1992). Dari tahun ke tahun permintaan lele dumbo terus mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2004, produksi lele budidaya hanya 51.271 ton per tahun, tahun 2005 

naik menjadi 69.386 ton, tahun 2006 (77.272) ton, tahun 2007  (91.735) ton, dan   

tahun 2008 menjadi (108.200) ton   (Hendrawati,  2011).  
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 Untuk budidaya ikan lele dumbo itu sendiri harus diketahui apa saja yang 

diperlukan dalam budidaya tersebut. Salah satu yang pokok adalah tempat atau 

kolam, benih ikan, dan pakan ikan. Ikan lele dumbo mudah dipelihara di kolam 

dan dapat hidup dalam perairan yang berlumpur.  Tempat atau benih ikan banyak 

tersedia, sehingga jarang terjadi masalah, tetapi untuk kebutuhan pakannya, 

banyak masalah yang muncul, mulai dari ketersediaan, harga, dan seberapa 

berpengaruhnya pakan tersebut terhadap pertumbuhan ikan (Susanto, 1997).  

  Menurut Mudjiman (2004), pakan mempunyai peranan penting dalam 

produktivitas ikan baik untuk ikan air tawar maupun air laut.  Untuk mempercepat 

pertumbuhan ikan, petani ikan harus memberikan pakan yang cukup bagi ikan dan 

memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Ketersediaan pakan sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ikan dan daya hidup ikan tersebut. Pakan harus tersedia 

dalam jumlah yang cukup, terus menerus, dan mempunyai kandungan gizi yang 

memadai. Beberapa pakan yang cocok untuk ikan lele dumbo yaitu kutu air, 

zooplankton, Tubifex, jentik nyamuk, pellet butiran berupa bubur tepung ikan, dan 

kuning telur.  Akan tetapi pemberian pakan alami ini dinilai tidak praktis, kurang 

memacu perumbuhan ikan, dan ketersediaan di alam yang terbatas. Kondisi ini 

jelas tidak menguntungkan bagi petani ikan (Simanjuntak, 1996).  

  Oleh karena itu, banyak petani ikan yang menggunakan pakan buatan 

pabrik berupa pellet sebagai pakan ikan. Hal ini karena pellet buatan pabrik dinilai 

praktis, mengandung komposisi nutrisi yang baik dan lengkap serta dapat 

mempercepat pertumbuhan. Permasalahan yang sering muncul adalah walaupun 

sudah diberi pakan berupa pellet namun kematian pada ikan lele dumbo terutama 
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yang masih benih sering kali terjadi. Menurut penelitan (Artha, 2010)  benih lele 

dumbo cenderung pasif atau kebanyakan diam didasar dan seringkali  benih 

menggantung di permukaan air, keadaan tersebut menandakan benih ikan lele 

dumbo sudah mengalami keadaan stres, nafsu makan menurun, bahkan 

pertumbuhan benih sangat lambat. Dalam keadaan stres benih jarang mau makan 

sehingga benih tidak mengalami pertumbuhan melainkan mengalami penyusutan 

tubuh atau penurunan berat tubuh, dengan demikian benih lele dumbo seringkali 

mengalami kematian. Untuk meningkatkan ketahanan tubuh pada ikan lele, maka 

dalam pellet buatan pabrik tersebut ditambahkan vitamin C sebagai campuran 

dalam pakan. Vitamin C ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan normal, 

mencegah kelainan bentuk tulang, berguna bagi kesehatan benih ikan, mengurangi 

stress, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan pertahanan atau 

kekebalan tubuh melawan infeksi bakteri (Dana et al., 2002). Menurut  Adelina & 

Siregar (2008), pemberian vitamin C sebanyak 2 gr/kg pakan adalah optimal 

karena menghasilkan kelulushidupan ikan kerapu bebek 100%. Penambahan 

vitamin C pada pakan terbukti mampu mempercepat pertumbuhan dan 

mengurangi angka kematian pada ikan betok. Selain itu daya tahan ikan betok 

terhadap stres lingkungan meningkat dengan meningkatnya kadar vitamin C 

dalam pakan yang diberikan (Sunarto et al., 2008). Dalam penelitian (Dana et al., 

2002) mengungkapkan bahwa penambahan vitamin C ke dalam pakan dapat 

digunakan untuk meningkatkan ketahanan tubuh ikan jambal siam. Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Pengaruh 

penambahan vitamin C pada pakan terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus)”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan  

yaitu : 

1. apakah pemberian pakan yang dicampur dengan vitamin C dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan sintasan pada ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) ? 

2. berapakah dosis vitamin C yang terbaik sehingga dapat memberikan 

pertumbuhan dan sintasan optimal pada ikan lele dumbo (Clarias  

gariepinus)? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang dicampur dengan 

vitamin C terhadap pertumbuhan dan sintasan pada ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) ? 

2. untuk mengetahui dosis vitamin C yang terbaik sehingga dapat 

memberikan pertumbuhan dan sintasan optimal pada ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang penambahan vitamin C pada pakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan sintasan yang optimal pada ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) 

 

1.5. Hipotesis 

Penambahan vitamin C pada pakan mampu meningkatkan pertumbuhan 

dan sintasan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus).  
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