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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Morfologi dan Klasifikasi Lele Dumbo (Clarias gariepinus)  

  Lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan jenis ikan yang termasuk 

dalam famili Claridae dan jenis clarias. Spesies ini merupakan saudara dekat lele 

lokal yang selama ini dikenal sehingga ciri-ciri morfologinya sama. Ikan lele 

dumbo telah banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar yang mudah dipelihara 

di kolam dan dapat hidup di perairan yang lembab atau berlumpur (Susanto, 

1997). Ciri-ciri khusus ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dapat dilihat dari 

bagian tubuh antara lain bentuk badannya yang memanjang, bagian kepala gepeng  

atau pipih , tidak bersisik, memiliki empat pasang kumis yang memanjang sebagai 

alat peraba, dan memiliki alat pernafasan tambahan. Bagian depan badannya 

terdapat penampang melintang yang membulat, sedangkan bagian tengah dan 

belakang berbentuk pipih.  Alat pernafasan tambahan terletak di bagian kepala di 

dalam rongga yang dibentuk oleh dua pelat tulang kepala. Alat pernafasan ini 

berwarna kemerahan dan berbentuk seperti tajuk pohon rimbun yang penuh 

kapiler-kapiler darah.  Mulutnya terdapat di bagian ujung moncong dan dihiasi 

oleh empat pasang sungut, yaitu satu pasang sungut hidung, satu pasang         

sungut maksilar (berfungsi sebagai tentakel), dan dua pasang sungut mandibula. 

Insangnya berukuran kecil dan terletak pada bagian kepala belakang                                

(Najiyati, 2002). 
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  Sirip ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) terdiri dari lima jenis, yaitu 

sirip dada, sirip punggung, sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor.  Sirip dadanya 

berbentuk bulat memanjang dengan ujung runcing, dan dilengkapi dengan 

sepasang duri yang biasa disebut patil.  Patil pada lele dumbo tidak begitu kuat 

dan tidak begitu beracun dibanding jenis lele lainnya (Najiyati, 2002).  Pada 

beberapa bagian tubuh, seperti kulitnya yang licin serta berpigmen hitam yang 

terdapat pada bagian punggung dan samping. Tubuh ikan lele dumbo jika terkena 

sinar matahari maka akan berubah menjadi pucat (Viveen et al., 1987 dalam 

Suprikhatin, 2007). 

  Ikan lele dumbo jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri 

tubuhnya. Ikan lele dumbo jantan memiliki kepala yang relatif kecil dan kulit 

tubuhnya berwarna kemerahan. Sedangkan yang betina memiliki kepala yang 

relatif besar dan kulitnya berwarna kecoklatan. Selain itu pada alat kelamin lele 

dumbo jantan memiliki genital papilia yang runcing, sedangkan yang betina 

berbentuk bulat (Susanto, 1997). Selain itu, lele dumbo memiliki organ 

arborescant  yang berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara bebas, 

sehingga ikan lele dumbo dapat hidup pada air yang tidak mengalir, selain itu juga 

memungkinkan ikan lele dumbo dapat hidup dalam lumpur atau di luar air (darat) 

dalam beberapa jam, asalkan udara cukup lembab dan pada kolam yang kadar 

oksigennya rendah (Hendriana, 2010 dalam  Priyono, 2013).  
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  Klasifikasi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) menurut Saanin Jilid I 

dan II  (1984)  adalah  sebagai berikut : 

   Kingdom        :  Animalia 

  Sub kingdom  :  Metazoa 

  Phylum  :   Vertebrata 

  Classis        :   Pisces  

  Sub classis      :  Teleostei 

  Ordo            :  Ostariophysoidei 

  Sub ordo       :  Siluroidea 

  Familia       :  Claridae 

            Genus              : Clarias 

           Species            : Clarias gariepinus 

 

                                            Gambar 2.1. Clarias gariepinus  
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  Selain itu, menurut Najiyati (2002), lele dumbo (Clarias gariepinus), 

mempunyai insang yang berukuran kecil, sehingga kurang efektif untuk bernafas. 

Sebagai gantinya, lele dumbo mempunyai alat pernafasan tambahan yang hanya 

dapat digunakan bila mengambil oksigen ) langsung dari udara. Oleh sebab 

itu, lele dumbo sering menyembul ke permukaan air untuk mengambil ) 

langsung dari udara.  Karena sifat-sifatnya itu, lele dumbo dapat di pelihara di 

kolam yang tergenang dan dapat hidup pada air yang keruh sekalipun. 

Selanjutnya, mata lele dumbo juga berukuran kecil sehingga penglihatannya 

kurang baik.  Sebagai gantinya, lele dumbo mempunyai alat peraba berupa sungut 

dan indera penciuman yang tajam.  

   Lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan binatang noctural,  karena 

bersifat aktif di malam hari atau suasana gelap. Pada siang hari, ikan lele dumbo 

memilih berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat yang gelap (Najiyati, 

2002). Selain itu, lele dumbo mempunyai sifat yang unggul, yaitu dapat cepat 

tumbuh dibandingkan lele lokal.  Dinamakan lele dumbo karena cepat tumbuh dan 

berbadan gemuk.  Pada umur 8 bulan,  lele dumbo dapat mencapai 200-300 g 

(Hernowo & Suyanto, 1999 dalam Purnomo, 2009).  

 

2.2. Habitat Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

   Semua perairan air tawar dijadikan lingkungan hidup atau habitat lele 

dumbo, misalnya waduk, bendungan, danau, dan rawa. Di alam bebas, lebih 

menyukai air yang mengalir secara lambat, lele dumbo tidak menyukai pada aliran 

air yang deras. Oleh karena itu, pada sungai yang arusnya lambat sering dijumpai 

ikan lele.  Habitat asli ikan lele adalah air tawar.  Namun sering pula dijumpai di 

Pengaruh Penambahan Vitamin …, Rina Tri Astuti, FKIP UMP, 2015



9 

 

perairan yang agak asin. Kini semkain jelas bahwa lele dumbo mampu bertahan 

hidup pada dua perairan yaitu tawar dan payau.  Lele dumbo berasal dari      

Afrika, pada umumnya lele mampu bertahan hidup pada suhu 25
O
 C – 30

O
  C 

(Soetomo,  2000). Pada daerah 700 m di atas permukaan laut lele tidak begitu baik 

pertumbuhannya, demikian juga pada suhu dingin misalnya di bawah 20 
o
C. Lele 

lebih  menyukai perairan tenang, tepian dangkal, terlindung dan membuat lubang 

sebagai sarang untuk melangsungkan perkawinannya sampai menginjak dewasa 

(Santoso, 1994).  Kemudian pH yang baik untuk kehidupan lele dumbo sekitar 

7,5-8,5 (Zoenneveld et al., 1991).  Kandungan oksigen terlarut yang optimal 

untuk ikan lele dumbo  adalah 5 ppm,  minimal untuk ikan lele dumbo adalah 2 

ppm  masih dapat hidup  (Soetomo,  2000).  

 

2.3. Pakan 

  Pakan ikan merupakan makanan yang dimanfaatkan atau dimakan oleh 

ikan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan tubuhnya. Laju pertumbuhan 

ikan sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang diberikan serta kondisi 

lingkungan hidupnya.  Pakan yang berkualitas adalah pakan yang mengandung 

nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan 

mineral  (Khairuman & Amri, 2008).  Pakan merupakan kebutuhan hidup yang 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan.  Fungsi utama pakan adalah 

untuk kelangsungan hidup dan sisanya untuk pertumbuhan  (Oktarini, 2007 dalam 

Warisah, 2013).  
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   Pakan adalah faktor tumbuh terpenting karena merupakan sumber energi 

yang menjaga pertumbuhan serta perkembangbiakan. Nutrisi yang terkandung 

dalam pakan harus benar-benar terkontrol dan memenuhi kebutuhan ikan tersebut.  

Kualitas dari pakan ini ditentukan oleh kandungan nutrisi yang lengkap mencakup 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pakan yang diberikan untuk 

pakan ikan diharapkan mampu menghasilkan pertambahan bobot rata-rata yang 

tinggi (gram), kadar protein tubuh tinggi, dan efisiensi pakan yang tinggi 

(Rabegnatar & Tahapari, 2002 dalam Rolis, 2013). Pakan yang diberikan 

seharusnya tidak berlebihan, tetapi dapat menjamin pertumbuhan ikan secara 

maksimal baik dalam kualitas dan kuantitasnya (Halting & Dickie, 1986 dalam  

Purnomo, 2009).  

  Pakan terdiri dari 3 macam, yaitu pakan alami, pakan buatan, dan pakan 

tambahan. Pakan alami adalah makanan yang tumbuh alami di tempat 

pemeliharaan ikan, sedangkan pakan buatan adalah pakan yang sengaja dibuat 

oleh seseorang, dan pakan tambahan adalah pakan yang diberikan kepada ikan 

pemeliharaan yang berasal dari luar kolam pemeliharaan dan diberikan dalam 

bentuk aslinya, tidak diramu atau diolah (Khairuman & Amri, 2008).  Menurut 

Hadie (2002), pakan buatan juga harus mempunyai sifat menarik,  tenggelam,  

water stability tinggi,  dan mempunyai nilai konversi rendah.  Rasio konversi 

pakan berkisar 2:1 sampai 3:1 untuk pakan buatan. Sedangkan rasio konversi 

pakan dari bahan basah, misalnya ikan rusak, bekicot, kepala udang dapat 

mencapai 7:1 sampai 9:1.   
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  Ikan lele dumbo terkenal rakus sehingga mampu menyantap makanan 

alami di dasar perairan dan makanan buatan.  Lele dumbo digolongkan ikan  

karnivora yaitu ikan yang memakan hewan lain yang lebih kecil, baik itu ikan, 

keong, kutu air, cacing, dan zooplankton (Khairuman & Amri, 2008).  Menurut  

Mudjiman (2004), jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan secara umum adalah  

berkisar 5-6% dari berat tubuh perhari, namun dapat berubah tergantung suhu 

lingkungannya. Daya nafsu makan ikan akan sejalan sesuai dengan kenaikan suhu 

optimal bagi pertumbuhan ikan dan juga sejalan dengan ukuran ikan.  

     Ikan membutuhkan pakan dengan kadar protein dan energi dalam jumlah 

banyak untuk pertumbuhan terutama pada ikan benih dan ikan muda dalam fase 

pertumbuhan. Ikan lele dumbo tidak boleh kekurangan pakan, karena akan 

memperlambat daya tumbuh ikan dan akan memakan sesamanya. Ikan memiliki 

pertumbuhan yang berbeda-beda, antara ikan benih, ikan muda,  maupun ikan tua. 

Ikan yang lebih muda dan benih memerlukan kadar protein yang tinggi, karena 

dalam fase pertumbuhan, sedangkan pada ikan tua atau dewasa kebutuhan akan 

protein lebih rendah, karena fase pertumbuhannya sudah terlewati, sehingga 

proteinnya hanya untuk pemeliharaan. Formulasi pakan yang baik harus 

didasarkan pada bahan baku yang digunakan untuk pakan, umur ikan, jenis ikan, 

dan ukuran ikan  (Buwono,  2002).  

   Menurut Mudjiman (2004), dalam penyusunan pakan ikan, perlu 

diperhatikan bahan baku yang memenuhi persyaratan yaitu memiliki nilai gizi 

yang tinggi, mudah diperoleh,  dan harganya relatif murah. Hal yang penting 

untuk dipertimbangkan dalam membuat pellet ikan buatan sendiri adalah 
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kandungan nutrisi yang ada didalam pelet buatan. Kandungan nutrisi pelet buatan 

sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Tiap-tiap jenis ikan memiliki 

kebutuhan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Semakin tinggi kandungan 

protein dalam pakan, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ikan yang lebih 

optimal.  

 

2.4 Vitamin C 

Seperti yang telah diketahui, bahwa vitamin C itu berada dalam dua 

bentuk, yaitu berupa reduksi asam askorbat dan oksidasi asam dehidroaskorbat 

serta keduanya merupakan struktur biologi aktif. Asam askorbat itu sendiri 

berbentuk bubuk kristal berwarna putih kekuningan. Dan kristal-kristal ini larut 

dalam air yang berbentuk persegi dan memanjang serta memantulkan cahaya jika 

didalam aseton atau alkohol dosis rendah (0,5%). Selanjutnya, vitamin C akan  

lebih stabil di dalam asam dari pada di media alkalin, stabil di udara kering, dan 

dapat rusak jika terkena ion-ion logam  (Russel, 1989). 

Vitamin C atau asam askorbat adalah agen pereduksi. Reaksi yang 

berhubungan dengan fungsi vitamin C adalah hidroksilasi dan reduksi. Dalam 

reaksi hidroksilasi lisin dan prolin, vitamin C berperan sebagai co-faktor.  Lisin 

dan prolin itu sendiri merupakan komponen jaringan konektif yang merupakan 

dasar struktural anatomi hewan multisel  (O’Keefe & Grout, 1991 cit  Isnansetyo, 

1996 dalam  Mulia,  2012).  

Hasil penelitian Sunarto et al. (2008) membuktikan bahwa pemberian 

vitamin C pada ikan betok dengan kadar lebih besar dari 375 mg/pakan  dapat 

meningkatkan laju pertumbuhan dan efisiensi pakan. Vitamin C juga berfungsi 
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untuk meningkatkan ketahanan rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) terhadap 

virus infectious hematopoetic (IHNV). Beberapa hasil penelitian menunjukan 

penambahan vitamin C dalam pakan pelet dengan dosis antara 600 - 1.200 mg/kg  

pakan dapat meningkatkan sintasan sampai 30% pada ikan kerapu macan. Benih 

ikan kerapu macan yang distimulir dengan vitamin C  lebih tahan terhadap infeksi 

Viral Nervous Necrosis (VNN)  (Johnny et al. 2007).  Dalam penelitian  Jusadi  et 

al. (2006) mengungkapkan bahwa penambahan vitamin C  dalam pakan pada 

dosis 100 mg/kg pakan menghasilkan pertumbuhan ikan patin tertinggi. Adelina 

& Siregar (2008) menggunakan vitamin C dalam pakan dapat meningkatkan kadar 

hemoglobin darah, sedangkan pemberian pakan tanpa penambahan vitamin C 

tidak dapat meningkatkan kadar hemoglobin.  

Pemberian vitamin C sebanyak 2g/kg pakan adalah optimal karena 

menghasilkan peningkatan hemoglobin darah tertinggi dan kelulushidupan ikan 

kerapu bebek 100%. Kemudian menurut  Watanabe (1988)  dalam  Sunarto et al. 

(2008) mengungkapkan bahwa vitamin C dibutuhkan oleh ikan sebagai katalisator 

terjadi proses metabolisme di dalam tubuh untuk pertumbuhan normal dan 

reproduksi. Selanjutnya Masumoto et al. (1991) dalam Sunarto et al. (2008) 

melaporkan bahwa vitamin C mutlak dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik, 

karena vitamin C mampu mempertahankan atom besi pada satuan tereduksi dan 

memelihara enzim hidroksilase pada simbiosis kolagen, hydroksiprolin, dan 

hidroksilin yang berfungsi untuk pembentukan rangka tubuh terutama pada tulang 

rawan.  
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2.5.   Pertumbuhan 

Pertumbuhan diartikan sebagai bertambahnya panjang dan volume suatu 

hewan hidup dalam suatu waktu (Effendi, 1997 dalam Sutirno, 2006).  

Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran baik panjang, berat, atau volume 

dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ini secara fisik dapat dilihat dengan 

adanya perubahan jumlah atau ukuran sel penyusun jaringan tubuh pada periode 

waktu tertentu. Secara energetik, pertumbuhan dapat dilihat dengan adanya 

perubahan kandungan total energi tubuh dan periode waktu tertentu. Pertumbuhan 

terjadi apabila ada kelebihan energi bebas setelah energi yang tersedia pada pakan  

untuk metabolisme standar, proses pencernaan dan aktivitas (Fujaya, 2004).  

Pertumbuhan juga dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan ukuran 

yang irreversibel karena adanya tambahan substansi, termasuk perubahan bentuk 

yang terjadi bersamaan proses tersebut dan tidak akan kembali.  Pertumbuhan 

seekor ikan dapat diukur dari bertambahnya panjang tubuh dan kenaikan berat 

tubuh (Fatmawati, 2002  dalam  Widiyanti,  2012). Pertumbuhan ikan dapat 

terjadi jika ada materi untuk membangun suatu struktur atau organ. Protein, 

karbohidrat, dan lemak diperlukan oleh tubuh ikan sebagai materi dan energi 

untuk pertumbuhan dan diperoleh dari pakan yang dikonsumsi. Selanjutnya,          

agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, pakan yang        

dikonsumsi ikan akan mengalami proses metabolisme (Handayani, 2001  dalam  

Hendrawati, 2011).  

Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor luar 

dan faktor dari dalam. Faktor dari luar berupa suhu, kimia perairan dan pakan. 

Sedangkan faktor dari dalam meliputi sifat, keturunan, umur, ketahanan terhadap 
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penyakit dan kemampuan dalam pemanfaatan makanan (Yaakob & Zainoddin,  

1992  dalam  Sutirno,  2006). Sehingga, untuk pertumbuhan diperlukan pakan 

yang cukup, terutama pada ikan yang masih muda atau kecil yang sedang 

mengalami proses pertumbuhan yang cepat. Selain jumlah pakan, faktor frekuensi 

pemberian pakan setiap harinya juga harus dijaga dan diperhatikan (Fatmawati, 

2002 dalam Widiyanti, 2012).  

Pertumbuhan merupakan parameter utama yang diamati yang merupakan 

proses hayati yang terus menerus terjadi pada suatu organisme yang ditandai 

dengan pertambahan bobot, panjang, dan volume. Pada umumnya, pertumbuhan 

erat hubungannya dengan ketersediaan pakan atau efisiensi pakan.  Pertumbuhan 

ikan hanya terjadi bila makanan yang dikonsumsi ikan lebih banyak dari 

kebutuhan dasar yang digunakan untuk metabolisme penyediaan energi untuk 

menunjang aktivitasnya  (Darson, 2002 dalam  Priyono, 2013). 

Pertumbuhan ikan lele dumbo bervariasi dibandingkan dengan hewan 

lainnya, karena pertumbuhan lele berhenti setelah mencapai tingkat kematangan 

seksual (Lagler et al. 1997 dalam Prawiro, 2005).  Dalam pemeliharaannya, ikan 

lele dumbo selalu menunjukan sifat baik, seperti tumbuh dengan cepat sehingga 

dapat mencapai ukuran yang besar dalam waktu relatif pendek, dimana umur 8 

bulan ikan lele dumbo mencapai bobot 200-300 g atau 0,2-0,3 kg (Hernowo & 

Suyanto, 1999).  

 

2.6. SGR (Specific Growth Rate) 

  SGR (Specific Growth Rate) merupakan nilai pertumbuhan ikan dalam 

waktu (hari). Laju pertumbuhan spesifik itu dapat dilihat dan diamati setiap 
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harinya untuk mengetahui pertumbuhan dari ikan uji yang sedang diteliti. Laju 

pertumbuhan dinyatakan sebagai perubahan bobot tubuh rata-rata selama 

percobaan atau penelitian berlangsung. Laju pertumbuhan spesifik berkaitan erat 

dengan pertambahan berat tubuh yang berasal dari pakan yang dikonsumsi. Maka, 

tinggi maupun rendahnya laju pertumbuhan spesifik dipengaruhi oleh kandungan 

protein pada pakan tersebut. Apabila laju pertumbuhan spesifik rendah, 

menunjukan bahwa kandungan protein dalam pakan belum mencukupi untuk laju 

pertumbuhan spesifik, tapi jika laju pertumbuhan spesifik tinggi, berarti 

kandungan protein dalam pakan sudah tercukupi untuk laju pertumbuhan spesifik 

(Fitriah, 2004).  Laju pertumbuhan juga berhubungan erat dengan ketepatan antara 

jumlah pakan yang di berikan dengan kapasitas lambung dan kecepatan 

pengosongan lambung atau sesuai dengan waktu ikan membutuhkan pakan perlu 

diperhatikan karena pada saat itu ikan sudah dalam kondisi lapar (Sari et al., 2009 

dalam Septiani,  2013).  

   Ikan  membutuhkan energi untuk pertumbuhannya, aktivitas hidup,  dan 

perkembangbiakan (Mudjiman, 2004).  Pertumbuhan merupakan salah satu faktor 

yang dapat menentukan dalam keberhasilan suatu kegiatan usaha budidaya 

perikanan khususnya dalam mencapai target produksi, dan dalam hal ini 

pemberian pakan perlu diperhatikan.  Pakan yang baik untuk ikan adalah pakan 

yang berenergi. Dimana pakan yang berenergi merupakan pakan yang 

mengandung energi yang tinggi.  Energi yang tinggi tersebut dapat memperbaiki 

konversi pakan dan pertambahan berat pada ikan.  Ikan menggunakan protein 

sebagai sumber energi yang utama, kemudian sumber energi kedua yang 
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digunakan adalah lemak, sedangkan karbohidrat menjadi sumber energi yang 

ketiga (Yurisman et al., 2010 dalam Septiani, 2013).  

  Pertumbuhan ikan disebabkan oleh terjadinya perubahan jaringan akibat 

pembelahan sel sehingga menjadi daging dan tulang. Dimana daging dan tulang 

tersebut merupakan bagian terbesar dalam tubuh. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kebutuhan energi pada pakan.  Faktor-faktor tersebut antara lain 

tingkat kepadatan ikan, kandungan oksigen, penumpukan feses dan sisa pakan, 

penanganan yang kurang baik, dan penggunaan pakan yang berkualitas rendah. 

Faktor-faktor  tersebut dapat menyebabkan stres, meningkatkan aktivitas fisik, 

dan menurunkan laju pertumbuhan (Afrianto & Liviawaty, 2005).  

 

2.7.  Efisiensi Pakan (Feed Efficiency Ratio / FER) 

  Efisiensi pakan merupakan jumlah pakan yang masuk dalam sistem 

penceranaan ikan untuk melangsungkan metabolisme dalam tubuh dan 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan (Listyawati et al., 2005).  Menurut NRC, (1983)  

dalam  Hariyadi et al.  (2005),  efisiensi pakan bergantung pada cukupnya nutrisi 

dan energi pakan. Apabila pakan yang diberikan nutrisinya tidak mencukupi,  

maka pertambahan bobot yang dihasilkan juga akan  rendah. Dalam budidaya 

ikan, pakan yang diberikan harus mempunyai rasio energi protein tertentu yang 

dapat menyediakan energi non  protein dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga 

protein digunakan sebagian besar untuk pertumbuhan (Mamora, 2009 dalam  

Miswanto, 2014).  Pemanfaatan protein dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya ukuran ikan, umur ikan, kualitas protein, kandungan energi pakan, 

suhu air, dan pemberian pakan (Karya, 1994 dalam Sutrisno, 2008).  
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  Efisiensi setiap jenis ikan untuk memanfaatkan sumber nutrisi juga 

berbeda-beda. Faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya efisiensi ini 

adalah macam sumber nutrisi dan jumlah dari tiap-tiap komponen sumber nutrisi 

dalam pakan ikan. Istilah yang biasa digunakan untuk mengetahui macam dan 

jumlah sumber nutrisi dalam pakan ikan adalah kualitasnya.  Kemudian untuk 

mengetahui kualitas pakan ikan ditentukan berdasarkan pertumbuhan ikan yang 

memakannya (Djarijah, 1995). Selanjutnya, rendahnya efisiensi pakan dapat 

menyebabkan ikan merombak beberapa jaringan tubuh, untuk mencukupi 

kebutuhan energi, untuk memelihara kondisi tubuh dan mempertahankan fungsi 

jaringan tubuh lain yang lebih vital, akibatnya pertumbuhan ikan menjadi 

terhambat dan apabila dalam kondisi parah dapat menyebabkan kematian (Karya, 

1994 dalam Sutrisno, 2008). 

 

2.8.  Rasio Konversi Pakan (Feed convertion Ratio / FCR) 

   Konversi pakan (Feed Convertion Ratio/FCR) adalah suatu ukuran yang 

menyatakan rasio jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

penambahan 1 kg daging ikan (Mudjiman, 2004).  Konversi pakan merupakan 

perbandingan antara jumlah bobot pakan yang diberikan selama kegiatan 

budidaya yang dilakukan dengan bobot total ikan pada akhir pemeliharaan 

ditambah dengan jumlah bobot ikan mati kemudian dikurangi dengan bobot awal 

ikan selama pemeliharaan. Konversi pakan seringkali dijadikan sebagai indikator 

kinerja teknis dalam mengevaluasi suatu usaha akuakultur  (Fujaya, 2004). 
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    Pakan harus memiliki rasio energi protein tertentu dan dapat menyediakan 

energi non protein dalam jumlah yang cukup sehingga protein sebagian besar 

digunakan untuk pertumbuhan. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh ikan untuk 

menghasilkan tenaga maupun pertumbuhan. Pemanfaatan protein dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain ukuran ikan, umur ikan, kualitas protein, 

kandungan energi dalam pakan, suhu air, dan pemberian pakan (Batubara, 2009 

dalam Nifa, 2013).  

  Nilai konversi pakan berbanding terbalik dengan pertambahan bobot,  

sehingga semakin rendah nilai konversi pakan maka semakin efisien ikan yang 

memanfaatkan pakan yang dikonsumsi untuk pertumbuhannya, sedangkan 

pertumbuhan dan produksi yang tinggi artinya apabila jumlah pakan yang 

diberikan seminimal mungkin (Subandiyah et al., 2003 dalam Septiani, 2013).  

Besar kecilnya nilai konversi pakan menunjukan tinggi rendahnya kualitas pakan 

yang diberikan.  Semakin kecil rasio konversi pakan, semakin cocok makanan 

tersebut untuk menunjang pertumbuhan ikan, dan sebaliknya semakin besar 

konversi pakan menunjukan pakan yang diberikan tidak efektif memicu 

pertumbuhan (Fujaya, 2004).  

 

2.9.  Sintasan  

  Sintasan merupakan jumlah benih yang hidup setelah dipelihara beberapa 

waktu dibandingkan dengan jumlah benih pada awal pemeliharaan dan dinyatakan  

dalam persen (Effendi,  2004  dalam  Nifa,  2013).  Menurut Mudjiman (2004),  

tingkat kelangsungan hidup (SR) adalah prosentase jumlah benih ikan yang masih 

hidup pada akhir penelitian. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan 
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pertumbuhan ikan, maka diperlukan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi 

ikan. Makanan yang telah dimakan oleh ikan digunakan untuk kelangsungan 

hidup dan selebihnya akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan.  

    Ikan akan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik pada habitat atau 

lingkungan dalam batas yang dapat ditolelir oleh ikan. Ikan-ikan air tawar 

mempunyai tekanan osmotik cairan internal (dalam tubuh) lebih besar dari 

tekanan osmotik eksternal (lingkungan), sehingga garam-garam dalam tubuh 

cenderung keluar sedangkan air cenderung masuk kedalam tubuh (Kadarini, 2009 

dalam Warisah, 2013).  Peningkatan padat tebar ikan akan berpengaruh terhadap 

tingkat kelangsungan hidup ikan, artinya bahwa peningkatan padat tebar ikan 

belum tentu menurunkan tingkat kelangsungan hidup. Walaupun terlihat 

kecenderungan bahwa semakin meningkat padat tebar ikan, maka tingkat 

kelangsungan hidup akan semakin kecil (Rukmana, 2003). Sintasan yang rendah 

dapat terjadi karena ikan mengalami kekurangan makan berkepanjangan, akibat 

tidak terpenuhinya energi untuk pertumbuhan dan mobilitas karena kandungan 

gizi pakan tidak mencukupi sebagai sumber energi. Salah satu upaya untuk 

mengatasi rendahnya sintasan yaitu dengan pemberian pakan yang tepat baik 

dalam ukuran, jumlah, dan kandungan gizi dari pakan yang diberikan  (Wijayanti,  

2010  dalam  Nifa,  2013) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sintasan adalah lingkungan baru, stres, 

dan keberadaan bibit penyakit. Faktor dari dalam tubuh adalah kemampuan dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan umur ikan. Kemampuan renang 

ikan juga mempengaruhi laju sintasan. Ikan yang kemampuan renangnya masih 
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belum sempurna menyebabkan kemampuannya dalam mencari pakan terbatas. 

Maka dari itu ikan cenderung hanya memakan pakan alami yang berada 

didekatnya (Melianawati & Imanto, 2004 dalam Nifa, 2013).  Pemilihan pakan 

alami oleh ikan  juga erat hubungannya dengan ukuran bukaan mulut ikan 

tersebut, ketersediaan pakan alami dalam media pemeliharaan ikan, keaktifan 

berenang ikan, sifat gerak pakan alami, serta kemampuan cerna ikan. Kemampuan 

cerna ikan mempengaruhi kebutuhan dari kandungan gizi pakan tersebut. 

Contohnya pada ikan karnivora yang lebih mudah mencerna protein, sedangkan 

kemampuan mencerna karbohidrat relatif rendah (Melianawati, 2004 dalam  Nifa, 

2013). Salah satu kendala dalam budidaya ikan lele adalah tingginya tingkat 

mortalitas atau nilai sintasan yang rendah  (Haryadi et al.,  2000 dalam Nurcahyo, 

2008).   

 

2.10 Kualitas Air 

 Air merupakan faktor terpenting dalam budidaya ikan, tanpa air ikan tidak 

akan bisa hidup. Oleh karena itu, kualitas air harus diperhatikan agar budidaya 

ikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas air merupakan faktor 

penting selama pembesaran berlangsung. Baik buruknya kualitas air sangat 

menentukan hasil yang akan dicapai. Kualitas air yang memenuhi syarat 

merupakan salah satu kunci keberhasilan budidaya ikan  (Afrianto & Liviawaty, 

2005). Salah satu kemudahan dalam memelihara ikan lele dumbo adalah ikan ini 

dapat hidup pada kondisi air yang kurang baik, bahkan hanya mengandung sedikit 

oksigen (Hernowo, 1999). Walupun budidaya ikan lele dumbo mudah, kualitas air 

dalam budidaya ikan lele juga harus disesuaikan dengan kondisi optimal bagi 
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kehidupan ikan lele dumbo.  Menurut Zonneveld et al. (1991),  kualitas air sangat 

penting, tidak hanya untuk ikan, tetapi untuk semua kehidupan dalam perairan. 

Oleh karena itu, pengelolaan kualitas air dalam budidaya ikan / udang mutlak 

mendapatkan perhatian utama. Penurunan kualitas air akan berakibat buruk 

terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan dan udang. Menurut 

Wardoyo (1994), beberapa parameter kualitas air yang perlu dipantau antara lain : 

pH air, temperatur, oksigen terlarut, dan karbondioksida bebas.  

 

2.10.1. Keasaman (pH) 

 Nilai pH perairan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan suatu 

organisme perairan. pH merupakan tolak ukur untuk mengetahui kadar asam dan 

basa yang terkandung dalam air.  Secara umum, pH pada perairan adalah kondisi 

asam atau basa yang ditentukan berdasarkan nilai pH. Nilai pH antara 0-14, yang 

mana pH 7 merupakan pH normal. Kondisi pH kurang dari 7 menunjukan air 

bersifar asam, sedangkan pH diatas 7 menunjukan air bersifat basa (James, 2002). 

Secara alami pH perairan dipengaruhi oleh karbondioksida  ( )  dan senyawa 

asam.  Ikan tahan  terhadap gocangan  antara pH 5-8. pH lebih kecil dari 4 dan 

lebih besar dari 11 akan membunuh ikan lele dumbo (Zonneveld et al. 1991). 

Umumnya ikan lele dumbo dapat hidup dengan baik di perairan dengan pH 

berkisar antara 6,5 sampai 8 (Khairuman  et al., 2008). Untuk mengukur pH dapat 

digunakan pH meter. 
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2.10.2   Suhu Air 

 Suhu merupakan salah satu parameter penting yang perlu diperhatikan 

pada saat penebaran ikan. Jika suhu air lebih dingin atau lebih panas, harus segera 

dilakukan penyesuaian. Suhu air yang lebih dingin umumnya disebabkan oleh 

lokasi kolam yang tertutup pohon rimbun dan musim. Selain itu, kedalaman air 

juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suhu (Khairuman, 2008). Setiap jenis 

ikan membutuhkan suhu yang optimal untuk pertumbuhannya, suhu air sangat 

berpengaruh terhadap proses metabolisme makhluk hidup diperairan. Kisaran 

suhu yang optimum bagi pertumbuhan ikan adalah suhu antara 20-30 
o
C. 

Kenaikan suhu air akan berakibat pada jumlah oksigen terlarut didalam air 

menurun, kecepatan reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan hewan air 

lainnya terganggu dan suhu yang terlampau panas bisa mematikan ikan dan 

hewan air lainnya.  Suhu optimum air untuk pemeliharaan ikan lele dumbo adalah 

25-30 
o
C.  Apabila suhu di luar batasan kisaran tersebut maka dapat mengurangi 

selera makan ikan lele dumbo. Jika suhu air yang sesuai maka akan meningkatkan 

aktivitas makan ikan, sehingga menjadikan ikan lele dumbo cepat tumbuh 

(Soetomo, 2000).  

 

2.10.3  Oksigen Terlarut ( ) 

 Oksigen terlarut di dalam air merupakan salah satu faktor pembatas, 

sehingga apabila ketersediaannya dalam air tidak mencukupi kebutuhan 

organisme yang ada, maka aktivitas organisme akan terhambat. Oleh karena itu 

harus selalu terdapat di dalam media perairan. Apabila kandungan oksigen terlarut 

dalam air rendah, maka kandungan karbondioksida ( ) akan meningkat 
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(Utomo,  2003 dalam Wusono,  2005).  Ikan lele dumbo mengikat oksigen terlarut 

dalam air mengguanakan insang, sedangkan oksigen bebas dari udara diikat 

melelui alat pernafasan tambahan yang berupa lipatan kulit tipis yang menyerupai 

spons yang disebut arborescent (Soetomo, 2000).  Menurut Khairuman (2008) 

menyatakan bahwa kandungan oksigen yang terlarut dalam air minimum 

sebanyak 3 ppm.  Kandungan oksigen yang tidak mencukupi kebutuhan ikan 

dapat menyebabkan penurunan daya hidup ikan yang mencakup seluruh aktifitas 

ikan seperti berenang, pertumbuhan, dan reproduksi. Kandungan oksigen terlarut 

dalam air yang ideal untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan lele dumbo  adalah  

5 ppm.  Minimal untuk ikan lele dumbo adalah 2 ppm masih dapat hidup  

(Soetomo, 2000).  
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