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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ikan Lele Sangkuriang (Clarias sp.) 

Ikan lele sangkuriang (Clarias sp.) merupakan keturunan dari lele 

dumbo, yaitu hasil rekayasa genetik lele dumbo dengan melakukan silang 

balik (backcross) atau perkawinan antara lele dumbo betina generasi kedua 

(F2) dengan induk jantan generasi keenam (F6). Ini terjadi karena penurunan 

kualitas dari lele dumbo karena adanya perkawinan sekerabat (inbreeding), 

penurunan ini dapat diamati dari karakter umum pertama matang gonad, 

derajat penetasan telur, pertumbuhan harian, daya tahan terhadap penyakit. 

Sebagai upaya perbaikan mutu ikan lele dumbo, Balai Pengembangan Benih 

Air Tawar (BPBAT) Sukabumi telah berhasil melakukan rekayasa genetik 

dengan diberi nama Lele Sangkuriang (Nasrudin, 2010). 

Ikan lele secara alami bersifat nokturnal (aktif pada malam hari). 

Dalam mencari makan pun sering dilakukan malam hari dari pada siang hari. 

Pada siang hari bercuaca terang, lele tidak banyak melakukan aktifitas atau 

kegiatan tetapi memilih tempat yang terlindung misalnya di rongga-rongga 

bebatuan, rerantingan pohon yang aliran airnya tidak begitu deras. Jadi, jika 

siang hari ikan lele hanya terdiam diri dan menunggu sore atau malam hari 

(Amri et  al., 2008). 

Berdasarkan jenis makanannya, lele sangkuriang (Clarias sp) sama 

dengan lele dumbo biasa yakni termasuk ikan pemakan hewan dan tumbuhan 

(omnivor). Lele memang sangat rakus jika diberi makan apa saja, sampai-

5 
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sampai bangkai pun bisa dimakan olehnya. Berdasarkan tingkah lakunya, 

ikan lele juga memiliki sifat yang menonjol yakni apabila menemui suasana 

baru misalnya perubahan suasana mendadak dari tempat gelap ke terang, lele 

lebih cenderung meninggalkan tempat. Pada penebaran yang terlalu tinggi, 

maka dalam keadaan lapar ikan lele dapat menimbulkan sifat saling 

memangsa (kanibal) (Hernowo dan Suyanto 1999 dalam Kurniawan 2009). 

Adapun klasifikasi dari ikan lele sangkuriang ini sebagai berikut 

(Saanin,  1968, 1984) sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia  

Filum  : Chordata 

Classis  : Pisces 

Sub classis : Teleostei 

Ordo  : Ostariophusi 

Subordo : Siluridae 

Famili  : Clariidae 

Genus  : Clarias 

Spesies : Clarias sp. 

Menurut Nasrudin (2010) secara umum morfologi ikan lele 

sangkuriang tidak memiliki banyak perbedaan dengan lele dumbo yang 

selama ini banyak dibudidayakan.  Hal tersebut dikarenakan lele sangkuriang 

sendiri merupakan hasil persilangan dari induk lele dumbo. Tubuh ikan lele 

sangkuriang mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin, berlendir, 

dan tidak bersisik.   
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 Bentuk kepala lele sangkuriang menggepeng (depress), dengan 

mulut yang relatif lebar, mempunyai empat pasang sungut. Lele sangkuriang 

memiliki tiga sirip tunggal, yakni sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur.  

Sementara itu, sirip yang yang berpasangan ada dua yakni sirip dada dan sirip 

perut. Pada sirip dada (pina thoracalis) dijumpai sepasang patil atau duri 

keras yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri dan kadang-kadang 

dapat dipakai untuk berjalan di permukaan tanah atau pematang. Pada bagian 

atas ruangan rongga insang terdapat alat pernapasan tambahan (organ 

arborescent), bentuknya seperti batang pohon yang penuh dengan kapiler-

kapiler darah (Lukito, 2002). 

 

2.2. Benih  

Benih merupakan salah satu komponen kunci bagi keberhasilan 

usaha pembesaran, di samping kualitas media pemeliharaan, pakan, dan 

manajemen. Penggunaan benih yang baik tentu saja sangat berpengaruh 

dalam pembudidayaannya, ikan merupakan objek yang akan dikembangkan 

dalam kegiatan pembesaran (Kurniawan, 2009). 

Berdasarkan ukurannya, benih dapat dikelompokkan berdasarkan 

kisaran panjang baku atau panjang standar tubuhnya. Ukuran benih yang 

digunakan dalam kegiatan pembesaran yaitu 5-8 cm atau 8-12 cm. Benih 

berukuran 5-8 cm dapat diperoleh dari kegiatan pendederan larva selama 24-

60 hari, sedangkan benih ukuran 8-12 cm dapat dihasilkan dari pendederan 

larva selama 80-90 hari (Sucipto dan Prihartono, 2005). 
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Sucipto dan Prihartono (2005) menyatakan kualitas benih dapat 

diketahui berdasarkan sifatnya dalam memenuhi kriteria kualitatif dan 

kuantitatif. Kriteria  kualitatif adalah keadaan atau kondisi yang ditunjukkan 

oleh benih berdasarkan asal-usul dan hasil pengamatan secara kasat mata. 

Benih yang baik merupakan hasil pemijahan dan bentuk tubuhnya normal 

dengan pergerakan yang aktif, baik terhadap arus air maupun terhadap 

rangsangan dari luar. 

Kriteria kuantitatif dapat diketahui dari data umur, panjang, 

keseragaman ukuran, bobot minimal, serta keseragaman kelincahan 

gerakannya terhadap rangsangan dari luar dan terhadap arus air. Benih yang 

umum digunakan untuk kegiatan pembesaran berukuran 8-12 cm dengan 

umur maksimal 100 hari sejak telur dibuahi. Pada umur tersebut, bobot 

minimal yang harus dicapai yaitu 15 g dengan tingkat keseragaman terhadap 

rangsangan luar sebesar 90-100%. Benih yang kurang lincah menunjukan 

bahwa kualitasnya secara fisik kurang baik (Sucipto dan Prihartono, 2005). 

 

2.3. Pertumbuhan  

Menurut Effendie (2003), pertumbuhan individu adalah 

pertambahan jaringan akibat dari pembelahan sel secara mitosis. Hal ini 

terjadi apabila ada kelebihan input energi dan asam amino (protein) yang 

berasal dari makanan. Bahan makanan akan digunakan oleh tubuh untuk 

metabolisme dasar, pergerakan, produksi seksual, perawatan atau mengganti 

sel-sel yang sudah tidak dipakai. Bahan yang tidak berguna oleh tubuh akan 

dikeluarkan, apabila terdapat bahan yang berlebihan dari keperluan tersebut 

Pengaruh Metode Pemuasaan..., Antrofina Winny Anggorowati, FKIP UMP, 2012



 

 

9 

akan dibuat sel baru sebagai penambahan unit atau penggantian sel dari 

bagian tubuh. Secara keseluruhan merupakan perubahan ukuran. 

Pertumbuhan merupakan suatu proses hayati yang terus-menerus 

terjadi di dalam tubuh organisme untuk mengetahui pertumbuhan bobot dan 

panjang. Padat penebaran benih ikan pada kolam dapat 20 ekor, 25 ekor, dan 

30 ekor/m
2
. Untuk penebaran yang terbaik adalah dengan kepadatan 20 

ekor/m
2
, dengan kepadatan ini pertumbuhan ikan akan lebih baik (Santoso, 

1995). Oleh karena itu perlu memperhatikan dan membandingkan antara 

bannyaknya benih yang akan ditebar dengan resiko yang akan terjadi apabila 

melakukan penebaran yang tidak sesuai. 

 

2.4. Pertumbuhan Kompensatori 

Pertumbuhan kompensatori merupakan fase pertumbuhan yang 

lebih cepat dari normal, yang berkaitan dengan pemberian pakan kembali 

pada hewan darat dan air setelah mengalami masa pembatasan pemberian 

pakan. Cara ini dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ikan secara 

cepat untuk jangka waktu yang lama (Chatacondi dan Yant, 2001 dalam 

Hartoyo et al., 2006). Hal ini telah diterapkan pada percobaan lobster air 

tawar (Cherax quadricarinatus) yang dibatasi jumlah pakannya selama 40 

hari menunjukan pertambahan berat mencapai 70% dari berat awalnya 

(Suwarsito et al., 2007). 

Menurut Hartoyo et al. (2006), ikan-ikan yang dibatasi pemberian 

pakannya lebih banyak menghabiskan pakan dan memiliki pertambahan berat 

yang lebih cepat setelah ikan diberi pakan kembali dibandingkan dengan 
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ikan-ikan yang tidak dibatasi pemberian pakannya. Pertumbuhan ini 

ditunjukkan dengan peningkatan baik mengenai rata-rata pertumbuhan 

maupun efisiensi penggunaan pakan selama periode pemberian pakan 

kembali. 

Kebanyakan peneliti mencatat peningkatan efisiensi pemberian 

pakan pada ikan terjadi pada fase pertama pemberian pakan. Menurut 

Zonneveld et al. (1991) dalam Hartoyo et al. (2006), pada ikan yang 

dipuasakan dalam jangka waktu yang lebih lama akan mengalami penurunan 

energi tubuh yang lebih nyata, dan pada ikan yang mengalami kelaparan, 

oksidasi sumber energi lain terjadi melalui proses glikogenolisis yang 

menghasilkan glukosa. Hal ini akan menurunkan nafsu makan ikan yang 

berlanjut dengan menurunkan pertumbuhan. Tidak berbeda dengan ikan yang 

mendapatkan makanan setiap hari, ada kemungkinan mengalami penurunan 

nafsu makan, sehingga konsumsi makanannya rendah dan akan mengalami 

penurunan pertumbuhan.  

Ternyata bukan hanya pada ikan saja yang menggunakan metode 

pemuasaan untuk pemeliharaannya, ada juga unggas atau puyuh yang 

dipuasakan dalam pemeliharaannya memiliki tingkat pertumbuhan yang 

cepat. Menurut Tugiyanti (2005), pemuasaan selama tiga minggu di periode 

awal mempengaruhi kemampuan biologis puyuh (bobot badan, bobot organ 

reproduksi dan umur dewasa kelamin). Program pemuasaan lima hari sekali 

menghasilkan kemampuan biologis puyuh yang relatif sama dengan puyuh 

yang tidak dipuasakan. 
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Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, jika pemuasaan pada 

ikan dilakukan lebih dari tiga hari, maka ikan tersebut tidak mengalami 

pertumbuhan yang sesuai yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, ikan yang 

dipuasakan dalam jangka waktu yang lama akan mendapatkan hasil yang 

tidak jauh berbeda dengan ikan yang tidak dipuasakan. Namun sebaliknya, 

pada unggas atau puyuh. Maxwell et al. (1990) dalam Tugiyanti (2005), 

menyatakan bahwa puyuh yang dipuasakan selama lima hari terjadi 

penurunan bobot badan, akan tetapi berakibat positif terhadap perkembangan 

organ reproduksi pada reproduksi telur. Pada saat pemuasaan terjadi 

penurunan bobot badan, pengecilan hati, perlambatan perkembangan ovarium 

dan oviduk. Tubuh dan organ reproduksi akan mengalami penyegaran 

kembali setelah mengalami masa recovery karena kebutuhan zat-zat  nutrisi 

untuk pembentukan jaringan dan kebutuhan produksi yang hilang selama 

dipuasakan telah dipenuhi saat tidak dipuasakan. 

 

2.5. Pakan 

Pakan berfungsi sebagai sumber energi dan materi bagi 

pertumbuhan ikan, maka perlu pemberian pakan yang berkualitas dan efisien. 

Kebutuhan pakan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan pakan 

buatan. Kualitas pakan ditentukan oleh kandungan nutrisi yang lengkap 

mencakup protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral dengan 

formulasi yang tepat. Formulasi pakan tersebut didasarkan atas beberapa 

kriteria, yaitu bahwa pakan yang diberikan untuk ikan diharapkan mampu 
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menghasilkan pertambahan bobot rata-rata yang tinngi dan efisiensi pakan 

yang tinggi pula (Rabegnatar dan Tahapari, 2002 dalam Kurniawan, 2009). 

Menurut Suyanto (1999) dalam Dwiyono (2004), pakan yang akan 

digunakan untuk pembesaran ikan lele ini relatif mudah didapat karena 

beberapa perusahan pakan telah memproduksinya dengan kandungan nutrisi 

yang relatif sesuai dengan kebutuhannya. Pakan yang paling ideal untuk 

pertumbuhan ikan adalah berkadar protein 40%. Jenis pakan yang digunakan 

dalam pembesaran ikan lele ini menggunakan pakan komersil (pelet). 

Namun, jika usaha perikanan dengan pemberian pakan tambahan itu dimulai 

saat masih banyak pakan yang tersisa di kolam, maka pemberian pakan 

berprotein tinggi kurang menguntungkan. 

 

2.6. Habitat 

Menurut Santoso (1995), ikan lele terkenal sebagai ikan yang 

hidup di perairan yang bersifat tawar, misalnya sungai, danau, waduk, 

bendungan dan genangan air lainnya, yang aliran airnya tidak terlalu deras 

ataupun kencang. Ikan lele ini memang lebih menyukai air tenang dengan 

dasar perairan sedikit berlumpur serta ada perlindungan.  

Lele sangkuriang dapat hidup di lingkungan yang kualitas airnya 

sangat jelek.  Kualitas air yang baik untuk pertumbuhan yaitu kandungan O2 6 

ppm,  CO2 kurang dari 12 ppm,  suhu (24 – 26) 
o 

C,  pH (6 – 7),  NH3 kurang 

 dari 1 ppm dan daya tembus matahari ke dalam air maksimum 30 cm (Lukito 

2002). 
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2.7. Kualitas Air 

Lingkungan perairan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

keseimbangan fisiologis dari alat-alat tubuh ikan yang di perlukan untuk 

pertumbuhan dan reproduksi ikan. Bila terjadi perubahan atau ketidak 

seimbangan maka lingkungan tersebut dapat menyebabkan penyakit. 

Air merupakan media untuk kegiatan budidaya ikan, termasuk 

usaha pembesaran. Oleh karenanya, air harus terbebas dari polutan, baik 

secara biologis maupun kimiawi. Polutan biologi dapat berasal dari erosi 

tanah atau limbah pertanian yang biasanya merupakan sisa-sisa hasil kegiatan 

pertanian maupun perkebunan yang terbawa oleh aliran sungai atau saluran 

air. 

2.7.1. Konsentrasi Oksigen Terlarut 

Ikan memerlukan oksigen untuk bernafas dan pembakaran 

makanan untuk aktifitas berenang, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. 

Laju pertumbuhan dan konversi pakan juga sangat tergantung pada 

kondungan oksigen. Nilai oksigen ini dalam pengelolaan kesehatan ikan 

sangat penting karena kondisi yang kurang optimal untuk prertumbuhan dan 

perkembangan dapat mengakibatkan ikan stress sehingga mudah terserang 

penyakit . 

Oksigen terlarut merupakan peubah mutu air paling penting bagi 

kehidupan organisme air. Pada konsentrasi oksigen terlarut yang lebih rendah 

dari 50% konsentrasi jenuh, sehingga tekanan persial oksigen dalam air tidak 
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cukup tinggi untuk memungkinkan penetrasi oksigen ke dalam lamella 

akibatnya ikan akan mati lemas (Ahmad, 2004 dalam Kurniawan, 2009). 

Menurut Sucipto dan Prihartono (2005), oksigen terlarut 

merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan sebagai pilihan utama 

untuk menentukan layak tidaknya air untuk digunakan dalam kegiatan 

pembesaran ikan. Menurut Jangkaru (1974) dalam Kurniawan (2009), 

kandungan oksigen terlarut dalam air dapat berasal dari udara melalui proses 

difusi, adanya aliran air masuk melalui proses fotosintesis yang dilakukan 

organisme akuatik. Oksigen terlarut sangat dibutuhkan ikan untuk melakukan 

berbagai aktifitas seperti berenang, pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. 

Pada laju konsumsi oksigen, relatif lebih singkat dengan peningkatan tubuh 

dan terdapat suatu perbedaan aktifitas antara spesies yang berbeda. Perbedaan 

aktifitas ini menyebabkan perbadaan dalaam konsumsi oksigen yaitu untuk 

mengoksidasi makanan dalam menghasilkan energi.  

2.7.2. Suhu Air 

Ikan merupakan binatang berdarah dingin sehingga metabolisme 

dalam tubuh tergantung pada suhu lingkungannya, termasuk kekebalan 

tubuhnya. Suhu luar yang berfluktuasi terlalu besar akan berpengaruh 

terhadap sistem metabolisme. Konsumsi oksigen dan fisiologi tubuh ikan 

akan mengalami kerusakan atau keracunan sehingga ikan akan sakit. Suhu 

rendah akan mengurangi imunitas (kekebalan tubuh) ikan, sedangkan suhu 

tinggi akan mempercepat ikan akan terinfeksi bakteri (Satyani, 2001 dalam 

Purnomo, 2009). 
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Ikan mempunyai batas toleransi suhu tinggi dan rendah serta suhu 

optimal untuk pertumbuhannya, inkubasi telur, konversi pakan dan resistensi 

atau ketahanan terhadap penyakit tertentu. Batas optimal suhu berbeda-beda 

tergantung dari faktor lain, seperti pH dan kandungan oksigen. Selain itu, 

juga dipengaruhi oleh ketinggian, kedalaman  air, cuaca dan lain-lain. 

Kondisi suhu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ikan pada kondisi 

normal maupun pada saat pengobatan ikan. 

Peningkatan suhu akan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan 

metabolisme dan respirasi organisme air serta peningkatan konsumsi oksigen. 

Penigkatan suhu perairan sebesar 10
0
C menyebabkan terjadinya penigkatan 

konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2-3 kali lipat (Effendie, 

2003). 

Suhu mematikan ikan (lethal) untuk hampir semua spesies ikan 

berkisar antara 10-11
0
C selama beberapa hari. Nafsu makan ikan akan 

terganggu bila suhu air berada di bawah 16-17
0
C. Kemampuan reproduksi 

akan mengalami penurunan pada suhu di bawah 20
0
C. Hal ini berkaitan 

dengan proses metabolisme dan aktifitas ikan yang di budidayakan. Suhu air 

optimal untuk pertumbuhan ikan berkisar antara 20-26
0
C. Namun  demikian, 

tidak menutup kemungkinan ikan yang dibudidayakan juga mampu 

beradaptasi dengan suhu di antara keduanya, mulai dari suhu 14-38
0
C bila 

oksigen terlarutnya sesuai dengan kebutuhan ikan (Sucipto dan Prihartono, 

2005). 
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2.7.3. Derajat Keasaman ( pH) 

Ikan lele dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada 

lingkungan perairan dengan aklimitasi rendah atau netral. Pada lingkungan 

dengan pH rendah, pertumbuhannya mengalami penurunan. Namun demikian 

ikan lele sangkuriang masih dapat tumbuh dengan baik pada kisaran normal 

yaitu pH 7-8 (Nasrudin, 2010). Batas pH yang mematikan yaitu 11 atau lebih, 

(Sucipto dan Prihartono, 2005). 
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