
I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah salah satu ikan air tawar yang masuk ke 

indonesia pada tahun 1985. Lele dumbo merupakan salah satu dari berbagai jenis ikan 

yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Dalam habitatnya ikan lele sangat 

fleksibel, dapat dibudidayakan dengan padat penebaran tinggi, pertumbuhannya sangat 

pesat, dan dapat hidup pada lingkungan dengan kadar oksigen rendah, karena lele dumbo 

mempunyai organ pernapasan tambahan yaitu arborescent organ. Peningkatan kepadatan 

penebaran akan meningkatkan populasi lele dumbo pada waktu panen sehingga dapat 

meningkatkan produksi kolam. 

Kemajuan teknologi dan tingginya permintaan ikan lele memotivasi petani untuk 

melakukan usaha yang lebih intensif. Perkembangan budidaya mengakibatkan 

penambahan kolam atau area budidaya dan adanya penambahan kebutuhan air, sehingga 

dengan adanya penambahan tersebut mengakibatkan peningkatan biaya produksi bagi 

budidaya dan merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan hasil produksi. 

Budidaya dengan sitem tanpa ganti air bertujuan menghemat air dan tempat ( wadah ) 

sehingga dapat menurunkan biaya produksi.  

Kepadatan  penebaran yang optimal sangat penting dalam keberhasilan budidaya 

lele dumbo. Kepadatan penebaran  yang terlalu rendah akan menurunkan  produktifitas 

kolam, sedangkan kepadatan penebaran yang terlalu tinggi akan menghambat 

pertumbuhan dan mengurangi tingkat kelulushidupan,    ( Khairuman, 2008 ), terutama 

pada budidaya dengan sistem tanpa ganti air. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 



mengenai pengaruh kepadatan penebaran yang berbeda terhadap pertumbuhan dan 

kelulushidupan lele dumbo yang dipelihara dengan skala intensif pada sistem tanpa ganti 

air, sehingga dapat diperoleh kepadatan penebaran yang optimal. 

 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mempelajari pengaruh kepadatan penebaran yang berbeda terhadap pertumbuhan 

dan kelulushidupan ikan lele dumbo yang dilakukan secara intensif dengan 

sistem tanpa ganti air (zero water exchange). 

2. Mempelajari pertumbuhan, kelangsungan hidup dan konversi pakan pada 

budidaya lele dumbo (Clarias gariepinus) dengan kepadatan penebaran berbeda. 

 

C. Manfaat 

Dari penelitian ini diharapkan adanya informasi tentang kepadatan penebaran  

yang optimal terhadap kelulushidupan dan pertumbuhan  ikan lele dumbo dengan sistem 

tanpa ganti air untuk meningkatkan produktifitas lele dumbo . 

 


