
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

I.I. Latar Belakang Masalah 

 

 

Ikan lele Masamo (Clarias sp.) merupakan salah satu ikan yang saat ini 

banyak dibudidayakan, karena ikan ini dapat tumbuh dalam sistem yang 

terkontrol, resisten terhadap penyakit, memiliki toleransi yang tinggi terhadap 

kondisi lingkungan yang buruk.  Ikan lele termasuk salah satu dari enam 

komoditas unggulan yang dicanangkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) dalam pengembangan budidaya dengan tujuan meningkatkan produksi 

(Madinawati dan Serdiati, 2011).   

Pakan adalah makanan yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan  

hidup, berproduksi, dan berkembang biak.  Pakan merupakan hal yang penting 

dan strategis dalam kegiatan budidaya ikan, karena tidak kurang dari 70% biaya  

produksi ikan adalah biaya pakan sehingga pakan menjadi sangat menentukan 

efisiensi produksi dan mutu hasil budidaya perikanan. 

Tepung ikan merupakan bahan baku pembuatan pakan yang masih 

diimpor sehingga harganya sangat mahal.  Harga tepung ikan impor mencapai  

Rp. 15.000/kg dengan kandungan protein sekitar 45,01% dan tepung ikan lokal 

Rp. 12.000/kg (Haryati, 2010).  Untuk mengurangi ketergantungan tepung ikan 

impor maka dicari bahan alternatif yang memiliki nilai gizi tinggi, harganya 
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murah, kontinuitas terjamin dan mudah diperoleh seperti penggunaan tepung 

kepala ikan teri. 

Tepung kepala ikan teri merupakan limbah industri dari ikan teri kering 

yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.  Berdasarkan hasil uji pendahuluan 

tepung ini memiliki kandungan protein 44,43%, karbohidrat 13,68%, lemak 

6,35%, abu 24,25%, dan air 11,27%. Harga tepung kepala ikan teri Rp. 6.000/kg. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian subtitusi tepung ikan dengan tepung 

kepala ikan teri dalam pakan buatan yang diharapkan dapat menghasilkan pakan 

buatan yang berkualitas dengan harga yang lebih murah sehingga dapat 

menurunkan biaya produksi dan dapat memenuhi kebutuhan protein ikan lele 

Masamo (Clarias sp.). 

 

1.2.Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh formulasi pakan ikan 

dengan substitusi tepung ikan oleh tepung kepala ikan teri serta mengetahui 

pengaruh pemberian substitusi tepung ikan dengan tepung kepala ikan teri 

terhadap pertumbuhan ikan lele Masamo (Clarias sp.). 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

 

 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

laju pertumbuhan ikan lele Masamo (Clarias sp.) terhadap pemberian pakan 

dengan bahan baku tepung kepala ikan teri dan dapat mengurangi impor bahan 

baku berupa tepung ikan sebagai bahan pembuatan pakan ikan.  Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk dikembangkan.   
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 Ikan lele bersifat omnivor namun cenderung karnivor sehingga sangat 

responsif terhadap pakan buatan.  Para petani pembudidaya ikan lele masih sering 

mengalami permasalahan pada tingginya harga pakan ikan, untuk itu diperlukan 

bahan pakan alternatif yang cocok untuk budidaya ikan lele.  

 Penggunaan tepung kepala ikan teri dalam pembuatan pakan dapat 

menjadi salah satu alternatif.  Tepung kepala ikan teri memiliki nutrisi yang tinggi 

yaitu protein 44,43%, karbohidrat 13,68%, lemak 6,35%, abu 24,25%, dan air 

11,27%, disamping itu potensi ikan teri di Lampung cukup besar terutama di 

pulau Pasaran sebagai sentra produksi ikan teri yang mencapai 57,6 ton per bulan 

dan limbah kepala ikan teri berkisar 10% dari ikan teri segar atau setara dengan 5 

ton per bulan serta memiliki harga yang lebih murah yaitu Rp. 3.000/kg sehingga 

dapat menekan biaya produksi.  Sedangkan tepung ikan impor merupakan bahan 

baku utama yang sudah banyak dimanfaatkan, memiliki kandungan protein yang 

tinggi mencapai 50-60%, harga mahal mencapai Rp. 15.000/kg.  

Menurut Zahari et al. (2004) menjelaskan bahwa bahan baku pakan yang 

dapat mengurangi penggunaan tepung ikan dalam pakan harus memiliki kriteria 

utama antara lain kandungan protein sekitar 30-60%, ketersediaan ikan yang akan 

dijadikan tepung ikan melimpah, dan harga tepung ikan alternatif murah 

dibandingkan tepung ikan impor.  Maka tepung kepala ikan teri layak untuk 

dijadikan bahan subtitusi tepung ikan impor dalam pakan.  Secara umum kerangka 

pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Usaha Budidaya Ikan Lele 

 

                                                    Biaya produksi 

 

                                                     Pakan Buatan 

 

 

 

                            Sumber protein nabati           Sumber Protein Hewani 

 

                             Bahan Baku                   Tepung Ikan         Bahan Baku 

                                Subtitusi                                                        Impor 

 

             Tepung Kepala 

                   Ikan Teri 

 

 

        - Potensi besar di                         Pakan Lele                    Pengamatan : 

          Lampung                                                                          - Kandungan 

        - Nutrisi tinggi                                                                      nutrisi 

        - Harga murah                                                                    - Pertumbuhan 

        - Kontinuitas bahan 

           baku 

        - Mudah diperoleh               Pakan Berkualitas 

 

 

                                                     Pertumbuhan Cepat 

 

 

                                                   Hasil Produksi Tinggi 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.5. Hipotesis 

 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Hi = μ0 = 0 : Susbtitusi tepung ikan dengan tepung kepala ikan teri dalam pakan  

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. 

 

Hi = μ1 ≠ 0 : Susbtitusi tepung ikan dengan tepung kepala ikan teri dalam pakan  

berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. 


