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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Lele Mutiara. 

Menurut Ardyanti (2016) klasifikasi lele Mutiara, lele Mutiara 

terbentuk dari kombinasi persilangan galur lele mesir, paiton, sangkuriang dan 

dumbo yang diseleksi selama 3 generasi pada karakter pertumbuhan, 

klasifikasi ikan lele mutiara sebagai berikut :  

Kingdom   : Animalia  

Sub Kingdom  : Metazoa  

Filum   : Chordata  

Sub Filum   : Vertebrata  

Kelas   : Pisces  

Sub Kelas   : Teleostei  

Ordo   : Ostrariophysi  

Sub Ordo   : Siluroidea  

Famili   : Clariidae  

Genus   : Claris  

Spesies   : Clarias gariepinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Morfologi Ikan Lele Mutiara 
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Ikan lele Mutiara (MUtu TIAda taRA) merupakan salah satu jenis ikan 

lele unggulan baru. Dari hasil penangkaran Balai Penelitian Pemuliaan Ikan 

Sukamandi (BPPI) yang memiliki 6 pelepasan ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 KEPMEN-KP / 2015. 

Ikan lele Mutiara memiliki keunggulan pertumbuhan yang cepat. Sebagai 

strain unggul yang dibentuk melalui proses seleksi secara individual, selain 

unggul dalam aspek pertumbuhan, lele mutiara juga diharapkan memiliki 

kelebihan lain, salah satunya adalah kestabilan yang khas morfologi. Sebagai 

galur yang baru terbentuk, ikan lele Mutiara tetap memiliki keragaman 

genetik yang relatif tinggi dengan tingkat perkawinan sedarah yang relatif 

rendah pula tidak menunjukkan penurunan keragaman genetik selama proses 

seleksi (Iswanto, et al. 2014). 

Ikan lele Mutiara memiliki bentuk tubuh yang memanjang, tidak 

bersisik dan licin (penuh dengan lendir). Matanya kecil dengan mulut di ujung 

moncongnya yang cukup lebar, dimana pada daerah sekitar mulut terdapat 

empat pasang baebel (tentakel taktil) berfungsi sebagai sensor untuk peka 

terhadap lingkungan sekaligus mangsa. Pada lele ratna terdapat punjung, yaitu 

alat bantu pernapasan yang berasal dari haluan insang yang telah dimodifikasi 

untuk memungkinkan ikan lele Mutiara bertahan hidup lebih lama di 

lingkungan tanpa air atau lumpur. Ada dua sirip dada sepasang duri tajam 

(patil) yang pada beberapa spesies patil mutiara lele ini mengandung racun 

ringan (Witjaksono, 2009). 

2.2 Habitat Lele Mutiara 

Habitat atau lingkungan ikan lele Mutiara adalah air tawar. Ikan lele 

Mutiara lebih menyukai air sungai, air tanah, air irigasi tetapi pada dasarnya 

ikan 7 Ikan lele Mutiara relatif tahan terhadap kondisi air yang buruk 

sekalipun. Ikan lele Mutiara juga dapat bertahan dalam kondisi padat tebar 

tinggi (Dewi, et al., 2013). Menurut Iswanto, dkk (2014) kualitas air dianggap 

baik untuk Ikan lele Mutiara hidup pada suhu yang berkisar antara 15
o
-35

o
 C, 

dengan konten oksigen terlarut harus melebihi 0 mg / L, pH 5-10, nitrit 
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kurang dari 0,3 mg / L dan NH3 < 3 mg / L. Ikan lele tergolong omnivora 

(pemakan segalanya) dan memiliki sifat pemulung yaitu ikan pemakan 

bangkai. 

2.3 Larva Ikan Lele Mutiara 

Setelah 1 hari pemijahan, telur ikan lele akan mulai menetas. 

Bentuknya masih bulat, ada ekor kecil berwarna hijau transparan. Pada hari 

pertama ini, peneliti mengurangi air dari 30 cm menjadi 15-20 cm. Pada umur 

1 sampai 4 hari sangat rentan terhadap penyakit. Karena perubahan suhu air 

akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup larva lele. Kontrol suhu air 

agar tetap stabil. Di dalam kolam terdapat air mengalir agar amonia atau 

kotoran yang ada di dalam air terbuang dan diganti dengan air bersih. Namun, 

pada tempat pembuangan air diberi kain atau saringan tipis agar larva lele 

tidak tersedot masuk ke dalam air limbah. 

Pada umur 1-4 hari larva lele tidak membutuhkan makanan, karena di 

dalam perut masih terdapat cadangan makanan berupa kuning telur, nutrisi di 

dalam perut biasanya habis 3-4 hari. Tapi jika ingin memberi makanan untuk 

larva lele bisa menggunakan plankton atau makhluk renik kecil sebagai 

makanan sampingan. Saat lele memasuki umur 5-15 hari, cadangan kuning 

telur sudah habis untuk itu tidak perlu mengkulturkan plankton. Pada usia ini 

sudah bisa diberikan pakan cacing sutra atau cacing darah agar nutrisinya 

tercukupi. 

Agar perkembangannya stabil dilakukan cara pemeliharaan lele 

dengan pemberian pakan 2 kali sehari. Di usia 5-15 hari masih harus 

memperhatikan airnya, dibersihkan kolam jika airnya kotor. Atau bisa hemat 

50% dan menggantinya dengan air baru, agar air tetap sehat dan bersih. Saat 

berumur 15-25 hari, bisa diberi pakan berupa pelet bubuk. Untuk umur ini 

sangat dianjurkan cara perawatan ikan lele dengan pemberian pakan pelet 

bubuk sebanyak 4 kali sehari dengan prosentase 30% dari jumlah benih lele. 

Untuk dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada umur ini lele berukuran 

sedikit lebih besar, namun masih ada beberapa lele yang berukuran kecil. 
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Umur 25-30 hari. Pemberian pakan berupa pelet kecil seperti F-1000 

saat lele berumur 25-30 hari. Beri pelet kecil ini 3 kali sehari. Pertumbuhan 

ikan lele pada usia ini sudah bisa dilakukan. Ukuran ikan lele sudah mulai 

panjang atau besar, untuk itu kebutuhan akan makanan semakin banyak. 

Di usia ini memisahkan lele diperlukan sebagai cara merawat lele. 

Pisahkan ikan lele berdasarkan ukurannya. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kepadatan di dalam tambak. Jika kolam masih terlihat padat, 

pisahkan saja. Dengan begitu pertumbuhan ikan lele bisa maksimal. 

Umur 30-40 hari merupakan umur ikan lele siap dipanen. Di usia ini 

masih harus memisahkan lele berdasarkan ukuran lele. Melakukan seleksi 

beberapa kali dalam sehari, bisa dilakukan pada pagi dan siang hari. Hal ini 

agar lele yang akan dijual tidak stres. 

2.4 Pengaturan Air Dalam Pemeliharaan Larva 

Pengaturan air ini dilakukan air pada kolam tetap bagus dan tidak 

rusak (bau), justru karena itu dilakukan penggantian air secara berkala, dan air 

yang digunakan yaitu air sumur yang ada di BBI Pecangaan dan penggantian 

air ini dilakukan satu minggu satu kali total air yang diganti sebanyak 14liter 

dari 15liter air. 

2.5 Suhu Air  

Perubahan suhu air berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan 

biologi air. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu (batas atas dan 

batas bawah) yang disukai untuk pertumbuhan masing-masing kultivan 

(Effendi 2003). Menurut Nisrinah (2013), nilai kelayakan suhu untuk 

pertumbuhan benih lele sangkuriang yaitu 25-30°C.  

Suhu air sangat mempengaruhi aktifitas dan nafsu makan benih lele 

mutiara dalam penelitian ini. Semakin tinggi suhu air, maka laju metabolisme 

benih lele mutiara akan bertambah. Laju metabolisme benih ikan lele 

sangkuriang yang bertambah mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi 

pakan karena nafsu makan benih lele sangkuriang meningkat (Silalahi 2009).  
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2.6 pH Air (Derajat Keasaman)  

Kemampuan air untuk mengikat atau melepaskan sejumlah ion 

hidrogen akan menunjukkan larutan bersifat asam atau basa. Menurut Ahmadi 

et al. (2012), pH optimum untuk budidaya benih lele sangkuriang yaitu 7-8,5. 

pH <5 sangat buruk terhadap kehidupan benih lele, karena menyebabkan 

penggumpalan lendir pada insang dan menyebabkan kematian pada ikan. 

pH >9 menyebabkan berkurangnya nafsu makan benih ikan lele Mutiara. Air 

budidaya dengan derajat keasaman yang tinggi dapat membahayakan 

kehidupan benih lele, karena penyakit sering berkembang pada suasana asam.  

2.7 Dissolved Oxygen (DO)  

Oksigen merupakan gas yang terlarut dalam perairan. Benih ikan lele 

Mutiara memerlukan oksigen untuk bernafas, berenang, proses pertumbuhan 

dan melakukan reproduksi. Kadar oksigen terlarut dalam suatu perairan sangat 

bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, tekanan air, dan tekanan atmosfer. 

Mikroorganisme penyumbang kandungan oksigen dalam perairan terbesar 

adalah fitoplankton. Menurut Handayani (2005), fitoplankton memiliki peran 

penting dalam perairan, fungsi ekologinya sebagai produsen primer dan 

produsen awal rantai jaring-jaring makanan. Fitoplankton dapat dijadikan 

skala ukur kesuburan dalam perairan. Kisaran kandungan oksigen terlarut 

untuk benih ikan lele Mutiara adalah 3,5-6 ppm (Ramli 2015).  

2.8 Kombinasi Pakan Ikan Lele Mutiara 

Pakan komersial dalam bentuk yang sangat pelet disukai oleh ikan, 

tetapi harga pakan komersial relatif mahal, oleh karena itu pakan mahal dapat 

diganti dengan lebih banyak bahan lokal murah, mudah didapat terus menerus 

dan memiliki protein tinggi. Komponen utama dalam membuat pakan ikan 

adalah tepung ikan. Salah satu alternatif untuk menggantinya dengan 

menggunakan limbah tuna yang bisa memberikan kemudahan dalam membuat 

pakan dan berguna sebagai pengganti kandungan protein pakan ikan. Tongkol 

mengandung banyak nutrisi penting, termasuk 55,72% protein, Lemak 4,11%, 

Air 4,95% dan Abu 28,60% (Sahwan 2004). 



9 
 

 
 

Persyaratan nutrisi dalam pakan ikan tidak bersumber hanya dari 

protein saja karbohidrat juga bisa dijadikan bahan sumber mentah nutrisi 

dalam pakan. Satu dari karbohidrat yang bisa dikombinasikan limbah tuna 

yaitu dedak padi. Selain memiliki fungsi utama sebagai komponen utama 

sumber karbohidrat dalam pakan, dedak padi ini juga memiliki protein yang 

cukup baik gabungkan dengan sisa ikan tuna ika memberi makan. 

2.9 Cacing Sutra  

Cacing sutra merupakan salah satu jenis pakan alami yang baik untuk 

pertumbuhan ikan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 57% protein dan diberikan hidup-hidup agar disukai oleh ikan. Cacing 

sutrra merupakan hewan tingkat rendah, karena tidak memiliki tulang 

punggung (invertebrata) dan termasuk dalam filum Annelida, golongan 

Oligocheata. Selain itu, cacing suera mudah dicerna dan diserap oleh dinding 

usus pemakannya. Menurut hasil penelitian Nurhayati et al. (2014), 100% 

pakan buatan (PB) memiliki nilai kelangsungan hidup terkecil yaitu 66,44%, 

serta pertumbuhan panjang dan laju pertumbuhan spesifik 19,94 (p <0,05), 

sehingga diperlukan kombinasi pakan yang sesuai. untuk larva lele. 

Pengaruh penambahan cacing sutra pada pakan buatan dan probiotik 

telah dilakukan pada penelitian Anggrainy (2015) tentang pemeliharaan larva 

lele. (Atta Mullah, 2019) menemukan bahwa perlakuan cacing sutra 100% 

menghasilkan nilai kelangsungan hidup 95%, pertambahan panjang 2,5 cm 

dan pertambahan berat badan rata-rata 0,21 g dalam 15 hari pemeliharaan. 

Juga ditambahkan oleh Bokings et al. (2017) yang menggabungkan pakan 

buatan dengan cacing sutra untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan 

lele siam, dimana 100% perlakuan cacing sutra memberikan pertumbuhan 

terbaik sehingga menghasilkan pertambahan panjang dan berat tertinggi yaitu 

1,89 cm dan dipelihara 0,74 g selama 5 minggu. Namun penelitian tentang 

penambahan cacing sutra sebagai kombinasi pakan buatan dalam 

pemeliharaan larva lele mutiara belum pernah dilakukan.  
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Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan cacing sutra sebagai kombinasi pakan buatan terhadap efisiensi 

pemanfaatan pakan dan pertumbuhan larva lele Mutiara (Clarias gariepinus). 

2.10 Deskripsi Telur Bebek 

Salah satu pakan alternatif larva lele yang baru berumur beberapa hari 

dari kolam pemijahan adalah kuning telur unggas. Sebagian peternak lele 

menggunakan kuning telur ayam, sebagian lagi menggunakan kuning telur 

bebek. Dari apa yang telah dilakukan di kolam pemijahan daun ijo, larva lele 

umur 5, 6 dan 7 hari sudah rela memakan kuning telur yang diberikan meski 

tidak terlihat terlalu lapar seperti saat diberi cacing sutra tumbuk. 

Meski ada yang memberikan kuning telur mentah dengan cara 

diblender terlebih dahulu, namun pemberian kuning telur yang dipraktikkan 

pada anakan lele dipilih untuk direbus hingga matang. Cara pemberian telur 

yang sudah matang tinggal diambil kuning telurnya kemudian dihaluskan. 

Agar kuning telur lebih halus, campur dengan sedikit air. 

Kuning telur yang telah dihancurkan tersebut kemudian diberikan 

kepada larva ikan di beberapa titik di tempat pembenihan ikan lele. Bagian 

kuning telur ini tampaknya langsung menyebar di air dan sebagian lagi tetap 

menggumpal ke dasar kolam. Beberapa benih lele terlihat cukup merespon 

dengan berkerumun dan mulai memakan kuning telur yang masih 

menggumpal, sebagian terlihat tidak merespon. Mungkin sebagian di 

antaranya sudah cukup mengembang kuning telur untuk menyebar di air. 

Memberi makan kuning telur harus cukup. Dari apa yang sudah 

dilakukan, volume setengah butir kuning telur yang diberikan kepada ikan 

tidak bisa langsung habis. Artinya dosisnya lebih banyak dan perlu diturunkan 

pada periode berikutnya. 

Pakan yang tersisa diduga menjadi penyebab utama matinya larva lele. 

Baik itu pakan dari kuning telur, pelet halus, atau cacing sutra. Apabila sisa 

pakan tidak terbuang percuma dari kolam maka akan membusuk dan dapat 

meracuni benih lele yang masih lemah. Apalagi di kolam pendederan yang 
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umumnya berair bersih dan jernih, tidak banyak mikroorganisme atau 

probiotik yang dapat menguraikan sisa-sisa pakan ini. 

Kandungan protein pada kuning telur lebih rendah dari pada putihnya. 

Rendahnya protein inilah yang dilaporkan menjadi salah satu penyebab 

tingginya persentase kematian benih lele. Agar pertumbuhan larva lele lebih 

optimal sebaiknya tidak hanya diberikan kuning telur saja. Perlu berbeda dari 

sumber pakan lain. 

2.11 Pelet 

Pakan lele tiruan adalah pakan yang dibuat oleh manusia atau pabrik 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pakan alami. Biasanya 

pakan buatan berupa pelet atau bisa kita buat sendiri. Pelet diberikan untuk 

lele yang sudah agak besar yaitu 30 gram ke atas. Ikan lele yang lebih kecil 

juga bisa diberi pelet, tetapi pelet berupa tepung atau crumble (butiran kecil 

seperti pasir). Dan untuk ukuran pakan buatan yang diberikan harus sesuai 

dengan ukuran bukaan mulut lele. 

Untuk pelet yang diberikan sebagai pakan ikan lele diutamakan yang 

floating pelet karena lebih mudah diberikan dan lebih mudah dikendalikan 

saat pemberian pakan sehingga kita dapat mengetahui jumlah pakan yang 

telah diberikan dan tidak akan mubazir atau berlebihan saat pemberian pakan. 

Karena ikan lele saat kenyang tidak akan memakan sisa pelet sehingga sisa 

pelet akan tenggelam dan mengakibatkan timbunan amoniak di dasar kolam. 

Ini bisa berbahaya bagi ikan lele jika disimpan di kolam, karema dapat 

mengakibatkam tingkat kematian pada ikan. 

Umumnya pelet yang cocok digunakan sebagai pakan adalah pelet dari 

pabrikan Matahari Sakti (MS) jenisnya PF-500 Ukuran Pakan : 1.3 - 1.7 mm. 

Kandungan : Protein Min 39-41%, Lemak Min 5%, Serat Max 6%, Abu Max 

18%, Kadar Air Max 10%. 

 


