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ABSTRAK 

 

Nila Masnuri Yunita. “APLIKASI BAKTERI PENGHASIL ENZIM 

FITASE TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN LELE DUMBO (Clarias 

gariepinus) (Sebagai sumber belajar SMU Kelas X pada pokok bahasan 

Monera)”. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan bakteri penghasil enzim fitase (Klebsiella sp dan Panteoa 

aglomerans) terhadap pertumbuhan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode 

eksperimen pada lele dumbo yang diberi pakan bercampur bakteri dalam berbagai 

dosis. Rancangan penelitian menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) 3x3 

dengan perulangan 10. Populasi yang digunakan 90 ekor ikan dan sampelnya 

adalah total populasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Klebsiella sp dan 

Pantoea aglomerans dengan pemberian dosisnya10
0
, 10

2,5
 dan 10

5 
ke pakan. 

Variabel terikatnya pertumbuhan lele dumbo dengan parameter panjang tubuh dan 

berat tubuh. Analisis data yang digunakan adalah ANAVA 2 jalan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang nyata pada pemberian Klebsiella sp terhadap pertambahan berat maupun 

panjang tubuh lele dumbo (Clarias gariepinus), Fhitung < Ftabel yaitu 0,468 < 3,12 

dan 0,458 < 3,12. Pemberian Panteoa aglomerans tidak berpengaruh nyata 

terhadap pertambahan berat tubuh maupun pertambahan panjang tubuh Clarias 

gariepinus, Fhitung < Ftabel yaitu 1,045 < 3,12 dan 0,104 < 3,12. Pemberian 

Klebsiella sp dan Panteoa aglomerans tidak berpengaruh nyata terhadap 

pertambahan berat tubuh maupun pertambahan panjang tubuh Clarias gariepinus, 

Fhitung < Ftabel yaitu 1,398 < 2,50 dan 2,407 < 2,50.  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lele dumbo (Clarias gariepinus) merupakan salah satu ikan perairan tawar 

yang terus dibudidayakan di Indonesia. Konsumsi ikan ini beberapa tahun terakhir 

makin meningkat, selain itu sekarang telah diekspor ke beberapa negara. Ikan ini 

banyak diminati oleh masyarakat (konsumen) karena mudah diolah, rasanya enak 

dan bergizi dengan kandungan protein yang tinggi. Selain faktor organoleptic dan 

kandungan gizi di atas, ikan tersebut banyak dibudidayakan karena mempunyai 

pertumbuhan yang cepat dan derajat sintasan yang besar. 

Beberapa bahan yang dipakai dalam ransum pellet terdapat juga bahan dari 

biji-bijian antara lain, bungkil kacang kedelai, pencahan gandum, dedak padi, 

dimana banyak mengandung senyawa fitat. Senyawa ini mampu mengikat logam-

logam seperti Mg, Mn, Fe, Zn, Ca, dan protein yang sangat berguna bagi 

pertumbuhan tanaman, hewan, dan manusia, namun senyawa fitat ini sulit dipecah 

karena kuatnya sifat chelating, (Sajidan, 2006 : 1). Apabila senyawa fitat tidak 

terpecahkan, maka logam-logam dan protein pencernaan yang penting ikut 

terbuang sia-sia bersama feses.  

Mengingat begitu pentingnya logam-logam dan protein yang diikat 

senyawa fitat bagi pertumbuhan maka alternatif optimalisasi efisiensi pakan 

dengan pemecahan senyawa fitat. Menurut Sajidan (2006 : 1), enzim yang mampu 

memecah senyawa fitat ini adalah enzim fitase. Beberapa genus bakteri hasil 

screning dari tanah sawah yang ditanami padi IR64 berpotensi menghasilkan enzim 

fitase, yaitu Bacillus, Enterobacter (Aerobacter), Klebsiella, Pseudomonas, 

Pantoea, Escherichia, dan bakteri lain yang belum diketahui namanya. Enzim ini 

juga dihasilkan oleh saluran pencernaan hewan ruminansia, sehingga hewan 

ruminansia dapat mencerna baik makanannya yang berasal dari tanaman.  

Ketidak tersediaan enzim fitase dalam saluran pencernaan hewan non 

ruminansia seperti unggas dan ikan membuat senyawa fitat tidak tercerna baik 



sehingga akan terbuang sia-sia bersama feses ke lingkungan bersama logam-

logam dan protein percernaan yang penting dalam pertumbuhan. Dengan 

penambahan bakteri penghasil enzim fitase dalam pakan, tentunya akan 

membantu proses pencernaan ikan.  

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka perlu adanya upaya 

peningkatan kualitas pakan dengan mikrobia penghasil enzim fitase. Diharapkan 

dengan aplikasi mikroba penghasil enzim fitase ini dapat meningkatkan kualitas 

pakan dengan menurunnya konversi pakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan 

judul : “Aplikasi Bakteri Penghasil Enzim Fitase terhadap Pertumbuhan Lele 

Dumbo (Clarias gariepinus) “ 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pengaruh enzim fitase terutama untuk aplikasi dalam budi daya ikan perlu 

dikaji. 

2. Beberapa jenis bakteri dapat diaplikasikan secara sendiri maupun dalam 

interaksi, sehingga perlu diuji dalam beberapa konsentrasi berbeda. 

 

C. Pembatasan Masalah 

1.  Subjek Penelitian  

a. Subjek penelitian adalah ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

b. Bakteri dalam berbagai aplikasi yang dicampur dalam pakan yaitu : 

1).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
0
dan Panteoa aglomerans 10 

0
 

2).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
2,5

 dan Panteoa aglomerans 10 
0
 

3).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
5
 dan Panteoa aglomerans 10 

0
 

4).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
0 

 dan Panteoa aglomerans 10 
2,5

  

5).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
2,5

 dan Panteoa aglomerans 10
2,5

 

6).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
5
 dan Panteoa aglomerans  10 

2,5
 

7).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
0
 dan Pantoea aglomerans 10 

5
 

8).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
2,5

dan Pantoea aglomerans 10 
5
 

9).  Klebsiella sp dengan dosis 10 
5
 dan Pantoea aglomerans 10 

5
. 



 

2.  Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah : 

Pertumbuhan ikan lele dumbo yang dilihat dari performannya, parameter yang 

diukur adalah pertambahan berat badan dan pertambahan panjang tubuh. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemberian Klebsiella sp terhadap pertumbuhan lele 

dumbo?  

2. Adakah pengaruh pemberian Pantoea aglomerans terhadap pertumbuhan 

lele dumbo?  

3. Adakah pengaruh pemberian Klebsiella sp dan Pantoea aglomerans 

terhadap pertumbuhan lele dumbo? 

4. Pada jenis bakteri apakah yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan 

lele dumbo? 

5. Pada pemberian  konsentrasi berapakah yang paling berpengaruh terhadap 

pertumbuhan lele dumbo? 

6. Adakah pengaruh interaksi antara jenis dan konsentrasi  bakteri? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1.  Mengetahui pengaruh pemberian Klebsiella sp terhadap pertumbuhan lele 

dumbo. 

2.  Mengetahui pengaruh pemberian Pantoea aglomerans terhadap pertumbuhan 

lele dumbo. 

3. Mengetahui pengaruh pemberian Klebsiella sp dan Pantoea 

aglomerans terhadap pertumbuhan lele dumbo. 

4. Mengetahui jenis bakteri yang paling berpengaruh terhadap 

pertumbuhan lele dumbo. 

5. Mengetahui  penggunaan konsentrasi bakteri yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan lele dumbo. 

6. Mengetahui pengaruh interaksi antara jenis dan konsentrasi bakteri.  



  

F. Manfaat Penelitian 
1.  Memberikan alternatif pakan yang berkualitas bagi ikan lele dumbo. 

2.  Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan mikrobia dalam usaha 

meningkatkan pertumbuhan lele dumbo.  

3.  Memberikan masukan kepada peternak ikan dan Departemen Perikanan 

mengenai pemanfaatan mikrobia dalam meningkatkan pertumbuhan lele 

dumbo. 

4.  Sebagai sumber informasi bagi Guru Biologi tentang pemanfaatan mikrobia 

dalam pakan lele. 

5.  Sebagai sumber informasi untuk penelitian sejenis berikutnya. 

 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak ada pengaruh penambahan Klebsiella sp terhadap pertumbuhan lele 

dumbo (Clarias gariepinus). 

2. Tidak ada pengaruh penambahan Panteoa sp terhadap pertumbuhan lele 

dumbo (Clarias gariepinus). 

3. Tidak ada pengaruh interaksi penambahan Klebsiella sp dan Panteoa sp 

terhadap pertumbuhan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

4. Hasil yang paling baik terdapat pada perlakuan A2B0 (penambahan bakteri 

Klebsiella sp pada dosis 10
2,5

), yaitu sebesar 53,77 gr, meskipun tidak berbeda 

nyata. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai : 

a. Rujukan sekaligus kontribusi bagi guru Biologi SMA kelas X dalam 

menyampaikan materi tentang Virus, Monera dan Protista. 

b. Rujukan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut dengan variabel 

berbeda.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan : 

a. Informasi ilmiah bagi masyarakat mengenai pemanfaatan bakteri dalam 

pemeliharaan ikan. 

b. Bagi peneliti lanjutan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis. 

 

 

 



 

 

C. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan : 

1. Adanya penelitian sejenis dengan bakteri yang berbeda, misalkan bakteri yang 

diisolasi dari kolam pemeliharaan atau yang diisolasi dari usus lele dumbo 

sehingga didapatkan jenis bakteri yang lebih tepat dalam usaha meningkatkan 

produktivitas ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). 

2. Adanya penelitian lanjutan yang sejenis dengan konsentrasi bakteri yang 

berbeda untuk mengetahui konsentrasi yang paling optimal. 

3. Perlu adanya sosialisasi pemerintah tentang pemanfaatan bakteri (Probitik) 

dalam pemeliharaan ikan. 

 


