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Abstrak 
 

Saat ini ikan lele dumbo sedang mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, hal ini dikarenakan ikan lele dumbo merupakan salah satu komoditas 

penting dalam perikanan. Upaya untuk meningkatkan produksi ikan lele dumbo 

adalah dengan cara meningkatkan kualitas pakan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung limbah ikan hiu terhadap laju 

pertumbuhan, efisiensi pakan dan survival rate ikan lele dumbo. 

Metode penelitian adalah eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), penelitian terdiri dari lima perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang 

digunakan adalah : (A) tepung limbah ikan hiu sebesar 0% dan tepung ikan 

sebesar 50%, (B) 5% tepung limbah ikan hiu dan 45% tepung ikan, (C) 10% 

tepung limbah ikan hiu dan 40% tepung ikan, (D) 15% tepung limbah ikan hiu 

dan 35% tepung ikan dan (E) 20% tepung limbah ikan hiu dan 30% tepung ikan. 

Parameter utama yang diamati adalah pertumbuhan, efesiensi pakan dan survival 

rate. Parameter penunjang yang diamati adalah kualitas air. Analisis data 

menggunakan analisis of varian (ANOVA) dan untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan dilakukan uji Jarak Berganda Duncan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung limbah ikan hiu 

pada ransum pakan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata pada 

pertumbuhan dan efisiensi pakan Pemberian tepung limbah ikan hiu pada ransum 

pakan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap SR (Survival 

Rate). Dosis terbaik adalah perlakuan C (10%) dengan pertumbuhan rata – rata 

(1,26%/hari), efisiensi pakan rata – rata (38,64%) dan survival rate (55%). 
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