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RINGKASAN 

 
FARAH NABILAH. Pembuatan Pakan Buatan Untuk Ikan Lele Sangkuriang 
(Clarias sp.) Dengan Metode NWS (Natural Water System) di Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dosen Pembimbing Sudarno, Ir., 
M.Kes. 
 
 Lele sangkuriang (Clarias sp) sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat 

permintaan kebutuhan sehari-hari yang meningkat. Harga jual ikan lele di pasaran yang 

mencapai Rp 15.000 per kg menjadikan komoditas air tawar ini memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi.  Sehingga perlu dikembangkan untuk memenuhi permintaan 

pasar, melalui pemberian pakan buatan yang berkwalitas dan meningkatkan 

pertumbuhan ikan lele sangkuriang (Clarias sp). Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini 

adalah untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja, 

mengetahui cara pembuatan pakan buatan ikan lele sangkuriang (Clarias sp) dan 

mengetahui kendala dalam proses pembuatan pakan buatan. 

 Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan, 

Brebes, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Januari – 19 Februari 2016. Metode 

kerja yang digunakan dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapang ini adalah metode 

deskriptif dengan pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, observasi, wawancara 

langsung dengan narasumber serta mengkaji studi pustaka.  

Proses pembuatan pakan buatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Brebes, 

meliputi persiapan bahan baku, menentukan formulasi, menimbang bahan baku,  proses 

penghalusan bahan baku, proses pengolahan di mesin pellet, pengeringan, pengolahan 

pakan buatan.  

Pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan ikan dalam berat, ukuran, maupun 

volume seiring dengan berubahnya waktu. Ikan lele sangkuriang ditebar pada umur 30 

hari yang memiliki panjang sekitar 2-5 cm dan berat 0,3 - 2 gram. Pengamatan 

pertumbuhan dilakukan seminggu sekali. Dengan cara pengambilan beberapa sampel (5 

- 10 ekor) ikan lele sangkuriang secara acak menggunakan seser kemudian ditimbang 
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menggunakan timbangan analitik dan diukur menggunakan penggaris. Hasil 

pengamatan berat dan panjang tubuh ikan dirata-rata. Hasil dari rata-rata berat tubuh 

yang dikalikan dengan jumlah ikan lele yang ada di kolam merupakan berat ikan secara 

keseluruhan (berat total ikan) di kolam. Pengukuran kualitas air dengan kisaran suhu 

antara 27 – 29º C, pH berkisar antara 7 – 8, DO berkisar antara 0,20 – 5, turbiditas 

berkisar antara 0 – 21, TDS berkisar antara 1 – 3. 

Permasalahan budidaya selama praktek kerja lapang yaitu tingginya fluktuasi 

suhu lokasi praktek sehingga dapat mengakibatkan rendahnya nilai kelulushidupan larva 

dan penyimpanan bahan baku yang kurang memenuhi syarat. Penanggulangan fluktuasi 

suhu dengan menggunakan penambahan aerasi pada pembesaran ikan lele sangkuriang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




