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 Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) memiliki permintaan pasar tinggi 

sehingga untuk memenuhinya dengan mempercepat pertumbuhan. Faktor yang 

menunjang pertumbuhan adalah pakan yang berkualitas dan pengolahan kualitas 

air yang baik. Pakan harus bekerja maksimal dalam proses penyerapan nutrisi. 

Kualitas air harus baik supaya membantu meningkatkan imunnitas ikan sehingga 

pertumbuhan ikan tidak terganggu dan tidak menimbulkan penyakit. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pemberian pakan dan menjaga 

kulaitas air yaitu penambahan sinbiotik. Pemberian sinbiotik bertujuan 

meningkatkan populasi bakteri baik di dalam pencernaan, mengatur lingkungan 

mikroba pada usus, menghalangi mikroorganisme patogen dalam usus, 

menstabilkan lingkungan pemeliharaan. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang dilaksanakan bulan 

Desember 2018 – Januari 2019 di belakang gedung B Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Rancangan yang  digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 kali ulangan yaitu, 

P0: Tanpa Sinbiotik, P1: Sinbiotik pada Pakan Komersial (1%), P2: Sinbiotik 

pada Media Pemeliharaan (1%),  P3: Sinbiotik pada Pakan Komersial (1%) dan 

Sinbiotik pada Media Pemeliharaan (1%). Analisis statistik menggunakan Analyze 

Of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan berganda. 

 Hasil Penelitian menunjukan bahwa pemberian kombinasi sinbiotik pada 

pakan komersial dan media pemeliharaan memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap laju pertumbuhan dan rasio konversi pakan. Laju pertumbuhan 

spesifik tertinggi pada P3 sebesar 3,37%/hari dan rasio konversi pakan terendah 

pada P3 sebesar 1,38. 
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