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Abstrak 

 
Kelangsungan hidupan benih ikan lele masih sangat rendah, Penelitian tentang hal ini 

sangat penting, karena pertumbuhan dan kelulus hidupan ikan lele dipengaruhi oleh ketersediaan 

pakan alami yang tersedia, pakan yang memenuhi kebutuhan gizi ikan dapat meningkatkan 
pertumbuhan benih ikan lele. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan dan 

kelulus hidupan ikan lele sangkuriang. Penelitian ini dianalisis secara statistik menggunakan uji 

Anova One way dan dilanjut dengan uji Duncan untuk membandingkan perbedaan, dengan 3 
perlakukan dan 3 kali ulangan dengan jumlah sebanyak 5 ekor ikan lele dimasing- masing akuarium 

penelitian, dengan parameter utama pertumbuhan panjang mutlak, laju pertumbuhan spesifik, dan 

Kelulus hidupan. Hasil analisis menunjukkan nilai berbeda nyata terhadap pertumbuhan. ikan yang 
diberi makan control mendapatkan panjang tubuh sebesar 8.16 cm, sedangkan pada ikan yang 

diberi pakan Tubifek sp. memiliki panjang tubuh sebesar 14.58 cm dengan bobot tubuh sebesar 

19,72 gram dan yang terakhir, untuk ikan yang diberi pakan Daphnia sp.  memiliki panjang tubuh 

sebesar 10.98 cm dengan bobot tubuh sebesar 18,56 gram. hal ini menunjukkan bahwa data tersebut 
membuktikan pakan alami sangat berpengaruh terhadap bobot dan kelangsungan hidup ikan 
tersebut. 

Kata kunci  : Lele sangkurian,  Dafnia sp & Tubifex sp , Pertumbuhan dan kelulushidupan 
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