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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup dalam kepadatan 

tinggi. Ikan lele memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. 

Budidaya ikan lele akan sangat menguntungkan bila dilakukan secara intensif. 

Terdapat dua segmen usaha budidaya ikan lele, yaitu segmen pembenihan dan 

segmen pembesaran. Segmen pembenihan betujuan untuk menghasilkan benih ikan 

lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan untuk menghasilkan ikan lele siap 

konsumsi. 

 Budidaya ikan lele dilihat dari beberapa aspek, banyak sekali aspek penelitian 

teknologi tentang budidaya ikan lele, salah satunya adalah memantau kualitas air. 

Penelitian tersebut melakukan sebuah pembuatan sistem informasi untuk memantau 

air kualitas kolam lele dengan menggunakan remote control perangkat yang berisi 

sensor suhu DS18B20 dan sen0161 sensor pH. Pemantauan dan pengukurannya 

cukup mudah dilakukan, hanya dengan membawa kertas lakmus ke lokasi, 

pengambilan pengukuran, dan mendapatkan hasil dari pemantauan dan pengukuran. 

Penelitian lainnya sistem informasi geografis yaitu sarana untuk memfasilitasi 

evaluasi tersebut tersedia dalam bentuk informasi wilayah peta. GIS adalah 

kombinasi dari perangkat keras komputer dan perangkat lunak khusus yang 

digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis data dari beragam 

jenis dengan basis geografis yang sama. Pelaporan berupa data tabular dan peta. 

Pemeliharaan ikan lele sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan cara 

budidaya yang digunakan. Manajemen budidaya ikan lele harus dilakukan oleh 

mereka yang melakukan budidaya, baik untuk skala bisnis maupun skala hobi, 

terutama untuk manajemen pakan, kesehatan ikan, kondisi air media, dan lama waktu 

budidaya.  

Kondisi ikan dari benih hingga besar seukuran ikan konsumsi harus diperhatikan 

setiap perkembangannya. Perhatian harus lebih ditingkatkan pada saat awal benih 

masuk ke media budidaya. Pada saat itu, kondisi ikan sangat rawan dengan tingkat 
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kematian tinggi. Kondisi fisik ikan juga harus diperhatikan untuk mendeteksi adanya 

kejanggalan sedini mungkin. Kondisi wadah juga harus diperhatikan karena wadah 

menjadi tempat ikan berkembang biak. Perhatikan kuantitas air jangan sampai 

menurun drastis yang biasanya disebabkan oleh kebocoran pada wadah. Kondisi 

lingkungan yang meliputi suhu, kondisi sumber air, dan saat musim hujan. Jika lokasi 

dekat gunung berapi dengan aktivitas debu semburan, harus diperhatikan karena debu 

tersebut dapat memengaruhi proses budidaya. 

Budidaya ikan lele mempunyai kendala dalam pemelihaanya yaitu air tidak hanya 

sebagai tempat hidup bagi ikan tapi perantara sebagai penyakit. Ciri-ciri penyakit 

ikan yaitu ikan naik ke permukaan terus, berenang lamban, memisah diri dari koloni, 

nafsu makan berkurang, warna tubuh abnormal, mata menonjol, sisik terkuak, borok 

dipermukaan tubuh, sirip iritasi. Permasalahan lain dalam penetasan larvanya mati, 

penyebabnya air kolam menjadi bau dan menjadi sumber penyakit. Ikan lele mati 

dengan perut terkoyak, ikan-ikan mengambang dengan tubuh berwarna putih, bila 

dibiarkan maka kematian akan merambah ke ikan yang lain dan akan semakin banyak 

akhirnya tingkat kehidupan rendah. Penyakit perut kembung, kurang teratur waktu 

pemberian pakan tambahan. Pakan tambahan yang terlalu keras sehingga usus ikan 

tidak kuat mencernanya. Kumis bunting, penyakit borok dan masih banyak lagi. Itu 

semua disebabkan kareana pemeliharaan yang tidak teratur atau tidak terjadwal. 

Alasan untuk melakukan penelitian tersebut dikarenakan budidaya iken lele 

mempunyai kendala yang besar terhadap panen apabila manajemen budidaya ikan 

lele tersebut tidak ditata rapih atau diatur maka menyebabkan kualitas ikan lele yang 

buruk. Namun apabila manajemen tersebut ditata dan diatur dengan bagus melalui 

sebuah aplikasi yang mengelola manajemen budidaya ikan lele maka menghasilkan 

kualitas ikan yang dan menghasilkan panen yang bagus. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang sebelumnya maka perumusan masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengelola data budidaya ikan lele ? 

2. Bagaimana cara manajemen informasi budidaya ikan lele ? 

3. Bagaimana cara aplikasi menyajikan informasi pemeliharaan ikan lele dari 

proses Persiapan budidaya sampai dengan panen ikan lele ? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan laporan penulis membatasi masalah atau ruang lingkup 

penelitian. Batasan masalah yang ada yaitu sebagai berikut : 

1. Membahas tentang sistem informasi yang menyajikan mulai dari persiapan 

budidaya samapai dengan hasil panen. 

2. Penelitian dikhususkan untuk jenis ikan lele Sangkuriang dan Mutiara. 

3. Penelitian dikhususkan untuk kolam persegi atau persegi panjang. 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat sistem informasi budidaya ikan lele. 

2. Mengelola data budidaya ikan lele. 

3. Manajemen informasi budidaya ikan lele dalam bentuk sistem informasi. 

4. Menyajikan informasi budidaya ikan lele mulai dari persiapan budidaya 

sampai dengan panen ikan lele. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Peternak budidaya mengetahui wawasan dalam sistem informasi budidaya 

ikan lele. 

2. Peternak budidaya mengetahui mengelola data sistem informasi budidaya 

ikan lele. 

3. Peternak budidaya mengetahui manajemen informasi budidaya ikan lele 

dalam bentuk sistem informasi.  


