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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ikan Nila Gift 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi ikan nila gift 

Adapun klasifikasi ikan nila gift menurut Kordi (2010) adalah sebagai 

berikut : 

Filum  : Chordata 

Sub filum  : Vertebrata 

Class  : Pisces 

Sub class : Acanthoptherigii 

Ordo  : Percomorphi 

Famili : Cichlidae 

Genus : Oreochromis 

Spesies : Oreochromis niloticus sp 

 

Gambar 1. Benih Ikan Nila Gift 

(Sumber : Dokumentasi) 

Ikan nila gift mempunyai bentuk tubuh yang memanjang dan ramping 

dengan sisik-sisik berukuran besar. Kepala ikan nila gift relatif kecil dan tubuh 
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ikan nila gift lebih pendek dengan perbandingan panjang dan tinggi 2:1 (Yulianti, 

2003). Ikan nila memiliki lima buah sirip, yaitu sirip punggung (dorsal fin), sirip 

dada (pectoral fin), sirip perut (ventral fin), sirip anus (anal fin), sirip ekor (caudal 

fin). Pada sirip punggung, sirip perut, dan sirip ekor terdapat jari-jari lemah. 

Matanya berukuran besar dan menonjol dengan tepi berwarna putih. Gurat sisi 

(linea lateralis) terputus di bagian tengah tubuh, kemudian berlanjut lagi tetapi 

letaknya lebih kebawah dibanding garis memanjang di atas sirip dada. Jumlah 

sisik pada gurat sisi ada 34 sisik (Ciptanto, 2010). 

  

2.1.2 Habitat dan Kebiasaan hidup 

Tempat hidup ikan nila biasanya di sungai, danau, waduk, rawa, sawah, 

kolam, hingga tambak (Amri dan Khairuman, 2013). Ikan Nila bersifat eurihaline, 

dapat hidup di dataran rendah yang berair tawar hingga perairan bersalinitas tinggi 

(Suyanto, 2009). Ikan nila dapat tumbuh baik pada lingkungan perairan yang 

bersuhu antara 27-33
0
 C, kadar oksigen terlarut >3 mg/l, pH 7-8,3, alkalinitas 90-

190 mg/l, kesadahan 62-79 mg CaCO3, kecepatan arus 10-20 cm/dt, kecerahan >3 

m, dan kedalaman air 10-20 cm (Fatimah, 2010). 

Ikan nila merupakan ikan pemakan segala atau omnivora. Pada fase 

benih, makanan yang disukai ikan nila adalah zooplankton, serta memangsa alga 

atau lumut yang menempel pada benda dihabitat hidupnya. Ikan nila juga 

memakan tanaman air yang tumbuh di kolam budi daya. Pada fase dewasa, ikan 

nila bisa diberi berbagai makanan tambahan, misalnya pelet (Amri dan 

Khairuman, 2003). 
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2.2 Aspek Ekonomi ikan Nila 

Kondisi perikanan tangkap saat ini mengalami stagnasi, bahkan 

cenderung mengalami penurunan produksi di beberapa wilayah Indonesia. 

Degradasi lingkungan perairan akibat perubahan iklim global, ditambah lagi 

dengan eksploitasi ikan yang berlebih tanpa kontrol berdampak pada menurunnya 

produksi perikanan. Sementara itu, tingkat konsumsi ikan cenderung mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya (Ditjen 

Perikanan Budidaya, 2010).  

Menurut Ditjen Perikanan Budidaya (2006) bahwa jumlah ikan yang 

dikonsumsi setiap orang Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan akan naik 

menjadi 30 kg/tahun dan 45 kg/tahun. Perikanan budidaya merupakan salah satu 

solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumsi ikan yang 

cenderung meningkat dan produksi perikanan yang cenderung mengalami 

penurunan. Sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2017-

2019 menurut Ditjen Perikanan Budidaya (2015) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas 

Utama Tahun 2017-2019 

No. Komoditas 
Tahun 

2017 2018 2019 

1. Rumput laut 13.390.000 16.171.000 19.544.000 

2. Udang 1.030.400 1.134.700 1.248.800 

3. Kerapu 55.500 61.000 67.100 

4. Kakap 450.200 491.500 589.800 

5. Bandeng 1.492.500 1.641.900 1.779.900 

6. Ikan Mas 679.900 723.500 785.800 

7. ikan Nila 2.004.500 2.204.900 2.500.600 
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Permintaan ikan nila dari tahun ke tahun meningkat, bahkan pada data 

diatas yang menunjukan sasaran permintaan ikan nila dari tahun 2017-2019 

mengalami peningkatan. Hal ini merupakan peluang besar untuk pembudidaya 

ikan nila. Ikan nila memiliki daging putih seperti ikan kakap sehingga ikan nila 

merupakan salah satu komoditas ekspor ikan budidaya yang memiliki nilai jual 

cukup baik dengan ukuran konsumsi 500-800 gr/ekor dalam bentuk filet, dan 

diekspor ke beberapa negara seperti Amerika, Saudi Arabia, Hongkong dan 

Singapura (Wardoyo, 2005). 

 

2.3 Pakan Alami 

Plankton merupakan organisme renik yang hidup  di  kolom  perairan  

dengan pergerakan  yang  sangat  terbatas  dan  pergerakannya  dipengaruhi  oleh 

pergerakan arus perairan (Asmara, 2005). Menurut Hartoko (2013) bahwa 

plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan 

plankton yang bersifat sebagai tumbuhan, sedangkan zooplankton adalah plankton 

yang bersifat sebagai hewan. Plankton berdasarkan ukuran digolongkan menjadi 

lima golongan  menurut (Nybakken, 1992), yaitu : 

a. Megaplankton, ialah organisme planktonik yang berukuran lebih dari 2000 

mm. 

b. Makroplankton, ialah organisme planktonik yang berukuran 200-2000 

mm. 

c. Mikroplankton, ialah organisme planktonik yang berukuran 20-200 mm. 

d. Nanoplankton, ialah organime planktonik yang berukuran 2-20 mm. 

e. Ultrananoplankton, ialah organisme planktonik yang berukuran kurang 

dari 2 mm. 
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2.3.1 Fitoplankton  

Menurut Yuliana (2008) bahwa fitoplankton bersifat autotrof, mampu 

memanfaatkan energi sinar matahari untuk memproduksi makanannya sendiri 

melalui proses fotosintesis. Fitoplankton mempunyai peran penting di dalam 

ekosistem perairan sebagai produser primer dan penyumbang oksigen terlarut 

dalam perairan, sehingga keberadaannya sering dijadikan sebagai indikator 

kesuburan suatu perairan. 

Menurut Suryanto (2011) membagi fitoplankton menjadi tiga bagian : 

a. Perairan oligotrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburannya 

rendah, dengan kelimpahan fitoplankton berkisar antara 0-2000 ind/ml. 

b. Perairan mesotrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburannya 

sedang, dengan kelimpahan fitoplankton berkisar 2000-15.000 ind/ml. 

c. Perairan eutrofik merupakan perairan yang tingkat kesuburannya tinggi, 

dengan kelimpahan fitoplankton berkisar >15.000 ind/ml. 

 

2.3.2 Zooplankton 

Zooplankton memiliki peran penting dalam rantai makanan, yaitu sebagai 

konsumen primer dalam ekosistem perairan yang memakan fitoplankton, dan 

selanjutnya zooplankton akan dimakan oleh organisme lain yang lebih tinggi 

tingkatannya seperti udang dan ikan (Nontji, 2005). Makanan  zooplankton  

utamanya  adalah  fitoplankton.  Namun  pada  kondisi tertentu  zooplankton  

dapat  memanfaatkan  bakteri  atau  detritus  (Pennak,  1978  dalam Prasetyati,  

2004). 
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2.4 Pupuk kandang (Kotoran Kambing) 

Menurut  Ismawati (2003),  pupuk kandang mengandung unsur hara 

makro yang dibutuhkan  tanaman  seperti  Nitrogen  (N),  Fosfor  (P),  dan  

Kalium  (K)  serta  mengandung  unsur mikro seperti Kalsium (Ca), Magnesium 

(Mg), dan Sulfur (S). Menurut Hartatik dan Widowati (2006) bahwa kualitas hara 

pupuk kandang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh makanan ternak, kesehatan 

ternak, dan umur ternak. Menurut Karama et al., (1991) unsur hara pada beberapa 

jenis hewan ternak dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.Unsur hara pada beberapa jenis ternak (% total) 

Jenis pupuk N   P  K  Ca  Mg  S  

Domba  2,45 1,13 3,5 1,47 0,76 0,52 

Sapi  2,0 1,5 2,0 4,0 1,0 0,5 

Unggas  5,0 3,0 1,5 4,0 1,0 2,0 

Kerbau/sapi 2,0 1,5 2,0 4,0 1,0 0,5 

Guano  8,5 5,0 1,5 7,5 0,5 2,0 

Kuda  2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 

Kelinci  2,62 2,46 1,86 2,08 0,48 0,36 

 

 

2.5 Bahan-bahan yang digunakan untuk fermentasi 

2.5.1 Probiotik EM-4 (Effective Microorganism 4) 

EM4 merupakan cairan dengan warna coklat kekuning-kuningan dan 

berbau asam dengan pH 3,5. Mikroorganisme yang berada dalam EM4 dalam fase 

istirahat dan jika diaplikasikan akan menjadi aktif merombak bahan organik 

dalam tanah (Higa dan Wididana, 1994). Prof. Teruo Higa dari Universitas 

Ryukyus Jepang menemukan EM4 yang mengandung mikroorganisme yang 

jumlahnya sangat banyak, sekitar 80 genus dan mikroorganisme tersebut dipilih 

yang dapat bekerja secara efektif dalam fermentasi bahan organik. Dari sekian 
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banyak mikroorganisme, ada lima golongan yang pokok yaitu Bakteri fotosintetik 

(Actinomycetes sp dan Rhodopseudomonas sp.), Bakteri asam laktat 

(Lactobacillus sp.), Jamur fermentasi (Saccharomyces sp), dan Ragi (Indriani, 

2007). 

Menurut Wiratmaja (2011), EM4 mampu meningkatkan dekomposisi 

limbah dan sampah organik, meningkatkan ketersediaan nutrisi serta menekan 

aktivitas serangga hama dan mikroorganisme patogen. EM4 digunakan untuk 

mempercepat pengomposan bahan organik atau kotoran hewan, membersihkan air 

limbah, serta meningkatkan kualitas air pada tambak udang dan ikan. Menurut 

Syahruddin (1999) dalam Kusuma (2012), peran kelompok bakteri EM4 adalah 

sebagai berikut: 

1. Bakteri fotosintetik, dapat mensintesis senyawa nitrogen, gula dan 

substansi bioaktif lain. Hasil metabolik yang diproduksi dapat diserap 

secara langsung oleh tanaman dan tersedia sebagai substrat untuk 

perkembangbiakan mikroorganisme yang menguntungkan. 

2. Bakteri asam laktat (Lactobacillus sp), memproduksi asam laktat sebagai 

hasil pengurai gula dan karbohidrat lainnya yang bekerja sama dengan 

bakteri fotosintesis dan ragi.  

3. Ragi, memproduksi substansi yang berguna bagi tanaman dengan cara 

fermentasi. 

4. Actynomycetes  merupakan organisme peralihan antara bakteri dan jamur 

yang mengambil asam amino dan zat serupa yang diproduksi oleh bakteri 

fotosintesis dan mengubahnya menjadi antibiotik untuk mengendalikan 

patogen. 
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2.5.2 Molase 

Molase berwarna coklat kehitaman atau coklat kemerahan. Hal ini 

disebabkan oleh pigmen meladonin, degradasi termal dan kimiawi dari 

komponen-komponen selain gula (Harahap, 2003). Molase atau tetes tebu 

merupakan hasil samping pembuatan gula, yang berbentuk cairan kental 

menyerupai sirup dan diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula. Kandungan 

kadar gula molase sekitar 10-18% dan pH molase berkisar antara 5,5-6,5 (Juwita, 

2012). Molase berbau seperti gula terbakar dan sulit dikristalkan, karena dalam 

molase terdapat zat yang disebut melasigenic yang merupakan garam-garam 

anorganik bukan gula (purnomo, 1997). 




