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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Nila 

2.1.1 Morfologi dan Anatomi Ikan Nila 

Ikan nila memiliki cirri morfologis yaitu berjari-jari keras, sirip parut 

torasik, letak mulut subterminal dan berbentuk meruncing. Selain itu, tanda 

lainnya yang dapat dilihat dari ikan nila adalah warna tubuhnya hitam dan agak 

keputihan. Bagian tutup insang berwarna putih, sedangkan pada nila lokal putih 

agak kehitaman bahkan kuning. Sisik ikan nila berukuran besar, kasar dan 

tersusun rapi. Sepertiga sisik belakang menutupi sisi bagian depan. Tubuhnya 

memiliki garis linea lateralis yang terputu antara bagian atas dan bawahnya. Linea 

lateralis bagian atas memanjang mulai tutup insang hingga belakang sirip 

punggung sampai pangkal sirip ekor. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut 

berada diujung kepala serta mempunyai mata yang besar (Kottelat et al, 1993). 

Anatomi atau organ-organ internal ikan adalang jantung, alat pencerna, 

Gonad kandung kemih, dan ginjal. Organ-organ tersebut diselubungi oleh jaringan 

pengikat yang halus dan lunak yang disebut peritoneum. Peritoneum merupakan 

selaput atau membrane yang tipis berwarna hitam yang biasanya dibuang joke 

ikan sedang disiangi (Pratama, 2009). Anatomi pada ikan yaitu tubuhnya 

berwarna kehitaman atau keabuan dengan beberapa pita gelap melintang (belang) 

yang makin mengabur pada ikan nila dewasa. Ekornya bergaris-garis tegak, 

tenggorokan, sirip dada, sirip perut, sirip ekor dan ujung sirip punggung. Sirip 

punggung (dorsal) memiliki duri yang tajam diikuti duri-duri lunak dan bersifat 
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umumnya bercabang. Sirip dubur (anal) memiliki duri dengan jumlah tiga sirip 

dada dan sirip perut yang berpasangan Djuanda (1989). Ada 5 sistem anatom pada 

tubuh ikan, antaranya : 

a. System penutup tubuh (kulit)

b. System otot penggerak tubuh

c. System rangka (tulang)

d. System pernafasan (respirasi)

e. System peredaran darah (sirkulasi)

Menurut Djuanda (1989), adapun anatomi dari ikan nila adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Anatomi Ikan Nila 

No Anatomi Keterangan 

1 Sistem penutup tubuh (kulit) Sisik, kelenjar racun, kelenjar lender, dan 

sumber pewarnanya 

2 Sistem otot (urat daging) Penggerak tubuh, sirip-sirip, insang, organ 

listrik 

3 Sistem rangka (tulang) Tempat melekatnya otot, pelindung organ-

organ dalam dan penegak tubuh 

4 Sistem pernafasan (respirasi) Organ terutama insang, ada oragan-organ 

tambahan 

5 Sistem peredaran darah 

(sirkulasi) 

Organ jantung dan sel-sel darah, 

mengedarkan O2 nutrisi dan sebagainya 

6 Sistem percernaan Organ saluran pencernaan dari mulut 

sampai anus 

7 Sistem hormone Kelenjar-kelenjar hormone untuk 

pertumbuhan reproduksinya dan 

sebagainya 

8 Sistem saraf Organ otak dan saraf-saraf tepi 

9 Sistem ekskresi dan 

Osmoregulasi 

Organ terutama ginjal 
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10 Sistem reproduksi dan 

embriologi 

Organ Gonad Jantan dan 

Betina 

Sebagaimana umumnya ikan nila biasa, memiliki lima buah sirip, yakni 

sirip punggung (dorsal fin), sirip dada (pectoral fin), sirip perut (ventral vin), sirip 

anus (anal fin) dan sirip ekor (caudal fin). Sirip punggungnya memanjang dari 

bagian atas tutup insang hingga bagian atas sirip ekor, terdapat juga sepasang sirip 

dada dan sirip perut yang berukuran kecil. Sirip anusnya hanya satu buah dan 

berbentuk sedikit panjang, sedangkan sirip ekornya berbentuk bulat dan hanya 

berjumlah satu buah (Suyanto, 1994). 

         Gambar1. Morfologi dan Anatomi Ikan Nila (Sumber: Pratama, 2009). 

Arie (1999) menyatakan, bahwa jenis kelamin ikan Nila dapat dibedakan 

dari tanda pada tubuh bagian luar, yaitu bentuk, warna dan alat kelamin. Ikan Nila 

jantan memiliki satu lubang kelamin yang berbentuk memanjang, fungsinya 
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sebagai tempat mengeluarkan sperma dan air seni. Ikan Nila betina bertubuh lebih 

rendah atau lebih memanjang, warna lebih gelap serta lubang kelamin dua, yaitu 

satu untuk mengeluarkan telur dan satu lagi untuk mengeluarkan air seni. 

2.1.2 Klasifikasi Ikan Nila 

Sistematika ikan Nila tidak jauh berbeda dalam pengelompokkan 

sistematika dengan jenis ikan lainnya. Menurut Siregar (2003), klasifikasi ikan 

Nila adalah sebagai berikut : 

   Kingdom  : Animalia 

   Filum  : Chordata 

   Sub filum : Vertebrata 

   Kelas  : Pisces 

   Sub kelas  : Acanthoptherigi 

   Ordo   : Percomorphi 

   Sub ordo  : Percoidae 

   Famili  : Cichlidae 

   Genus  : oreochromis 

   Species   : oreochromis niloticus 

Menurut klasifikasi yang terbaru nama ilmiah ikan Nila ialah oreochromis 

niloticus. Nama oreochromis menurut klasifikasi yang berlaku sebelumnya 

disebut tilapia. Perubahan klasifikasi tersebut dipelopori oleh Dr. Trewavas (1980) 

dengan membagi Genus Tilapia menjadi tiga genus berdasarkan perilaku induk 

terhadap telur dan anak-anaknya. Golongan ikan ini memiliki sifat yang unuk 

setelah memijah. Induk betina mengerami telur-telur yang telah dibuahi didalam 
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rongga mulutnya. Perilaku ini biasa disebut juga dengan istilah Mouth Breder 

(pengeraman telur dalam mulut). 

2.1.3 Sifat-sifat Biologis 

Ikan Nila memiliki toleransi tinggi terhadap lingkungan hidupnya, 

sehingga dapat dipelihara mulai dari air tawar sampai air payau. Habitat hidup 

ikan Nila cukup beragam yaitu sungai, waduk, danau, rawa, sawah, kolam dan 

tambak. Ikan Nila dapat tumbuh secara normal pada suhu berkisar antara 14-38
°
C, 

dan pertumbuhannya akan terhambat jika ikan nila hidup diperairan yang suhunya 

lebih rendah dari 14
°
C atau lebih tinggi dari 38

°
C, sedangkan untuk pertumbuhan 

dan perkembangbiakan, suhu optimum berkisar antara 25-30
°
C (Khairuman dan 

Amir, 2003). 

Suhu normal untuk pertumbuhan ikan Nila gift adalah 14-38
0
C dan dapat 

memijah secara alami pada suhu 22-37
°
C (Khairuman dan Amir, 2003). 

Selanjutnya dinyatakan bahwa suhu optimum untuk pertumbuhan dan 

perkembangbiakan ikan Nila adalah 25-30
°
C. Pertumbuhan akan terganggu jika 

suhu habitatnya lebih rendah dari 14
°
C atau pada suhu tinggi 28

°
C. Ikan Nila akan 

mengalami kematian pada suhu 6
°
C atau 42

°
C.

Suhu diperairan sangat mempengaruhi kehidupan ikan Nila. Ikan Nila bisa 

tumbuh dan berkembangbiak pada kisaran salinitas 0-29
°
C. Arie (1999) 

menyatakan, jika pada salinitas 29-35
°
C, ikan nila masih bisa tumbuh, tapi tidak 

dapat berproduksi. Ikan Nila yang masih benih lebih cepat menyesuaikan diri 

dengan kenaikan salinitas, dibandingkan dengan ikan nila yang berukuran besar 

(Arie, 1999).Menurut Susanto(1991), suhu air adalah salah satu fisik air yang 
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dapat mempengaruhi nafsu makan dan pertumbuhan badan ikan. Suhu air yang 

optimal untuk ikan daerah tropis berkisar 25-30
°
C. perbedaan suhu antra siang dan

malam tidak boleh melebihi 5
°
C apalagi sampai mendadak (dratis).

2.2 Suhu dan Osmoregulasi pada Ikan 

Suhu dan air adalah satu sifat fisik air yang dapat mempengaruhi nafsu 

makan dan pertumbuhan badan ikan. Suhu air yang optimal untuk ikan daerah 

tropis berkisar 25-30
°
C. perbedaan suhu antra siang dan malam tidak boleh 

melebihi 5
°
C apalagi sampai mendadak dratis (Asmaei, 1983).

Suhu air mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses pertukaran zat 

atau metabolisme dari makhlu-makhluk hidup. Selain itu, suhu juga berpengaruh 

terhadap kadar oksigen terlarut, dimana semakin tinggi suhu suatu periaran maka 

semakin cepat pula perairan tersebut mengalami kejen uhan akan oksigen 

(Asmawi, 1983). 

Perubahan suhu mendadak dapat menyebabkan ikan mengalami stress. Hal 

ini biasa terjadi terutama pada saat memasukkan ikan baru ke dalam kolam, 

dimana usaha penyesuaian suhu tidak dilakukan dengan baik atau pada saat 

menambahkan air baru yang memiliki suhu tidak sama. Penurunan suhu secara 

perlahan jarang menimbulkan terjadi stres pada ikan, meskipun demikian suhu 

hendaknya dikembalikan ke kondisi semula secara perlahan-lahan dalam waktu 

satu jam atau lebih (Arie, 1999). 

Suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan Nila 

adalah 25-30
°
C. pertumbuhan akan terganggu jika suhu habitatnya lebuh rendah
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dari 14
°
C atau pada suhu tinggi 38

°
C. Ikan Nila akan mengalami kematian pada 

suhu 6
°
C atau 42

°
C (Arie, 1999).

Osmoregulasi adalah upaya bawaan air untuk mengontrol keseimbangan 

air dan ion antara tubuh dan lingkungannya atau suhu proses pengaturan tekanan 

osmose. Hal ini penting dilakukan, terutama oleh organism perairan karena harus 

terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan, membrane sel yang 

permeable merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat, 

serta adanya perbedaan tekanan osmose antara cairan tubuh dan lingkungannya 

(Fujaya, 2004). 

Definisi osmoregulasi sendiri adalah proses pengaturan tekanan osmotic 

yang berlangsung di dalam tubuh orgasme (Taufik dan Kusrini, 2006). Dua 

kategori dalam menghadapi tekanan osmotic air media yaitu osmoregulator dan 

osmokonformer. Osmoregulator adalah organisme air yang secra osmotik stabil 

(mantap), selalu berusaha mempertahankan cairan tubuhnya pada tekanan 

osmotik yang relative konstan, tidak perlu harus sama dengan tekanan osmotic 

air media hidupnya.  

2.3 Hubungan Suhu dengan Metabolisme 

Suhu atau temperature air sangat berpengaruh terhadap metabolisme, 

serta mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi organisme perairan. Suhu 

juga mempengaruhi oksigen terlarut dalam perairan. Suhu optimal untuk hidup 

ikan pada kisaran 14-38
°
C. Secara alami ikan ini dapat memijah pada suhu 22-

37
°
C namun suhu yang baik untuk perkembangbiakannya berkisar antara  25-

30
°
C. Pada suhu yang optimal, peningkatan metabolisme mampu meningkatkan
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daya tahan organisme terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Selain hal 

tersebut suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan berpengaruh terhadap 

berpengaruh terhadap berbagai ukuran, efisien penggunaan kuning telur, 

pertumbuhan kecepatan makanan, waktu metamorphosis, tingkah laku, 

kecepatan berenang, penyerapan dan laju pengosongan lambung dan 

metabolisme (Blaxter, 1988). 

Daya tetes yang rendah terjadi pada perlakukan suhu 31
°
C,

dimungkinkan karena suhu tersebut diluar kisaran yang optimal. Hal ini 

didukung oleh pendapat Vladimirov (1975) yang menyatakan bahwa kondisi 

lingkungan yang tidak menunjang (diluar kisaran optimal) seperti terlalu tinggi 

atau rendahnya suhu, adanya cahaya yang langsung dan lainnya, dapat 

mengakibatkan kematian terutama pada masa transisi atau kritis. Secara 

alamiah, setiap organisme mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya dalam batas-batas 

tertentu atau disebut tingkat tolereansi. Jika perubahan lingkungannya terjadi 

diluar kisarannya toleransi suatu organisme, maka cepat atau lambat organisme 

tersebut akan mati. Kenaikan suhu yang dapat ditolelir oleh ikan akan diikuti 

oleh peningkatan derajat metabolisme dan kebutuhan oksigen.  

Suhu perairan merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap aktifitas ikan, terutama untuk pertumbuhan, pernapasan, dan 

reproduksi (Huet, 1994). Suhu diperairan harus diperhatikan dengan baik untuk 

kelangsungan organisme yang mendiaminya. Nilai rata-rata daya tetes telur ± 

25 % lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan suhu lainnya. Pada skala 

laboratorium nilai ini tidak terlalu berarti tetapi pada usaha pembenihan dan 
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produksi, nilai ini sangat berarti. Pada usaha pembenihan perbedaan ± 25% 

daya tetes telur berarti perubahan jumlah produksi yang sangat besar.  

2.4 Daya Tetes Telur 

Zairin (2002), menyatakan daya tetes telur adalah prosentase telur yang 

menetes setelah waktu tertentu. Penetesan telur ini dapat terjadi karena kerja 

mekanik, yaitu akibat aktivitas embrio (semakin aktif embrio bergerak maka 

semakin cepat penetasan terjadi), dan kerja enzimatik, yaitu adanya enzim 

chorionase tersebut akan pecah dan ekor embrio akan keluar dari cangkang 

kemudian diikuti tubuh dan kepalanya (Gusrina, 2008). 

Penetasan merupakan perubahan intracopsular (tempat yang terbatas) ke 

fase kemudian, hal ini penting dalam perubahan-perubahan morfologi hewan. 

Penetasan merupakan saat terakhir masa pengeraman sebagai hasil beberapa 

proses sehingga embrio keluar dari cangkangnya. Penetasan terjadi karena kerja 

mekanik dan kerja enzimatik. Kerja mekanik disebabkan embrio sering 

mengubah posisinya karena kekurangan ruang dalam cangkangnya atau karena 

embrio lebih panjang dari lingkungannya dalam cangkang. Kerja enzimatik, 

faktor luar yang berpengaruh terhadap penetasan telur ikan adalah suhu, oksigen 

terlarut pH, salinitas dan intenitas cahaya. Proses penetasan umumnya 

berlangsung lebuh cepat pada suhu yang lebih tinggi karena pada suhu yang 

lebih tinggi proses metabolise berjalan lebih cepat sehingga perkembangan 

embrio dalam cangkang lebih intensif. Namun demikian suhu yang terlalu tinggi 

atau berubah mendadak dapat menghambat proses penetasan dan menyebabkan 

kematian.  
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2.5 Habitat Ikan Nila 

Ikan nila dikenal sebagai ikan yang sangat tahan terhadap perubahan 

lingkungan hidup, sehingga ikan ini dapat hidup di air tawar, air payau dan air 

laut. Ikan nila air tawar dapat dipindahkan ke air asin dengan proses adaptasi 

secara bertahap, dengan cara salinitasnya berbeda dapat mengakibatkan stress 

dan kematian pada ikan (Suyanto, 1994). 

Lingkungan tumbuh (habitat) yang paling ideal adalah perairan air tawar 

yang memiliki suhu antara 14
°
C-38

°
C, atau suhu optimal 25

°
C-30

°
C. keadaan

suhu yang rendah yaitu suhu kurang dari 14
0
C ataupun suhu yang terlalu tinggi

diatas suhu 30
°
C akan menghambat pertumbuhan nila. Ikan nila memiliki

toleransi tinggi terhadap perubahan lingkungan hidup. Keadaan pH air diantra 5-

11dapat ditoleransi oleh ikan nila, tetapi pH yang optimal untuk pertumbuhan 

dan perkembangbiakan ikan ini adalah 7-8. Ikan masih dapat tumbuh dalam 

keadaan air asin pada salinitas 0-35 ppt. oleh karena itu, ikan nila dapat 

dibudidayakan di perairan payau, tambak dan perairan laut, terutama untuk 

tujuan usaha pembesaran (Rukmana, 1997). 

Tempat hidup ikan nila biasanya berada pada perairan yang dangkal 

dengan arus yang tidak begitu deras. Ikan nila tidak menyukai hidup di perairan 

yang bergerak (mengalir), namun jika dilakukan perlakuan terhadap ikan nila 

seperti pengadaptasi terhadap lingkungan air yang mengalir, maka ikan nila juga 

bisa hidup baik, pada perairan yang mengalir tersebut (Rukmana, 2004). 



16 

2.6 Pemijahan dan Penetasan Telur 

Pemijahan terjadi setelah hari ketujuh sejak penebaran induk. Pemijahan 

terjadi di lubang-lubang (lekukan berbentuk bulat) berdiameter (30-35 cm ) di 

atas kola yang merupakan sarang pemijahan. Ketika pemijahan berlangsung, 

telur yang sudah dibuahi tersebut dierami induk betina di dalam mulutnya. Induk 

betina yang sedang mengerami telurnya biasanya tidak makan alias puasa. 

(Khairuman dkk, 2003). 

Telur menetas setelah dua hari, anak nila (burayak) yang baru menetas 

masing mengandung kuning telur. Ukuran burayak yang baru menetas antara 

(0,9-1mm ). Burayak ini masih terus tinggal di dalam mulut induk sampai 5- 7 

hari sampai kuning telurnya diserap habis. Setelah itu barulah keluar dari mulut 

induknya dan mencari makan sendiri (Khairuman dkk, 2003). 

Pelepasan telur terjadi dalam beberapa kali dalam waktu beberapa menit. 

Waktu yang dilakukan untuk pemijahan tidak lebih dari 10-15 menit. Sekali 

tertelur, induk ikan nila dapat mengeluarkan telur sebanyak 300-3000 butir, 

tergantung pada besar dan berat induk ikan betina. Induk muda yang pertama 

kali bertelur kemampuannya masih sedikit. Makin tua umurnya, makin 

tinggi/banyak produksi telurnya. Induk terlalu tua juga mulai menurun produksi 

telurnya serta kurang baik mutu anak-anaknya. Sebaiknya telur ikan nila 

dipijahkan hanya selama 2 tahun saja, kemudian diganti dengan induk baru. 

Telur yang telah dibuahi lau dipunggut oleh induk betina dan dikulum dalam 

rongga mulut untuk dieramkan. Telur ikan yang dibuahi diameternya kurang 2,8 

mm. selama mengerami telurnya, induk betina tidak pernah makan sehingga

badannya kurus, pengeraman terjadi selama 2-3 hari, dan setelah menetas larva 
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dijaga oleh induknya selama 6-7 hari. Ukuran burayak/larva yang baru menetas 

antara 0,9-10 ada pada tubuhnya selama 4-5 hari (Khairuman, 2003). 

Gambar 2. Proses Pemijahan Nila (Sumber: Trubus, 2011) 

2.7 Hama 

Umumnya hama dikenal juga sebagai predator atau pemangsa. Hama 

berupa hewan baik yang hidup di dalam air maupun yang hidup di darat. Hama 

yang umum menyerang ikan nila, antara lain ular, lingsang, kodong, dan burung. 

Hama dapat ditanggulangi dengan membasmi hama tersebut ataupun dengan cara 

memasang perangkap. Kegiatan yang paling efektif adalah melokalisir seluruh 

area perkolaman dengan pagar tembok sehingga hama tidak bisa dengan mudah 

masuk ke area perkolaman (Khairuman dkk, 2003). 
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2.8 Pakan dan Kebiasaan Makan 

Ikan dapat tumbuh optimal jika memperoleh makanan dalam yang cukup 

dan gizi seimbang, dengan kata lain membutuhkan makanan yang lengkap dalam 

jumlah yang cukup (Mudjiman, 2004). Lebih lanjut dinyatakan, bahwa jumlah 

ransum dan komposisi gizi yang dibutuhkan seekor ikan berbeda-beda dan selalu 

berubah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis ikan, umur ikan dan 

ketersediaan makanan alami di dalam tempat pemeliharaannya.  

Ikan nila termasuk kedalam golongan ikan pemakan nnsegala atau 

(omnivar), sehingga ikan ini dapat mengkonsumsi makan berupa hewan atau 

tumbuhan (Khairuman dan Amri, 2003). Lebih lanjut tinyatakan, bahwa ikan nila 

yang berukuran benih menyukai makanan alami berupa zooplankton misalnya 

Rotifer asp, Moina sp, dan Daphina sp, juga fitoplankton. Selain itu, ikan nila 

juga suka memangsa alga atau lumut yang menempel pada substrat dihabitat 

hidupnya, siput, jentik-jentik serangga, kelekap, hydrilla, sisa-sisa dapur dan 

buah-buahan, serta daun-daun lunak yang jatuh ke dalam air. Jika telah mencapai 

ukuran dewasa, ikan nila bisa diberi makanan tambahan berupa pellet. 

2.9 Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup 

Pertumbuhan merupakan suatu perubahan bentuk akibat pertumbuhan 

panjang, berat dan volume dalam periode tertentu secara individual. Pertumbuhan 

juga dapat diartikan sebagai pertambahan jumlah sel-sel secara mitosis yang pada 

akhirnya menyebabkan perubahan ukuran jaringan. Pertumbuhan bagi suatu 

populasi adalah pertambahan jumlah individu, dimana faktor yang 

mempengaruhinya dapat berupa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 
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meliputi umur, keturunan, dan jenis kelamin, sedangkan faktor eksternal meliputi 

suhu, makanan, penyakit, media budidaya, dan sebagainya (Effendi, 1978). 

Menurut Khairuman dan Amri (2003), laju pertumbuhan ikan nila yang 

dibudidayakan tergantung dari pengaruh fisika dan kimia perairan serta 

interaksinya. Laju pertumbuhan ikan nila lebih cepat jika dipelihara di kolam yang 

airnya dangkal, pertumbuhan tanaman air sangat cepat sehingga ikan nila 

menjadikannya sebagai makanan. Lebih lanjut dinyatakan, jumlah telur ikan nila 

lebih banyak 20-30%, pada stadium benih sampai ukuran 17,5g tumbuh lebih 

cepat 300-400%, sedangkan dalam pembesaran tumbuh lebih cepat 100-200%. 

Kelangsungan hidup ikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor biotic 

dan abiotik. Faktor biotic yang mempengaruhi adalah competitor, parasit, umur, 

predasi, kepadatan, populasi, serta kemampuan adaptasi dari hewan dan 

penanganan manusia. Faktor abiotik yang mempengaruhi adalah sifat fisika dan 

kimia dari lingkungan perairan (Effedi, 1997). 

2.10 Pola Hidup Ikan Nila 

Pola hidup ikan Nila terdiri dari beberapa poin, diantaranya adalah : 

a) Ikan Nila betina bertelur antara 2.000-2.500 tergantung besar atau kecil

induk ikan nila. Tingkat hidup tergantung pada kualitas air dan pakan yang 

diberikan. Ikan Nila bertelur pada kisaran 4-6 minggu atau bisa lebih cepat 

jika benih ikan sudah dilepaskan oleh induknya. 

b) Telur ikan Nila yang akan menjadi larva disimpan dalam mulut induk Nila.

Telur ikan Nila akan menetas setelah 5-7 hari. Setelah menetas atau menjadi 

larva, induk Nila akan mengawasi anak ikan dengan mulutnya. 
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c) Perbandingan Nila jantan dan betina adalah 1:3 dalam setiap meter persegi

masukan 4 sampai 5 induk Nila (5 jantan dan 20 Nila betina) per meter

persegi.

d) Temperatur budidaya ikan Nila sebaiknya 20
°
C-31

°
C

e) Untuk pemujahan temperatur dibawah 13
°
C ikan Nila mati

f) Temperatur antara 21
°
C-15

°
C ikan Nila akan lambat membesar pada suhu

27
°
C ikan nila akan tumbuh dengan cepat karena suhu seperti itu akan

membuat ikan nila suka makan (Tim Karya Tani Mandiri, 2009). 




