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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ikan Bawal Air Tawar (Colossomam macropomum)

2.1.1 Klasifikasi

Menurut Arie (2000), klasifikasi Ikan Bawal air tawar (Colossomam

macropomum) adalah sebagai berikut :

Filum : Chordata

Subfilum : Craniata

Kelas : Pisces

Subkelas : Neopterigii

Ordo : Cypriniformes

Subordo : Cyprimoidea

Famili : Characidea

Genus : Colossoma

Spesies : Colossoma macropomum

Gambar 1. Benih Ikan Bawal (Colossoma macropomum)
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2.1.2 Morfologi

Morfologi ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) dari arah

samping tubuh membulat (oval). Ikan bawal air tawar memiliki bentuk tubuh

pipih dengan warna tubuh ikan bagian atas abu-abu gelap, sedangkan bagian

bawah berwarna putih. Kepala ikan bawal berukuran kecil dengan mulut terletak

di ujung kepala dan agak sedikit ke atas. Matanya kecil dengan lingkaran

berbentuk cincin. Rahang yang pendek dan kuat serta memiliki gigi seri yang

tajam. Karena itu ikan bawal dapat menggunakan gigi serinya yang tajam untuk

memotong berbagai makanan dalam ukuran besar, seperti dedaunan. Giginya yang

tajam ini juga dapat digunakan untuk memotong kayu dan bambu yang sudah

lapuk dalam air (Arie, 2000).

Ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) tidak memiliki gigi

maksila, duri jaringan insang jumlahnya 84-107 buah. Linea lateralis atau jumlah

sisik pada garis rusuk antara 78-84. Sisik bawal berukuran kecil dan berbentuk

ctenoid, dimana setengah bagian sisik belakang menutupi sisik bagian depan.

Sirip punggung tinggi kecil dengan satu jari-jari keras yang tidak tajam,

sedangkan jari-jari yang lainnya lunak. Berbeda dengan sirip panggung bawal laut

yang agak panjang, letak sirip bawal air tawar agak bergeser ke belakang. Sirip

dada, sirip perut, dan sirip anus kecil dan berjari-jari lunak. Sirip perut dan sirip

dubur terpisah sedangkan pada bawal laut menyatu. Sirip ekor jari-jari lunak dan

berbentuk cagak (Kordi, 2011).
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2.1.3 Habitat

Habitat hidup ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) adalah

sungai. Ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) berasal dari Amerika dan

banyak ditemukan di Perairan Sungai Amazon, Brazil dan Sungai Orinoco,

Venezuela. Ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) pertama masuk ke

Indonesia pada tahun 1980 (Susanto, 2008). Hidupnya bergerombol di daerah

yang aliran sungainya deras, namun dapat ditemukan pula di daerah yang airnya

tenang, terutama saat berupa benih. Ikan Bawal air tawar (Colossoma

macropomum) telah dipelihara di berbagai negara terutama Indonesia sebagai ikan

hias maupun konsumsi.

2.1.4 Kebiasaan Makan

Ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) termasuk jenis hewan

omnivora atau pemakan segala. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa ikan bawal

air tawar adalah jenis ikan karnivora atau pemakan daging karena bentuk gigi dari

ikan bawal air tawar yang berupa sekumpulan gigi yang tajam, yang memiliki

fungsi untuk menggigit mangsanya. Pada saat ikan bawal air tawar masih kecil

yaitu masih dalam bentuk larva dan benih, dia sangat suka pakan pakan alami

yang terdapat di perairan di sekitarnya, yaitu berbagai jenis plankton, baik itu

fitoplankton maupun zooplankton dan juga jenis detritus. Saat mulai beranjak

dewasa ikan bawal mulai memangsa hewan-hewan yang lebih kecil, seperti jenis

serangga dan juga udang-udang kecil. Untuk pemberian pakan pelet, ikan bawal

air tawar adalah jenis ikan yang pakan peletnya mengandung protein rendah.
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Kandungan protein yang terdapat dalam pelet untuk ikan bawal tersebut berkisar

25% (Bramantya, 2005).

2.1.5 Parameter Kualitas Air Pemeliharaan Ikan Bawal Air Tawar

(Colossoma macropomum)

Kualitas air merupakan faktor penting dalam budidaya bawal air tawar

karena air merupakan media hidup yang utama. Kualitas air yang memenuhi

syarat dapat membuat pertumbuhan dan kelangsungan ikan menjadi baik. Berikut

beberapa parameter yang dapat dijadikan indikator dalam menilai kualitas suatu

perairan, sebagaimana tertera dalam Tabel 1 (Sumber: Kordi, 2011).

Tabel 1. Parameter Kualitas Air Pemeliharaan Ikan Bawal Air Tawar (Colossoma
macropomum).

Parameter Nilai
DO 4-6 ppm

Karbondioksida Maks. 25 ppm
Ph 7-8

Amonia Maks Maks 0,1 ppm

Alkalinitas 50-300 ppm

Suhu 25-30°C

Kecerahan 20-40 cm oleh plankton
Warna Hijau Kecoklatan
H2S 0,1 ppm

Kesadahan 3-8 dGH

Faktor fisika dan kimia air yang dapat mempengaruhi hidup bawal air

tawar adalah suhu, oksigen terlarut (DO), karbondioksida (CO2) bebas, pH,

alkalinitas, amoniak, nitrat dan nitrit. Air yang digunakan untuk pemeliharaan

bawal air tawar secara umum memiliki beberapa persyaratan seperti suhu, pH,

alkalinitas, oksigen terlarut, CO2, amoniak dan H2S (Lukito dan Prayugo 2007).
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2.1.6 Laju Pertumbuhan Ikan Bawal

Menurut Effendi (2003), pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan

ikan dalam berat, ukuran, maupun volume seiring dengan berubahnya waktu.

Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal

merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan ikan itu sendiri seperti umur,

dan sifat genetik ikan yang meliputi keturunan, kemampuan untuk memanfaatkan

makanan dan ketahanan terhadap penyakit. Faktor yang mengontrol pertumbuhan,

yaitu kepadatan (padat penebaran), kelimpahan pakan, ukuran pakan, tingkat

kecernaan, kepadatan ikan, interaksi social, kompetisi, penyebaran patogen dan

karakteristik kualitas air.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan

adalah pakan. Pakan berfungsi sebagai pemasok energi untuk meningkatkan

pertumbuhan dan mempertahankan kelansungan hidup. Ketersediaan pakan

merupakan salah satu persyaratan mutlak bagi berhasilnya usaha budidaya ikan

(Malis, 2004). Pakan merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan

mineral yang penting bagi ikan, oleh karena itu pemberian pakan dengan ransum

harian yang cukup dan berkualitas tinggi serta tidak berlebihan merupakan salah

satu faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha budidaya ikan.

Ransum harian merupakan salah satu hal yang harus di perhitungkan dalam

pengelolaan pakan karena memegang peranan penting dalam efektivitas

penggunaan pakan. Pemberian pakan yang berlebih dapat menurunkan efisiensi

pakan dan mempengaruhi kualitas air dan sebaliknya jika kekurangan pakan dapat

menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, penyediaan pakan yang seimbang
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harus diupayakan agar ikan budidaya dapat tumbuh dengan baik, kesehatannya

terjaga dan menghasilkan rasio konversi pakan yang rendah (Gomes dkk, 2009).

2.1.7 Pakan

Kualitas dan kuantitas pakan sangat penting dalam pengusahaan ikan,

karena hanya dengan pakan yang baik ikan dapat tumbuh dan berkembang sesuai

dengan yang kita inginkan. Kualitas pakan yang baik adalah pakan yang

mempunyai gizi yang seimbang baik protein, karbohidrat maupun lemak serta

vitamin dan mineral. Ikan bawal air tawar bersifat omnivora, sehingga makanan

yang diberikan bisa berupa daun-daunan maupun berupa pelet dan juga pakan

alami yang didapat didalam kolam sebagai plankton. Pakan diberikan 3-5 % berat

badan (perkiraan jumlah total berat ikan yang dipelihara).

Pemberian pakan ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) dapat

ditebar secara langsung. Pakan untuk benih ikan bawal sebaiknya mempunyai

kandungan protein sebesar 37%, lemak 3%, kadar abu 11%, serat kasar 2%,

kelembaban 10%. Pemberian pakan dilakukan secara at satiation (sekenyangnya).

Cara pemberian pakan dilakukan sedikit demi sedikit sampai ikan kenyang. Pakan

untuk benih ikan Bawal air tawar (Colossoma macropomum) berupa pakan pelet

maupun ikan rucah dengan frekuensi 3-4 kali sehari (Agus dkk, 2014).

2.1.8 Kualitas Air

Kualitas air merupakan faktor penting dalam budidaya ikan Bawal air

tawar karena air merupakan media hidup yang utama (Kordi, 2011). Kualitas air

yang memenuhi syarat dapat membuat pertumbuhan dan kelangsungan ikan

menjadi baik. Berikut beberapa parameter yang dapat dijadikan indikator dalam
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menilai kualitas suatu kualitas air budidaya ikan Bawal air tawar (Colossoma

macropomum) (Lesmana, D.S., 2004);

1) Suhu

Perubahan suhu yang tinggi dalam suatu perairan akan mempengaruhi proses

metabolisme, aktifitas tubuh dab syaraf ikan. Kisaran suhu normal bagi

pemeliharaan benih adalah 25-300 C. Suhu rendah di bawah suhu normal dapat

menyebabkan ikan kehilangan nafsu makan dan menjadi lebih rentan terhadap

penyakit. Sebaliknya pada suhu yang tinggi ikan dapat mengalami stress

pernapasan dan menyebabkan kerusakan insang. Selain itu perubahan suhu secara

mendadak dapat menyebabkan ikan shock.

2) Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman suatu perairan menunjukkan tinggi rendahnya konsentrasi

ion hidrogen perairan tersebut. Kondisi perairan dengan pH netral sampai sedikit

basa sangat ideal untuk kehidupan ikan Bawal air tawar (Colossoma

macropomum). Nilai pH untuk pemeliharaan benih adalah 7-8.

3) Oksigen Terlarut (DO)

Konsentrasi oksigen dalam air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan konversi

pakan serta mengurangi daya dukung perairan. Kandungan oksigen terlarut yang

optimal adalah 4 ppm- 6ppm.


	



