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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

Ikan Koi merupakan salah satu ikan yang masih termasuk ke dalam satu strain 

dengan ikan mas. Ikan tersebut merupakan jenis ikan peliharaan yang sangat 

terkenal di negara Jepang karena kombinasi warna yang dimilikinya sangat 

menarik. Koi di Jepang dikenal dengan nama Nishikigoi dan mempunyai nama 

umum Ornamental Common Carp / Japanese Carp serta sering disebut juga fancy 

carp (Karmila, 2000). 

Koi merupakan hewan yang hidup di daerah beriklim sedang dan hidup pada 

perairan tawar. Mereka bisa hidup pada temperatur 8oC – 30oC dengan pH 6.5 – 

7.4. Suhu yang ideal untuk Koi yaitu sekitar 15oC - 25oC dengan pH ideal sekitar 

7.2 – 7.4 (Loka dan Roospitasari, 2002). Jenis kelamin Koi dapat dibedakan saat 

ikan tersebut dewasa, yaitu kurang lebih saat mencapai ukuran panjang 24 cm. Koi 

jantan mempunyai bentuk tubuh lebih ramping sedangkan Koi betina lebih gemuk 

dan sedikit membulat (Gunawan, 2005). 

Koi berasal dari karper hitam, sehingga sistematik Koi dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Bachtiar, 2002). 

Filum  :Chordata 

Subfilum :Vertebrata 

Superkelas :Gnasthostomata 

Kelas  :Osteichthyes 

Superordo :Teleostei 

Ordo  :Ostariophysi 
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Famili  :Cyprinidae 

Genus  :Cyprinus 

Spesies :Cyprinus carpio L. 

   

Gambar 1. Ikan Koi jenis Shiro 

Sumber: 

http://www.fishbase.org/photos/PicturesSummary.php?StartRow=1&ID=1450&w

hat=species&TotRec=22 

Banyak sekali jenis-jenis ikan Koi yang disusun klasifikasinya berdasarakan 

pola, warna dan bentuk tubuh sebagai identitas. Klasifikasi ikan Koi umumnya 

terdiri dari tipe Koi Gosanke, Shiro, Utsurimono, Asagi, Tancho, Hikarimono, 

Goromo, Hikarimoyo, Matsuba, dan Kawarimono. Warna tubuh ikan Koi 

dipengaruhi oleh sel warna penyusunnya (Alex, 2011). 

Sel warna (zat pigmen) ini terdiri dari lima macam sel warna yang berbeda, 

yaitu melanophore (hitam), xanthophore (kuning), erythrophore (merah), 

leukophore atau guanuphore (putih) dan iridophore (memantulkan 

warna/kemilau). Dengan adanya sel-sel warna tersebut tubuh Koi mempunyai 

warna yang sangat bervariasi, dan variasi warna tersebut merupakan salah satu 

dasar klasifikasi dari penamaan ikan Koi (Lesmana, 2002). 
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Shiro adalah salah satu jenis ikan Koi yang hanya memiliki dua corak tubuh 

yaitu hitam putih tetapi dengan ukuran dan pola yang bervariasi. Shiro unggulan 

memiliki pola dikepala berbentuk V dari kepala sampai wajah dengan warna yang 

tegas hitam saja atau putih saja, memiliki sirip dengan warna hitam keseluruhan 

dan sama antara kanan dan kiri serta memiliki tubuh yang tidak cacat, berbentuk 

torpedo dan badan yang kekar (Alex, 2011). dari keterangan tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 1.  

2.2 Pakan 

Kandungan gizi yang dibutuhkan ikan antara lain protein, lemak (lipid), 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Protein dibutuhkan ikan untuk pertumbuhan dan 

mengganti sel-sel yang rusak. Lemak dan karbohidrat bermanfaat sebagai sumber 

energi. Vitamin dan mineral berperan membantu proses metabolisme, mengatur 

proses fisiologis, membentuk enzim, serta menunjang kesehatan ikan. Pakan juga 

membantu pembentukan tubuh ideal dan mencemerlangkan warna ikan. Pakan ikan 

bisa berupa pakan alami maupun pakan buatan yang mengandung pigmen-pigmen 

penyusun warna ikan. Pigmen-pigmen ini berupa melanin, guanin, dan karoten. 

Pigmen-pigmen ini berfungsi mencemerlangkan warna ikan (Bachtiar, 2002).  

Pakan pun bermanfaat sebagai media perantara untuk mengobati ikan yang 

sakit. Berdasarkan asalnya, jenis pakan ikan terbagi dua, yakni pakan alami dan 

pakan buatan. Pakan yang tepat untuk Koi adalah pakan yang bisa membuat warna 

cemerlang serta dapat merangsang pertumbuhan Koi (Tiana, 2004). 

Efisiensi pemberian pakan merupakan bagian input terbesar dalam budidaya 

ikan. Formulasi pakan dengan kandungan nutrien seimbang dan pemberian pakan 
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yang tepat adalah hal yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan 

pemeliharaan ikan (Gunawan, 2005). 

Protein pada pakan ikan diperlukan sebagai sumber utama untuk 

pertumbuhan, pemeliharaan dan pengganti sel-sel yang rusak. Dalam kebutuhan 

protein harus memperhatikan jenis dan umur ikan. Ikan berusia muda 

membutuhkan protein lebih banyak sebab berada pada fase pertumbuhan. Pada 

umumnya ikan membutuhkan kadar protein sebesar 20-60% tetapi kebutuhan 

optimum untuk tumbuh sebesar 30-36%, jika protein dalam pakan kurang dari 30% 

maka pertumbuhan ikan akan terhambat (Natalist, 2003). 

2.3 Kualitas Air 

Sebagai media untuk hidup ikan hias, kualitas air yang baik memegang 

peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas warna ikan hias. Salah satu 

kriteria kualitas air yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis 

ikan (Lesmana, 2004). 

Kualitas air yang baik harus memenuhi syarat secara fisik dan kimia. Secara 

fisik, air memiliki suhu optimal sekitar 24oC – 28oC dan tidak banyak mengandung 

lumpur. Secara kimia, kandungan oksigen sekitar 5-7 ppm, kadar karbondioksida 

dan ammonia tidak terlalu tinggi, serta pH sekitar 6. Kualitas air sangat menentukan 

bagus tidaknya warna Koi. Kualitas air pun berkaitan dengan padat penebaran benih 

yang dipelihara. Padat penebaran Koi harus disesuaikan dengan ukuran media 

pemeliharaan ikan. Sebagai patokan, setiap meter persegi permukaan kolam yang 

kedalamannya 70 cm, cukup diisi 2 ekor Koi berukuran 60 cm, 4 ekor berukuran 

50 cm, 7 ekor berukuran 20-35 cm, atau 15 ekor berukuran 8-15 cm (Bachtiar, 

2002). 
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Menurut Kuroki dalam Susanto (1991), 70% warna Koi ditentukan oleh mutu 

genetik ikan itu sendiri, 20% oleh kualitas air dan 10% faktor-faktor lainnya(cahaya 

dan pakan). Air yang baik untuk Koi menurut Bachtiar (2002) menyatakan bahwa  

memiliki pH antara 6.5 – 7.4 serta kandungan oksigen 5 – 7 ppm. 

2.4 Kandungan Tinta Cumi 

Cairan tinta cumi-cumi umumnya mengandung pigmen melanin yang secara 

alami terdapat dalam bentuk melanoprotein dengan kandungan melanin 90%, 

protein 5.8% dan karbohidrat 0.8% (Mimura. dkk., 1982). Di Indonesia 

pemanfaatan limbah tinta cumi-cumi belum banyak, tetapi di Jepang, tinta cumi-

cumi sudah dimanfaatkan sebagai pengawet dan meningkatkan flavor pada 

makanan yang artinya tinta cumi ini aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung 

toksin (Astawan, 2010).  

Kandungan lengkap dalam tinta cumi masih terus diteliti. Beberapa penelitian 

mengatakan bahwa kandungan utama tinta cumi ialah melanin. Kandungan tinta 

seperti eumelanin terdiri dari 5.6-dihydroxyindole (DHI) dan 5.6-dihydroxy-indole-

2-carboxylic acid (DHICA) serta kandungan 2-carboxyl indole pada melanin yang 

dapat mengikat Fe2+ untuk memperlambat proses oksidasi yang berpengaruh 

terhadap lipid darah (Nasution, 2017). 

Tinta cumi bersifat alkaloid, alkaloid merupakan kelompok terbesar dari 

metabolit sekunder yang beratom nitrogen dan bersifat basa, beberapa 

alkaloiddilaporkan ada yang memiliki manfaat dalam pengobatan. Tinta cumi - 

cumi ini mengandung butir - butir melanin atau pigmen hitam. Melanin alami 

adalah melanoprotein yang mengandung 10 - 15% protein, sehingga menjadi salah 
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satu sumber protein yang baik karena sama baiknya dengan kandungan protein pada 

dagingnya (Mukholik, 1995). 

2.5 Pigmen dan Pigmentasi 

Pigmen adalah zat yang memberikan kualitas warna tertentu pada ikan, 

sehingga tampak oleh mata bahwa ikan tersebut berwarna. Fungsi utama pigmen 

pada ikan secara alami adalah memberikan warna ikan akan lebih menarik. Letak 

sel pigmen ada yang tepat dibawah sisik dan ada yang letaknya agak kebawah sisik. 

Pigmen yang terletak tepat dibawah sisik akan menghasilkan warna yang bagus, 

sedangkan yang letaknya agak kebawah warna yang dihasilkan akan kurang 

cemerlang (Bachtiar, 2002). 

Menurut Lesmana (2004) menyatakan bahwa ikan mempunyai sel khusus 

sebagai penghasil pigmen, yaitu iridosit dan kromatofora. Iridosit terdiri dari 

leukofor dan guanofor yang merupakan sel cermin dan hanya memantulkan warna 

dari luar tubuh yang masuk. Kromatofora merupakan sel pigmen yang mengandung 

warna dan terdiri dari 5 kategori warna dasar, yaitu hitam (melanofora), merah 

(eritrofora), kuning atau oranye (xantofora), sel kemilau atau cermin (iridofora) 

dan putih (leukofora atau guanofora). Tinggi rendahnya konsentrasi sel pigmen 

akan mempengaruhi tegas dan kaburnya warna. Sel melanofora mengandung zat 

warna melanin yang merupakan sel pigmen yang paling berperan dalam hamper 

semua warna.  

Konsentrasi dari melanin ini akan mempergelap atau memperterang warna 

ikan. Jika jumlah sel pigmen penyusun warna pada ikan berubah, maka tingkat 

kecerahan warna ikan akan berubah pula. Semakin banyak sel pigmen semakin 
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tajam, jelas dan cemerlang pula warna ikan. Sebaliknya apabila kepadatan sel-sel 

pigmen berkurang, maka warna ikan akan semakin memudar (Bachtiar, 2002). 

Menurut Techner dalam Gunawan (2004) bahwa pigmen yang berperan 

dalam pewarnaan ikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu karoten dan melanin. Karoten 

akan menimbulkan warna jingga (oranye), kuning dan merah pada sisik ikan, 

sedangkan melanin akan menghasilkan warna coklat sampai hitam pada sisik 

permukaan kulit ikan. 

Pigmentasi pada ikan disebabkan oleh sel-sel integumen yang mengandung 

zat warna (kromatofora). Kromatofora ini memberikan warna sesungguhnya pada 

ikan yang terdapat pada lapisan dermis, yaitu diluar diantara sisik (Fuji, 1993). 

Hoedeman (1975) menyatakan bahwa pigmentasi terjadi pada kulit sebagai 

perlindungan terhadap intensitas cahaya yang tinggi, mempertahankan sumber 

pigmen dan mengeraskan dermis. Pigmentasi pada tubuh ikan disebabkan oleh 

adanya skemakhrom yang menyebabkan konfigurasi fisik dan biokhrom yang 

merupakan pembawa pigmen yang dihasilkan oleh kromatofor. 

Biokhrom terdiri dari karotenoid, kromopolid, indigoid, melanin, porpirin, 

flavin, purun, dan pterin. Karotenoid membawa pigmen kuning dan merah. 

Kromopolid membawa pigmen kuning hingga cokelat. Indigoid membawa pigmen 

biru, merah dan hijau. Melanin membawa pigmen hitam dan cokelat. Porpirin 

membawa pigmen merah, kuning, hijau, biru dan cokelat. Flavin membawa pigmen 

putih, kuning, merah dan oranye (Gunawan, 2005). 

2.6 Pembentukan Warna Koi 

Berbagai warna pada ikan dalam hal ini ikan Koi pada dasarnya dihasilkan 

oleh sel-sel pigmen (kromatofor) yang terletak pada lapisan dermis. Sel tersebut 
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mempunyai nama sesuai dengan jenis pigmen yang dikandungnya, yaitu: melanofor 

yang menyimpan pigmen hitam, eritrofor menyimpan pigmen merah, xantofor 

menyimpan pigmen kuning, dan iridofor yang tidak mengandung pigmen tetapi 

mengandung kristal guanin yang mampu memantulkan atau memendarkan cahaya 

ke dalam komponen warna penyusunnya (Wayan, 2010). 

Cairan tinta cumi-cumi umumnya mengandung pigmen melanin yang secara 

alami terdapat dalam bentuk melanoprotein dengan kandungan melanin 90%, 

Protein 5.8%, dan karbohidrat 0.8% (Mimura et al., 1982). Diduga tinta cumi yang 

mengandung melanin akan menghasilkan perkembangan atau peningkatkan warna 

hitam pada ikan Koi Shiro. Adanya penambahan ini diharapkan akan memberikan 

proses peningkatan sel yang membentuk warna hitam dengan mensintesis tinta 

cumi yang di bantu oleh protein yang telah diserap oleh kromatofor. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tampilan warna pada ikan adalah 

konsentrasi kromatofor yang terdapat pada jaringan kulitnya. Semakin tinggi 

konsentrasi kromatofornya maka cenderung semakin cerah warnanya, sebaliknya 

semakin rendah konsentrasi kromatofornya maka cenderung semakin pudar 

warnanya. Faktor lain adalah disebabkan karena tingkat penyebaran atau distribusi 

kromatofor yang lebih rendah (McCoy,1999). 
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Gambar 2. Distribusi penyebaran kromatofor jaringan kulit juvenil ikan Koi 

(Dahlia, 2014) (Keterangan: Kromatofor (Kr), Sel mucus (Sm), 

Epidermis (Ep), Dermis (D)) 

Menurut Effendie (1989) dalam Hulu.,dkk (2014) menyatakan bahwa 

tampilan warna pada ikan merupakan ekspresi dari pergerakan dan penyebaran atau 

distribusi butir-butir pigmen (kromatofor) yang terdapat didalam lapisan dermis 

pada kulit atau di bawah dan di luar sisik. Kromatofor ini dapat menyebar ke seluruh 

sel ataupun menumpuk pada satu titik. Jika kromatofor menyebar ke seluruh sel 

maka tampilan warna akan terlihat dengan jelas tergantung kepada butir 

pigmennya, sebaliknya jika kromatofor menumpuk pada satu titik maka tampilan 

warna yang dihasilkan akan terlihat pudar. Dalam penjelasan ini dapat di lihat pada 

Gambar 2. 

Pembentukan warna pada ikan disebabkan oleh adanya sel pigmen atau 

kromatophor (sel bercabang, dimana warna pigmen dapat berpindah) yang terdapat 

dalam dermis (lapisan kulit) pada sisik, di luar maupun di bawah sisik. Dalam hal 

ini bisa di lihat pada Gambar 2. Di dalam tubuh ikan, terdapat beberapa jenis sel 

pigmen warna yang dapat mempengaruhi perubahan warna pada tubuh ikan. 
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Diantaranya yaitu Melanophores, Erythophores, Xanthophores, dan Guanophores 

atau Iridophores (Putriana et al., 2015). 

Peningkatan jumlah kromotofor dapat dilakukan dengan memberikan 

tambahan pigmen pada pakan untuk memaksimalakan penyerapan warna. Pigmen 

melanin dapat bekerja maksimal dengan bantuan protein. Pigmen karatenoid dapat 

bekerja maksimal dengan bantuan lemak untuk meningkatkan warna kuning hingga 

kemerahan. Karena itu, keseimbangan nutrisi pakan sangat diperlukan untuk 

merawat corak Koi (Alex, 2011). 

Mekanisme pergerakan butiran sel pigmen warna pada ikan dapat 

dikendalikan oleh hormon-hormon tertentu, tergantung dengan kondisi lingkungan 

ikan. Ikan dapat mengeluarkan warna yang berbeda dengan beberapa factor, yaitu 

genetika, kualitas air, nutrisi pakan, dan pencahayaan. Tampilan atau warna dasar 

pada ikan, selain ditentukan oleh faktor genetic ikan, juga tergantung dari kepadatan 

dan posisi kromatophor di dalam kulit. Semakin padat kromatophor akan membuat 

warna Nampak lebih tajam dan padat.  Selain itu, posisi kromatophor juga 

menentukan kualitas warna ikan. Posisi kromatophor yang berasa di permukaan 

kulit akan membuat warna ikan Koi tidak stabil, seiring bertambahnya usia Koi 

warna akan mudah berubah (Putriana et al., 2015). 


