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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu permasalahan Indonesia yaitu rendahnya penguasaan teknologi 

budidaya dan penanganan ikan hias yang tidak baik yang menyebabkan produksi 

nasional tidak dapat menghasilkan kualitas yang mampu bersaing di pasar yang 

terbuka bagi seluruh pelaku usaha yang sudah berskala dunia atau pasar 

internasional. Permasalahan yang sering ditemukan oleh pembudidaya ikan hias 

adalah warna dan bentuk morfologi ikan hias kurang menarik. Ikan hias memiliki 

ciri khas tersendiri. Ikan konsumsi dilhat dari segi harganya ditentukan dari bobot 

badan, kandungan nutrisi dan rasanya, maka nilai ikan hias ditentukan dari warna 

yang khas, menarik, bentuk dan kelengkapan fisik, perilaku, serta kondisi 

kesehatan atau staminanya. Pemanfaatannya sebagai hiasan dalam dekorasi 

akuarium merupakan konsumsi seni bagi penikmatnya. 

 Ikan Mas koki (Carassius auratus) adalah jenis ikan hias yang memiliki 

nama lain gold fish dengan bentuk tubuh beragam dan memiliki warna bervariasi 

mulai dari merah, kuning, hijau, hitam sampai keperak-perakan. Ikan Mas koki 

sudah digunakan sebagai ikan hias sejak abad ke-7. Ikan Mas koki juga memiliki 

harga yang stabil di pasaran dengan permintaan pasar yang terus meningkatan. 

Ikan mas koki memiliki keistimewaan yang dapat dilihat dari keanekaragaman 

warna, jenis dan keindahan sirip-siripnya (Bachtiar,2005) 

 Penggemar ikan hias percaya bahwa bentuk, warna, sifat dan gerak gerik 

tubuh ikan hias ketika berada di dalam aquarium yang dekorasinya di tata dengan 

baik dapat menenteramkan hati, menyebuhkan tekanan darah tinggi maupun stress 

(tekanan jiwa) yang disebabkan karena bebrbagai hal atau masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

kesehatan ikan tidak hanya itu pakan juga dapat berfungsi untuk memperindah 

kualitas warna ikan. Kecukupan pakan, baik dalam jumlah dan kandungan gizinya 

sangatlah penting. Sebaiknya pakan diberikan tambahan suplemen bahan-bahan 

tertentu. Untuk dapat meningkatkan kualitas warna pada ikan. Pakan yang 
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mengandung pingmen atau zat warna tertentu seperti karoten, apabila diberikan 

bersamaan dengan pakan ikan maka akan mampu menambah jumlah pigmen 

dalam ikan mas koki. Sehingga warna ikan mas koki akan lebih jelas dan terang. 

Warna sebagai nilai utama dalam pemeliharaan ikan hias yang dapat 

mempengaruhi nilai ekonomisnya. Warna harus dapat ditingkatkan dan 

dipertahankan kualitasnya. Karena usaha budidaya ikan hias yang dilakukan untuk 

mendapatkan warna cerah yang merata pada ikan adalah dengan cara 

menambahkan sumber pigmen ke dalam pakan. Saat ini sudah banyak dibuat zat 

warna sintetik yang dapat ditambahkan dalam pakan tetapi hasilnya tidak sebaik 

jika menggunakan sumber pigmen alami yang dicarmpurkan pada pakan. 

Pembudidaya lebih memilih menggunakan sumber pigmen alami untuk 

meningkatkan warna ikan hias. Sumber pigmen alami dapat diperoleh dari 

Spirulina platensis (Dwijayanti, 2005).  

Spirulina platensis merupakan alga hijau berfilamen yang sudah banyak 

digunakan sebagai sumber pakan alami. Spirulina platensis dapat dimanfaatkan 

sebagai suplemen bahan pakan, makanan dan pengobatan. Spirulina platensis 

yang digunakan sebagai pakan tambahan pada ikan hias yang dapat menambah 

pewarnaan ikan hias karena pigmen beta karoten yang terkandung didalamnya 

(Susanna, 2007) 

Ikan mas koki yang memiliki warna cerah akan menambah nilai seni dan 

juga dapat meningkatkan nilai jualnya. Spirulina platensis merupakan pakan 

alami yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas warna dari ikan mas 

koki. Berdasarkan hal tersebut kegiatan penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas warna dari ikan mas koki yang juga akan menambah harga 

ikan tersebut serta nantinya akan dapat meningkatkan kepuasan bagi pencinta ikan 

mas koki. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah pemberian tepung Spirulina platensis dengan konsentrasi yang 

berbeda berpengaruh terhadap peningkatan warna Ikan mas koki (Carassius 

auratus)? 

2. Berapakah konsentrasi optimal tepung Spirulina platensis yang dapat 

meningkatkan warna Ikan mas koki (Carassius auratus)? 
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1.2 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung Spirulina platensis dengan

konsentrasi yang berbeda terhadap peningkatan warna Ikan mas koki

(Carassius auratus).

2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal tepung Spirulina platensis yang dapat

meningkatkan warna Ikan mas koki (Carassius auratus).

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan salah satu solusi dalam 

budidaya ikan hias untuk mempercantik warna ikan agar memiliki daya tarik. 

Selain itu untuk memberikan informasi penggunaan konsentrasi Spirulina 

Platensis yang optimal untuk meningkatkan warna dari Ikan mas koki (Carassius 

auratus), sehingga dapat di aplikasikan oleh para pembudidaya. 

1.5 HIPOTESIS 

Hο:  Diduga pemberian konsentrasi tepung Spirulina platensis tidak berpengaruh 

terhadap peningkatan warna Ikan mas koki (Carassius auratus). 

  Hı: Diduga pemberian konsentrasi tepung Spirulina platensis berpengaruh 

terhadap peningkatan warna Ikan mas koki (Carassius auratus). 


