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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Koi (Cyprinus carpio) 

Menurut Susanto (2007) ikan Koi memiliki klasifikasi yang sama dengan 

ikan mas sebagai berikut : 

Filum  : Chordata 

Sub Filum : Vertebrata 

Kelas  : Osteichtyes 

Ordo  : Cypriniformei 

Family  : Cyprinidae 

Genus  : Cyprinus 

Spesies : Cyprinus carpio linnaeus 

 

Gambar 1. Ikan Koi (Cyprinus carpio linnaeus) 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Menurut Susanto (2000) tubuh ikan Koi berbentuk torpedo dengan alat 

gerak berupa sirip. Sirip-sirip yang melengkapi morfologi ikan Koi adalah sirip 

punggung, sepasnag sirip dada, sepasang sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Sirip 

pada ikan Koi terdiri atas jari-jari keras, jari-jari lunak, dan selaput sirip yang 
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berfungsi sebagai alat gerak. Sirip punggung memiliki 3 jari-jari keras dan 20 jari-

jari lunak. Sirip perut hanya memiliki jari-jari lunak sebanyak 9 buah. Sirip anus 

memiliki 3 jari-jari keras dan 5 jari-jari lunak. Pada sisi badan dari pertengahan 

batang sapai batang ekor terdapat gurat sisi yang berguna sebagai penerima getaran 

suara. Garis ini terbentuk dari urat-urat yang ada disebelah dalam sisik yang 

membayang hingga keluar. 

2.2 Habitat dan Penyebaran 

Ikan Koi merupakan hewan yang hidup didaerah beriklim sedang dan hidup 

pada kolam-kolam air tawar. Agus (2017) menyatakan habitat ikan mas Koi hidup 

pada kolam-kolam air tawar dan danau-danau serta perairan umum lainya. Dalam 

perkembanganya ikan ini sangat peka terhadap perubahan kualitas lingkungan. Ikan 

Koi merupakan salah satu ikan yang hidup diperairan tawar yang tidak terlalu dalam 

dan aliran air tidak terlalu deras. Ikan Koi dapat hidup baik didaerah dengan 

ketinggian 150-600 meter diatas permukaan air laut dan pada suhu 25-30 ℃. 

Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan Koi kadang-kadang ditemukan di perairan 

payau atau muara sungai yang bersalinitas 25-30 ppt. 

2.3 Kebiasaan Makan 

Menurut Susanto (2007) ikan Koi merupakan ikan pemakan segala 

(omnivore) baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang. Didalam air ikan 

mampu mengenali makananya dan mencarinya sampai kedasar kolam karena ikan 

Koi memiliki dua indra penciuman yang sangat tajam berupa barbel yang terletak 

dipinggir mulut. Pakan ikan Koi akan mempengaruhi pembentukan warna dan 

pertumbuhanya (Natalist, 2003). 
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2.4 Makanan Ikan 

Makanan merpakan faktor penting bagi pertumbuhan suatu organisme 

terutama pada ikan. Pakan dibedakan menjadi dua yaitu pakan alami dan pakan 

buatan (Afrianto, 2011). Pakan alami adalah organisme hidup baik tumbuhan 

ataupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan alami biasanya adalah 

organisme yang menghuni perairan seperti rawa, kolam, sungai, danau dan lai-lain. 

Makanan buatan merupakan pakan yang dibuat oleh manusia untuk ikan yang 

berasal dari berbagai macam bahan baku yang mempunyai kandungan gizi yang 

baik sesuai dengan kebutuhan ikan dan dalam pembuatanya sangat memperhatikan 

sifat dan ukuran ikan.  

Kecepatan laju pertumbuhan ikan sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas 

pakan yang diberikan serta kondisi lingkungan hidupnya. Apabila pakan yang 

diberikan berkualitas baik, jumlahnya mencukupi dan kondisi lingkungan 

mendukung maka dapat dipastikan laju pertumbuhan ikan menjadi cepat sesuai 

yang diharapkan. Sebaliknya, apabila pakan yang diberikan berkualitas jelek, 

jumlahnya tidak mencukupi dan kondisi lingkungannya tidak mendukung dapat 

dipastikan pertumbuhan ikan akan terhambat (Amri dan Khairuman 2002). 

2.5 Suplemen Herbal 

Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai 

lebih dalam pengobatan. Herbal kadang disebut juga sebagai tanaman obat, 

sehingga dalam perkembanganya dimasukkan sebagai salah satu bentuk 

pengobatan alternative. Suplemen herbal untuk ikan terbuat dari tanaman yang 
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mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan salah satunya 

yaitu temulawak (Andini, 2017).  

Temulawak adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-

temuan. Tanaman ini dapat mudah tersebar di wilayah beriklim tropis. Kandungan 

utama temulawak adalah protein, karbohidrat, dan minyak atsiri yang terdiri atas 

kamfer, glukosa, tumerol dan kurkumin. Temulawak sendiri adalah jenis rimpang 

yang sering kali dijadikan campuran untuk berbagai hal, karena manfaat temulawak 

yang cukup banyak, salah satunya meningkatkan nafsu makan. Berikut tabel 

kandungan teulawak (Anand, 2007) : 

Tabel 1. Kandungan Temulawak 

Kandungan Zat Jumlah Zat (%) Manfaat 

Pati 48,18-59,64 Membantu metabolism 

dan fisiologis organ tubuh 

Protein 29-30  

Abu 5,26-7,07  

Serat 2,58-4-83 Memulihkan kesegaran 

badan (bersifat tonik) 

Kurkumin 1,6-22 Melancarkan proses 

pencernaan pada tubuh 

Minyak Atsiri 6-10 Meningkatkan fungsi 

ginjal 

Sumber : Eni (2011). 

2.7 Pertumbuhan 

Dalam kegiatan budidaya perikanan pertumbuhan merupakan hal yang 

paling sering diperhatikan oleh semua pelaku pembudidaya, baik itu usaha 

pembenihan maupun pembesaran. Pakan merupakan factor penting untuk 

menunjang keberhasilan usaha tersebut. Sutikno, (2011) menyatakan bahwa pakan 
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yang dibutuhkan harus mempunyai formula yang lengkap mengandung bahan-

bahan yang dapat meningkatkan pertumbuhan. 

Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran tubuh ikan dalam jangka waktu 

tertentu. Perubahan ukuran ini dapat dinyatakan dalam satuan panjang maupun 

bobot. Pertumbuhan pada suatu individu disebabkan karena adanya pertambahan 

jaringan akibat pembelahan sel mitosis. Hal ini terjadi apabila ada kelebihan input 

energi dan asam amino (protein) yang berasal dari makanan. Makanan tersebut akan 

digunakan oleh tubuh untuk metabolisme dasar, pergerakan, produksi, organ 

seksual dan perawatan bagian tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak (Effendi, 

2004). 

2.8 Siklus Hidup 

 Koi cenderung tumbuh tercepat selama dua tahun pertama hidupnya. Pada 

tahun pertama, seekor Koi dapat tumbuh mencapai panjang 30 cm dan bisa 

mencapai panjang 50 cm pada saat usia dua tahun. Pada tahun ketiga, sebagian 

besar ikan Koi akan mencapai panjang 70 cm. Ukuran tersebut tidak mutlak, tetapi 

panjang normal yang lazim dicapai oleh seekor ikan Koi. Ada kemungkinan 

pertumbuhan lebih cepat dan ada kemungkinan bisa lebih lambat tergantung pada 

banyak hal. Pada saat Koi mencapai usia dua tahun maka organ-organ reproduksi 

sperma pada Koi jantan dan telur pada Koi betina mulai bereproduksi secara aktif 

sehingga gizi dan makanan banyak diserap untuk reproduksi sehingga pertumbuhan 

tidak secepat sebelum usia dua tahun. Pertumbuhan Koi dipengaruhi oleh banyak 

faktor, antara lain kualitas air kolam, makanan ikan Koi, keturunan dan kedalaman 

kolam (Sutikno, 2011). 
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2.9 Kualitas Air 

 Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang 

dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Dengan demikian kualitas 

air akan berbeda dari suatu kegiatan ke kegiatan lain, sebagai contoh kualitas air 

untuk keperluan irigasi berbeda dengan kualitas air untuk keperluan air minum. 

Menurut Ganesha, (2015) kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian 

tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, 

biologi, atau uji kenampakan (bau dan warna). Berikut adalah contoh faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas air. 

2.9.1 Derajat Keasaman (pH) 

 pH menyatakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan encer, 

dan mewakili konsentrasi hidrogen ionnya. Air minum sebaiknya netral, tidak 

asam/basa, untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan 

distribusi air minum. pH standar untuk air bersih sebesar 6,5 - 8,5. Air adalah bahan 

pelarut yang baik sekali, jika dibantu dengan pH yang tidak netral, dapat melarutkan 

berbagai elemen kimia yang dilaluinya. Kenaikan pH di atas netral akan 

meningkatkan konsentrasi amoniak yang bersifat toksik (racun) bagi organisme 

(Barus, 2004). 

2.9.2 Oksigen Terlarut (DO) 

 DO (Dissolved oxygen) adalah kadar oksigen terlarut dalam air. Penurunan 

DO dapat diakibatkan oleh pencemaran air yang mengandung bahan organik, 

sehingga menyebabkan organisme air terganggu. Semakin kecil nilai DO dalam air, 

tingkat pencernaannya semakin tinggi. Di sungai maupun danau, benih ikan Mas 
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berada di perairan yang dangkal dengan kedalaman antara 5 – 10 cm, keadaan ini 

dapar berlangsung selama 45 – 60 hari (Bijaksana, 2011). 

2.9.3 Suhu 

Suhu air dipengaruhi oleh radiasi cahaya matahari, suhu udara, cuaca dan 

lokasi. Radiasi matahari merupakan faktor utama yang mempengaruhi naik 

turunnya suhu air. Sinar matahari menyebabkan panas air di permukaan lebih cepat 

dibandingkan badan air yang lebih dalam. Densitas air turun dengan adanya 

kenaikan suhu, sehingga permukaan air dan air yang lebih dalam tidak dapat 

tercampur dengan sempurna. Suhu air merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan dalam 

pertumbuhan. 

Menurut Almaniar (2011) bahwa suhu yang optimal untuk menunjang 

pertumbuhan ikan mas berkisar antara 25,5 oC – 32,7 oC. Kisaran suhu tersebut 

biasanya terjadi pada daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia, sehingga 

Indonesia mempunyai kondisi yang baik dan menguntungkan untuk budidaya 

ikan. 


