
4 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Mas 

2.1.1 Klasifikasi dan morfologi 

 Tubuh ikan mas (Cyrprinus carpio) berbentuk agak memanjang dan 

memipih tegak (compressed), mulut terletak di bagian tengah ujung kepala 

(terminal) dan dapat di sembulkan (protakti). Di bagian anterior mulut terdapat dua 

pasang sungut . Di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan (Pharyngealteet) 

yang terbentuk atas  tiga baris gigi geraham. Warna tubuhnya bermacam-macam, 

ada yang merah, hijau, biru keperakan, hitam, hitam kuning mudah, coklat keemasan 

dan belang-belang campuran dari beberap warna (Rukmana, 2003). Secara umum, 

hampir semua tubuh ikan Mas tertutupi sisik, kecuali beberap strain yang hanya 

memiliki sisik sedikit dan tipe sisiknya adalah sisik tipe sikloid  lingkaran (Amri, 

2002). 

 Klasifikasi ikan  mas menurut  Khairuman dan Sudeda (2002) adalah sebagai 

berikut : 

Phylum  :  Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Superclass  : Visces 

Subclass  : Actinopterygii 

Ordo   : Cypriniformes 

Sub ordo  : Cyprinoidea 

Famili   : Cypridae 

Subfamily  : Cypridae 
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Genus   : Cyprinus 

Species  : Cyprinus carpio 

 

 

Gambar. 1 Ikan mas (Cyrprinus carpio) 

(Sumber. Susanto, 2011) 

2.1.2  Habitat dan kebiasaan hidup ikan mas 

 Ikan mas telah dibudidayakan sebagai ikan konsumsi oleh bangsa Cina 

sejak 400 tahun SM. Menyebar merata di Asia, Eropa, Amerika dan Australia. 

Pembudidayaan ikan mas di Indonesia banyak ditemui di Jawa dan Sumatra dalam 

bentuk empang, balong maupun keramba terapung yang di letakan di danau atau 

waduk besar. Habitat aslinya yang di alam meliputi sungai berarus tenang sampai 

sedang dan di area dangkal danau. Perairan yang disukai tentunya yang banyak 

menyediakan pakan alaminya. Ceruk atau area kecil yang terdalam pada suatu 

dasar perairan adalah tempat yang sangat ideal untuknya. Bagian-bagian sungai 

yang terlindungi rindangmya pepohonan dan tepi sungai dimana terdapat runtuhan 

pohon yang tumbang dapat menjadi tempat favoritnya. (Dodi Sudenda 2008)  

 Ikan mas memijah di perairan yang dangkal, atau areal perairan yang 

kering di musim kemarau dan di musim hujan tergenang. Tergenangnya areal itu 
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akan menimbulkan bau tanah yang dapat merangsang terjadinya pemijahan. Suhu 

dan pH air untuk pertumbuhan optimal adalah 20-25 0C dan 7-8 (Susanto, 2007). 

Ikan mas hidup di air tawar yang tidak terlalu dalam dan alirannya tidak 

terlalu kuat. Ikan mas dapat hidup baik pada ketinggian air 150-600 m di atas 

permukaan laut pada suhu 25-30 0C. Ikan mas termasuk jenis omnivora, yakni 

ikan yang dapat memangsa berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari 

tumbuhan maupun binatang renik Larva ikan mas lebih suka makan rotifera, 

protozoa, dan udang-udangan, seperti Moina sp, dan Dapnia sp. Setelah berukuran 

10 cm, makan Chironomidae, ligochaeta, Epemenidae, Tubificidae, Molusca, dan 

bahan-bahan organik lainnya. (Effendi, H. 2003) 

Ikan mas termasuk ikan yang memiliki kebiasaan di berbagai bagian 

perairan, di permukaan air, di tengah perairan, dan juga di dasar perairan. Ikan 

mas dewasa lebih cenderung pemakan dasar (bottom feeder) dengan mengaduk-

ngaduk dasar perairan. (Suseno, 2000). 

 ikan ini hidup menepis sambil mengincar makanan berupa bintang-bintang 

kecil yang biasanya hidup di lapisan lumpur tepi danau atau sungai (Susanto, 2004). 

2. 2 Parameter Kualitas Air 

2.2.1 Parameter Fisika 

2.2.1.1 Suhu 

 Menurut  Susanto (2014) Suhu yang ideal untuk tempat hidup ikan mas 

adalah terletak pada kisaran antara 20-25 °C, dan pertumbuhan akan menurun 

apabila suhu rendah di bawah 13°C. Pertumbuhan  akan menurun dengan cepat dan 

akan berhenti makan pada suhu di bawah 5°C (Narantaka, A.M.M. 2012). 
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 Suhu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan, mulai dari telur, 

larva dan benih sampai ukuran dewasa. Suhu media pemeliharaan akan 

berpengaruh terhadap perkembangan larva setelah telur, hal ini dikarenakan suhu 

dapat mempengaruhi laju penyerapan kuning telur yang menjadi sumber energi 

untuk proses metabolisme bagi larva. Menurut Kamler (1992) dalam Marganof 

(2007), suhu berpengaruh terhadap laju metabolisme hewan akuatik. Ditegaskan 

pula oleh Avault (1985) dalam Yuliastuti, E. (2011) menyatakan suhu air 

berpengaruh terhadap aktifitas ikan untuk mendapatkan pakan. 

 Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Suhu, Pola temperature ekosistem air 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya matahari, pertukaran 

panas antara air dengan udara sekelilingnya, ketinggian geografis dan juga oleh 

faktor kanopii (penutup oleh vegetari) dari pepohonan yang tumbuh sel tepi 

(Brehm  dan Melfering, 1990, dalam Barus, 2010). Disamping itu pola 

temperature perairan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor anthrcopogen (faktor 

yang diakibatkan oleh aktifitas manusia) seperti limbah panas yang berasal dari 

pendinginan pabrik. Pengunduran BAS yang menyebabkan hilangnya 

perlindungan sehingga badan air terkena cahaya matahari secara langsung. Hal ini 

terutama akan menyebabkan peningkatan temperatur suatu sistem perairan (Barus, 

2001) 

2.2.1.2 Kecerahan 

 Dalam perairan kecerahan merupakan ukuran transparasi perairan dan 

pengukuran cahaya sinar matahari, di dalam air dapat di lakukan menggunakan 

alat pengukur kecerahan yang biasanya di sebut dengan Secchi disk, satuan untuk 

nilai kecerahan dari suatu perairan dengan alat tersebut adalah satuan meter, 

https://www.blogger.com/null
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jumlah cahaya yang di terima oleh fitoplankton di perairan asli bergantung pada 

intensitas cahaya matahari yang masuk kedalam permukaan air dan daya 

perambatan cahaya di dalam air. Secara umum kecerahan perairan dalam media 

budidaya yang baik berkisar antara 30-40 cm (Effendi, 2003). 

 Secara tidak langsung kecerahan akan mempengaruhi komunitas hewan 

benthos di perairan. Interaksi antara kekeruhan dengan faktor kedalaman akan 

mempengaruhi penetrasi cahaya matahari sehingga produktifitas alga serta 

mikrophyta lainya akan mempengaruhi keadaan ini, akan mempengaruhi 

komposisi hewan makrobenthos yang makananya tergantung dari alga dan 

mikrophyta lainya  (Afianto dan Liviawaty, 1992) dalam Harsono (2003). 

 Menurut Sembiring (2003), kecerahan juga di tentukan oleh partikel-

partikel terlarut dan lumpur yang terkandung dalam perairan. Semakin banyak 

partikel atau bahan organik terlarut maka kekeruhan akan meningkat, kekeruhan 

atau konsentrasi bahan tersuspensi dalam perairan akan menurunkan efisiensi 

makan dari organisme. 

2.2.1.3 Kedalaman 

 Menurut Anto (2012) Pendederan pertama dilakukan dari benih ikan yang 

baru menetas (berukuran panjang sekitar 1 cm). Lama pendederan pertama adalah 

3 minggu, padat penebaran 150 – 250 ekor/m2, kedalaman air 40 – 50 cm dan 

airnya tenang. Pada saat panen ukuran ikan sudah mencapai 3 cm. Pendederan 

kedua dilakukan selama 1 bulan. Padat penebaran 50 – 75 ekor/m2 dan kedalaman 

airnya 50 – 75 cm. Pada saat panen, ukuran ikan sudah mencapai 5 cm. 

Pendederan ketiga juga dilakukan juga selama 1 bulan. Padat penebaran 25 – 50 

ekor/m2 dan kedalaman air 80 – 100 cm. Pada saat panen, ukuran ikan sudah 
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mencapai 8 cm.Pendederan keempat juga dilakukan selama 1 bulan. Padat 

penebaran benih ikan adalah 3 – 5 ekor/m2 dan dan kedalaman air 80 – 120 cm. 

Pada saat panen, ukuran ikan sudah mencapai 12 cm. Pendederan sebaiknya 

dilakukan di kolam secara intensif dan terkontrol. Air kolam selalu mengalir 

dengan debit 5 – 15 liter/detik. 

2.2.1.4 Warna 

Menurut (Peavy et al, 1985 dalam Effendi, 2003) warna pada air 

disebabkan oleh adanya partikel hasil pembusukan bahan organik, ion-ion 

metalalam (besi dan mangan), plankton, humus, buangan industri, dan tanaman 

air. Adanya oksida besi menyebabkan air berwarna kemerahan, sedangkan oksida 

mangan menyebabkan air berwarna kecoklatan atau kehitaman. Kadar besi 

sebanyak 0,3 mg/l dan kadar mangan sebanyak 0,05 mg/l sudah cukup dapat 

menimbulkan warna pada perairan.  

Warna perairan pada umumnya disebabkan oleh partikel koloid bermuatan 

negatif, sehingga penghilangan warna di perairan dilakukan dengan penambahan 

koagulan yang bermuatan positif. Misalnya alumunium dan besi (Sawyer dan 

Mclarty, 1978). Warna perairan juga dapat disebabkan oleh peledakan (Blooming) 

Fitoplankton (algae) (Effendi, 2003). 

Warna air pada kolam dan tambak, baik sistem tradisional semi intensif 

maupun intensif bermacam-macam. Adanya warna air tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain hadirnya beberapa jenis plankton, baik fitoplankton 

maupun zooplankton, larutan tersuspensi, dekomposisi bahan organik, mineral 

ataupun bahan-bahan lain yang terlarut dalam air (Kordi,  2009). 
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Air adalah komponen penting dalam budidaya perikanan, karena di dalam 

air ikan dan hewan air lainnya hidup, tumbuh, dan berkembang. Cara yang umum 

dilakukan dalam pengelolaan kualitas air pada budidaya perikanan adalah 

melakukan pergantian air secara berkala. Dengan cara demikian air di dalam 

kolam akan selalu berganti dan mutunya tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan 

ikan untuk hidup (Tamanampo, 1994 dalam Sugiharto. (2005) 

Air yang dapat digunakan sebagai budidaya ikan harus mempunyai standar 

kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan persyaratan hidup ikan. Air yang dapat 

digunakan sebagai media hidup ikan harus dipelajari agar ikan sebagai organisme 

air dapat dibudidayakan sesuai kebutuhan manusia sebagai sumber bahan pangan 

yang bergizi dan relatif harganya murah. Air yang dapat memenuhi kriteria yang 

baik untuk hewan dan tumbuhan tingkat rendah yaitu plankton sebagai indikator 

paling mudah bahwa air tersebut dapat digunakan untuk budidaya ikan. Cahyono 

B. 2001. 

Parameter kualitas air pada proses budidaya ikan berperan dalam 

menciptakan suasana lingkungan hidup ikan, agar perairan kolam mampu 

memberikan suasana yang nyaman bagi pergerakan ikan yaitu tersedianya air 

yang cukup untuk menciptakan kualitas air yang sesuai dengan persyaratan hidup 

ikan yang optimal (kimia air, fisika air, dan biologi air) sesuai dengan parameter 

yang disyaratkan, tersedianya pakan alami yang cukup dan sesuai, serta 

terhindarnya dari biota yang merugikan bagi kelangsungan hidup dan 

perkembangan ikan (hama dan penyakit ikan). Agar persyaratan kuantitas dan 

kualitas air budidaya dapat terpenuhi, keberhasilan budidaya ikan sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan perairan. Lingkungan yang baik akan mampu 
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memberikan stimulus bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan, sedangkan 

lingkungan perairan yang kurang baik akan menghambat terhadap stimulus yang 

diberikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ikan. (Ghufran 2007)  

2.3 Parameter Kimia 

2.3.1 Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman merupakan gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen 

dalam perairan. Secara umum nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat 

keasaman atau kebasahan suatu perairan,  perairan dengan nilai pH  7 adalah netral, 

< 7 dikatakan kondisi perairan bersifat asam, sedangkan pH > 7 di katakan kondisi 

perairan bersifat basah adanya karbonat, bikarbonat dan hidroksida akan menaikkan 

kebasaan air, sementara adanya asam-asam mineral bebas dan asam karbonat 

menaikkan keasaman suatu perairan (Darmayanti, 2012). 

 Kisaran pH yang cocok untuk kehidupan ikan mas (Cyprinus carpio L) 

adalah berkisaran antara  pH 6-9.  Kondisi pH yang menyebapkan ikan mas pada 

titik kematian terjadi pada pH < 4 untuk asam dan > 11 untuk basa (Husni, 2012) 

Derajat keasaman atau pH merupakan suatu indeks kadar ion hidrogen 

(H+) yang mencirikan keseimbangan asam dan basa. Derajat keasaman suatu 

perairan, baik tumbuhan maupun hewan sehingga sering dipakai sebagai petunjuk 

untuk menyatakan baik atau buruknya suatu perairan (Sary, 2006). Nilai pH juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas perairan. Nilai pH 

pada suatu perairan mempunyai pengaruh yang besar terhadap organisme perairan 

sehingga seringkali dijadikan petunjuk untuk menyatakan baik buruknya suatu 

perairan (Asdak, 2007). Biasanya angka pH dalam suatu perairan dapat dijadikan 

indikator dari adanya keseimbangan unsur-unsur kimia dan dapat mempengaruhi 
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ketersediaan unsur-unsur kimia dan unsur-unsur hara yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan vegetasi akuatik. Tinggi rendahnya pH dipengaruhi oleh fluktuasi 

kandungan O2 maupun CO2. 

Tidak semua mahluk bisa bertahan terhadap perubahan nilai pH, untuk itu 

alam telah menyediakan mekanisme yang unik agar perubahan tidak terjadi atau 

terjadi tetapi dengan cara perlahan (Sary, 2006). Tingkat pH lebih kecil dari 4, 8 

dan lebih besar dari 9, 2 sudah dapat dianggap tercemar. Disamping itu larutan 

penyangga merupakan larutan yang dibentuk oleh reaksi suatu asam lemah 

dengan basa konjugatnya ataupun oleh basa lemah dengan asam konjugatnya. 

Reaksi ini disebut sebagai reaksi asam-basa konjugasi, yaitu Larutan ini 

mempertahankan pH pada daerah asam (pH < 7). Untuk mendapatkan larutan ini 

dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari 

asamnya. Adapun cara lainnya yaitu mencampurkan suatu asam lemah dengan 

suatu basa kuat dimana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih.  

Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi 

dari asam lemah yang bersangkutan. Pada umumnya basa kuat yang digunakan 

seperti natrium, kalium, barium, kalsium, dan lain-lain. Larutan penyangga yang 

sedangkan pH yang tinggi mengindikasikan perairan basa. Larutan penyangga 

yang bersifat basa Larutan ini mempertahankan pH pada daerah basa (pH > 7). 

Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari basa lemah dan garam, yang 

garamnya berasal dari asam kuat. Adapun cara lainnya yaitu dengan 

mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat dimana basa lemahnya 

dicampurkan berlebihi. Secara pH parameter ntuk kehidupan ikan-ikan tersebut 

adalah 6,5-8,4 (Asdak, 2007) 
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2.3.2. Oksigen terlarut (Dissolved  Oxygen) 

Oksigen terlarut di butuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan,    

proses  metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk 

pertumbuhan dan perkembangbiakan. Oksigen juga di butuhkan untuk oksidasi 

bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen 

dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil 

fotosintesis organisme yang hidup dalam peraira tersebut  (Salmin, 2000). Oksigen 

terlarut- (DO) yang optimal untuk kelangsungan hidup ikan mas berkisaran antara 

3,40 -5,19  Mg/ L, sedangkan DO yang kisaran antara 3 Mg/ L atau 4 mg dalam 

jangka waktu yang lama, maka akan  menghentikan makan dan pertumbuhan, dan 

dapak mematikan ikan mas itu sendiri (Mas’ud, 2011). 

Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen dalam miligram yang terdapat 

dalam satu liter air (ppt). Oksigen terlarut umumnya berasal dari difusi udara 

melalui permukaan air, aliran air masuk, air hujan, dan hasil dari proses 

fotosintesis plankton atau tumbuhan air. Oksigen terlarut merupakan parameter 

penting karena dapat digunakan untuk mengetahui gerakan masssa air serta 

merupakan indikator yang peka bagi proses-proses kimia dan biologi .  

Kadar oksigen yang terlarut bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, 

turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut juga berfluktuasi 

secara harian (diurnal) dan musiman, tergantung pada pencampuran (mixing) dan 

pergerakan (turbulence) massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi, dam limbah 

(effluent) yang masuk ke badan air. Selain itu, kelarutan oksigen dan gas-gas lain 

berkurang dengan meningkatnya salinitas sehingga kadar oksigen di laut 

cenderung lebih rendah daripada kadar oksigen di perairan tawar.  
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2.3.3 Amonia (NH3) 

 Amonia  mempengaruhi pertumbuhan karena mereduksi masuknya oksigen 

yang disebapkan oleh rusaknya insang, mengganggu osmoregulasi dan 

mengakibatkan kerusakan fisik pada jaringan. Kisaran terhadap amonia tak 

terionisasi yang masih diperbolehkan dalam usaha budidaya adalah 0,02 mg/L 

(Juliana,  2003) 

  Amonia (NH3) merupakan salah satu parameter kualitas air yang 

merupakan masalah besar bagi ikan dan dalam kegiatan budidaya ikan. Menurut  

Pillay (2004), konsentrasi amonia yang toksik dalam periode waktu yang singkat 

berkisar antara 0,6-2,0 mg/l. Adanya amonia dalam perairan, selain menyebabkan  

toksisitas tinggi, konsentrasi amonia juga membahayakan bagi ikan. Pengaruh 

langsung dari kadar amonia tinggi yang belum mematikan adalah rusaknya 

jaringan insang, yaitu lempeng insang membengkak sehingga fungsinya sebagai 

alat pernafasan akan terganggu (Rully, 2011). 

 Kordi (2009) dalam Silaban et al  (2012), yang  menyatakan bahwa 

presentase amonia dalam perairan akan semakin meningkat seiring meningkatnya 

pH air. Pada saat pH tinggi ammonium yang terbentuk tidak terionisasi dan 

bersifat toksik pada ikan. Peningkatan nilai pH di perairan disebabkan 

konsentrasi   di dalam perairan rendah. Gas   yang dihasilkan selama proses 

respirasi tidak dapat terhidrolisa menjadi hidrogen yang merupakan unsur asam 

dan bikarbonat yang merupakan unsur alkali hal tersebut menyebabkan pH 

meningkat. amonia yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan mas 

yaitu kurang dari 0,1 mg/l.  

2.3.4 Nitrat (NO3) Dan Nitrit (NO2)  
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Nitrit dan nitrat ada di dalam air sebagai hasil dari oksidasi. Nitrit 

merupakan sidasi dari amonia dengan bantuan bakteri Nitrisomona, hal ini 

ditegaskan oleh (Effendi, 2013) bahwa nitrit  (NO2) biasanya ditemukan dalam 

jumlah yang sangat sedikit diperairan alami sekitar ˂0,2 ppm.   

Sedangkan  Nitrat hasil dari oksidasi  nitrit dengan bantuan bakteri 

nitrobacter. Keduanya selalu ada dalam konsentrasi yang  rendah karena tidak 

stabil akibat proses oksidasi dan sangat tergantung pada keberadaan bahan yang  

dioksidasi dan bakteri. Kedua bakteri tersebut akan  optimal melakukan proses 

nitrifikasi pada pH 7,0-7,3 (Malone dan Burden, 1988 dalam Nana, 2008 ) . Tidak 

ada nitrat yang masuk di tanah karena proses pencucian dan penggunan pupuk. 

 Tingkat racun dari Nitrit sangat bergantung pada kondisi internal dan 

eksternal seperti, spesies, umur ikan, dan kualitas air. Ion nitrit masuk ke dalam 

ikan dengan bantuan sel klorida insang (Svobodova, et al, 1993) dalam Aviatun, 

Evi, (2010),  Di dalam darah nitrit akan bersatu dengan haemoglobin, yang 

berakibat  pada peningkatan methaemoglobin. Hal ini akan rnengurangi 

kemampuan transportasi oksigen dalam darah, peningkatan methaemoglobin akan 

terlihat pada perubahan  warna ingsang menjadi coklat begitu juga warna darah. 

Jika jumlah moglobin tidak lebih dari 50% dari total haemoglobin, ikan akan tetap 

hidup melebihi hingga 70-80% gerakannya akan melamban. Bila terus meningkat 

akan kehilangan kemampuan untuk bergerak dan tidak akan merespon terhadap 

stimulan, akan tetapi kondisi tersebut akan bisa kembali normal karena, eritrosin 

di dalam darah terdapat enzim reduktase yang mampu mengkonversi 

methaemoglobin menjadi haemoglobin. Proses konversi akan berlangsung hingga 
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menghabiskan waktu 24-48 jam, Ini terjadi bila kemudian ikan di tempatkan pada 

air yang terbebas dari nitrit. 

Tingkat perbandingan nitrit di dalam air oleh sistem metabolisme ikan 

melalui insang sangat bergantung pada rasio nitrit–klor di dalam air  (Svobodova, 

et al, 1993) dalam Maladi irham dkk, (2013) Bila konsentrasi kloridahnya lebih 

rendah 6 kali dari konsentrasi nitrit, maka nitrit akan mampu melewati membran 

insang, bila kurang maka terjadi sebaliknya (Van Wyk dan Scarpa, 1999) dalam 

Maladi irham dkk, (2013) Tingkat racun nitrit juga di pengaruhi oleh iyon 

bikarbonat, natrium, kalsium dan ion-ion lainya, namun efeknya tidak sebesar 

akibat adanya klor di dalama air. Kalium mempunyai efek  yang signifikan di 

banding dengan natrium kalsium. 

Faktor lain adalah pH, temperatur dan salinitas pH, dan temperatur 

mengontrol NO² (disosiasi ) dan NHO² (non disosiasi). Nitrit akan lebih beracun 

pada kondisi pH dan salinitas yang rendah (Van Wyk dan Scarpa, 1999) dalam 

Underwood, A.L dan Day, J.R., R.A, (2002), Untuk amanya konsentrasi nitrit 

harus di pertahankan pada level 1 mg/L, di percaya masuknya nitrit ke dalam 

plasama darah ikan akan bergantung pada difusi HN0² melewati epithelium 

insang. Akan tetapi tingkat racun nitrit akibat kondisi pH tidak terlalu signifikan. 

Ketika kandungan oksigen di dalam haemoglobin turun  kebutuhan akan oksigen 

akan meningkat suhu tubuh. 
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2.5 Kolam  

2.5.1 Kolam Intensif   

 

Gambar. 2  Kolam intensif 

Sumber. Instalasi budidaya air tawar  Punten 

Kolam Intensif adalah, kolam yang bagian dasar kolam dan pematangnya 

di beton, sehingga tidak mudah rusak atau permanen. Kolam intensif ini 

merupakan salah satu kolam yang di peruntukan untuk kegiatan dalam jangka 

waktu panjang. Untuk kolam ini umumya dengan luasan 100 m², lebar pematang 

cukup di buant dengan lebar 30-40 cm dengan ketinggian 1-1,5 m, dan ketinggian 

air 60-100 cm. Kolam intensif memiliki sebutan koloam solid, karena kolam ini 

secara keseluruhan baik dinding maupun dasar kolam terlapis bahan solid yang 

kedap air seperti semen, batu cetak, fiber, kaca ataupun logam anti karat. Air di 

dalam kolam ini tidak bersentuhan langsung dengan tanah bebas atau bumi 

(Wahyudi, 2012). 

 Menurut Reza (2011), Pola pengelolaan usaha budidaya perairan intensif 

banyak di terapkan pada budidaya air tawar dan tambak. Teknologi budidaya 

intensif di tandai dengan petak tambak atau kolam untuk pemeliharaan yang lebih 

kecil. Persiapan lahan untuk pemeliharaan (pengolahan tanah, dan perbaikan 

wadah budidaya), dan penggunaan sarana produksi seperti (kapur, pupuk, dan 
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bahan kimia) menjadi sangat mutlak di butuhkan biota budidaya bergantung 

sepenuhnya pada pakan buatan atau pakan yang di berikan secara teratur, 

penggunaan sarana budidaya untuk mendukung usaha budidaya, seperti pompa 

dan aerator, produksi (hasil panen) sangat tinggi.  

2.5.2 Kolam Semi intensif  

 

Gambar. 3 Kolam Semi intensif 

Sumber. Instalasi budidaya air tawar Punten 

Kolam semi intensif di tandai dengan padat tebar rendah dan  masih 

megandalkan pakan lingkunganya (pakan alami). Budidaya ikan mas 

menggunakan kolam semi intensif, dapat mudah di lakukan karena biaya 

operasinalnya relatif rendah. Dan  biasanya di kolam semi intensif ini akan 

menumbuhkan plankton sebagai pakan alami untuk ikan. Padat tebar ikan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Padat tebar yang 

rendah merupakan peluang bagi ikan untuk mendapatkan pakan lebih banyak, 

tetapi dalam usaha budidaya kurang efisien, karena ada tempat yang terpakai 

sehingga tidak optimal. Sebaliknya padat tebar yang tinggi membutuhkan pakan 

yang lebih banyak yang dapat mempengaruhi kualitas air yang akhinya 

mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup (salinitas). Dalam hal ini di 
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perlukan padat tebar yang optimal untuk kegiatan budidaya di kolam secara semi 

intensif, sehingga usaha budidaya akan efisien (Kadarini, 2012). 


