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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Ikan Mas Koki (Carrasius auratus) merupakan salah satu dari banyaknya 

ikan hias yang mempunyai bentuk dan warna yang sangat unik. Ikan ini masih satu 

keluarga dengan ikan mas (Ciprinus carpio). Selain memiliki keunikan tersendiri, 

ikan mas koki juga merupakan salah satu ikan hias yang banyak diminati 

dikalangan pecinta ikan hias dan memiliki nilai harga yang cukup tinggi. 

Pertumbuhan yang relatif lama menjadi salah satu kendala dalam komoditas 

perdagangan khususnya ikan mas koki. Kebutuhan pakan yang sangat tinggi 

menjadi masalah bagi para pembudidaya ikan mas koki. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan pakan yang 

banyak nutrisinya agar dapat memberikan percepatan pertumbuhan. Pada sistem 

budidaya, faktor yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan, sedangkan faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan adalah pakan. 

Pakan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan budidaya karena 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan organisme yang dibudidayakan. Hal 

ini terkait dengan kandungan nutrisi pada pakan yaitu makronutrien seperti protein, 

lemak, karbohidrat, serta mikronutrien lainnya. Protein harus tersedia dalam jumlah 

yang cukup karena protein memegang peranan yang sangat penting. Craig and 

Helfrich (2005) menyatakan bahwa ikan membutuhkan protein berkisar 35-50%. 

Protein mempunyai peran penting untuk fungsi jaringan yang normal, pertahanan 

terhadap penyakit, dan pertumbuhan.  



2 
 

Spirulina platensis merupakan salah satu dari banyaknya pakan alami yang 

di jadikan bahan penelitian khususnya pada pertumbuhan. Ganggang ini memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup tinggi dengan potensi kandungan protein dan 

vitaminnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein sel tunggal (PST) 

(Susanna et al., 2007).  Tidak hanya pada ikan, spirulina juga di gunakan pada 

hewan-hewan lain, salah satunya yaitu penggunaan Spirulina untuk menghambat 

tumor pada tikus. Tidak hanya memiliki nilai nutrisi yang tinggi dan terkenal 

diantara beberapa pakan alami lainnya, Spirulina juga mengandung fikosianin yang 

dapat menghambat timbulnya penyakit, yang dapat mendukung efektif 

pertumbuhan pada ikan jika di jadikan tambahan pada pakan ikan. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang penambahan tepung 

Spirulina platensis pada pakan dalam memacu laju pertumbuhan ikan Mas Koki 

(Carrasius auratus). 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian tepung Spirulina platensis pada pakan dengan 

konsentrasi yang berbeda terhadap pertumbuhan  Ikan Mas Koki (Carassius 

auratus) ? 

2. Berapakah konsentrasi yang baik dari tepung Spirulina platensis yang dapat 

meningkatkan  pertumbuhan ikan Mas Koki (Carassius auratus) ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung Spirulina platensis dengan   

konsentrasi   yang berbeda terhadap peningkatan pertumbuhan ikan Mas Koki 

(Carassius auratus). 
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2. Untuk mengetahui konsentrasi yang baik tepung Spirulina platensis yang dapat

meningkatkan pertumbuhan ikan Mas Koki (Carassius auratus).

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para 

pembudidaya ikan dan mahasiswa, agar dapat mengetahui pengaruh penambahan 

tepung spirulina platensis pada pakan terhadap laju pertumbuhan ikan mas koki 

serta memberikan informasi nilai konsentrasi perlakuan tepung Spirulina platensis 

yang optimal pada pakan. 

1.5.  Hipotesis 

H0 :   Perlakuan pemberian konsentrasi tepung Spirulina platensis pada pakan 

tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ikan mas koki 

(Carassius auratus). 

Hı :  Perlakuan pemberian konsentrasi tepung Spirulina platensis pada pakan 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ikan mas koki (Carassius 

auratus). 




