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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Klasifikasi Ikan Mas Koki (Carrasius auratus)  

Ikan Mas Koki dalam ilmu taksonomi hewan masih satu kerabat dengan ikan 

mas (Cyprinis carpio L). Menurut Bachtiar (2005) Sistematika ikan koki 

berdasarkan ilmu taksonomi dijelaskan sebagai berikut :  

Kelas   : Actinopterygii 

Ordo   : Cypriniformes  

Subordo   : Cyprinoidea  

Famili   : Cyprinidae  

Genus   : Carassius  

Spesies   : Carassius auratus 

Gambar 1. Ikan mas koki (Carassius auratus) 

       (sumber : www.faunadanflora.com) 

  

1.2. Morfologi Ikan Mas Koki (Carassius auratus) 

Bentuk tubuh ikan Maskoki (Gambar 1) sedikit memanjang dan pipih 

tegak (compressed) dan mulutnya terletak di ujung tengah (terminal). Bagian 

ujung mulut memiliki dua pasang sungut. Di ujung dalam mulut terdapat gigi 

http://www.faunadanflora.com/
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kerongkongan yang tersusun dari tiga baris. Gigi geraham secara umum, 

hampir seluruh tubuh ikan maskoki ditutupi oleh sisik yang berukuran relatif 

kecil (Iskandar, 2004). Morfologi ikan Maskoki menyerupai ikan karper (ikan 

Mas), yaitu sama–sama mempunyai sirip yang lengkap antara lain sirip 

punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal atau dubur, dan sirip ekor. Selain 

itu juga ikan maskoki mempunyai sisik yang berderet rapih. Bentuk badan ikan 

Maskoki pendek dan gemuk, sehingga gerakan tubuhnya sangat menarik saat 

berenang (Sufianto, 2008). 

Menurut Ardi et al., (2008), adapun ciri-ciri induk jantan ikan mas koki 

ialah pada sirip dada terdapat bintik-bintik bundar menonjol dan jikalau diraba 

terasa kasar. Warna tubuhnya cemerlang dibandingkan dengan induk betina, 

ukuran tubuhnya lebih ramping, gerakannya lebih lincah, dan induk jantan 

yang telah matang gonad bila diurut pada perut hingga pada lubang urogenital 

akan mengeluarkan cairan berwarna putih yang disebut dengan sperma. 

Sedangkan pada induk betina, sirip dada terdapat bintik-bintik dan terasa halus 

jikalau diraba. Warna badan agak pucat tidak secerah induk jantan, gerakannya 

relatif lebih lambat, ukuran tubuhnya lebih besar dari induk jantan. Induk 

betina yang sudah matang gonad bila diurut dibagian perut hingga lubang 

urogenital akan mengeluarkan cairan berwarna kuning yang disebut dengan sel 

telur. 

1.3. Habitat Ikan Mas Koki 

Ikan Mas Koki hidup di perairan tawar yang beriklim sejuk. Ikan Mas Koki 

hidup di temperatur 25-320C, oksigen terlarut 3-5 ppm, nilai pH 6-7, CO2 
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maksimal 10 ppm, dan nitrit maksimal 0,2. Oleh karena itu ikan mas koki dapat 

dipelihara diseluruh wilayah Indonesia (Lingga dan Susanto, 1999 dalam 

Syaifudin, 2004). Ikan Mas Koki biasanya dipelihara di akuarium. Ikan Mas Koki 

membutuhkan daerah hidup yang luas, baik dalam akuarium dengan sistem aerasi 

yang berpengaruh dan air yang bersih. Untuk menjaga kualitas airnya dianjurkan 

untuk mengganti minimal 25% air akuarium tiap minggunya. Untuk episode 

substrat dasar akuarium dapat diberi pasir atau kerikil, ini dapat membantu ikan 

mas koki dalam mencari makan sebab ikan mas koki akan dapat menyaringnya 

pada ketika memakan plankton.  

Menurut Chui et al., (2009) bahwa ikan Mas Koki yang pelihara di bak atau di 

akuarium dapat di pijahkan sepanjang tahun. Tetapi ikan Mas Koki di alam 

biasanya memijah setelah ekspresi dominan hujan sebab banyak dataran yang 

terendam air dan telah kering beberapa bulan, sebab daerah tersebut mengeluarkan 

wangi ampo atau wangi has dari dalam tanah sehingga merangsang induk ikan 

memijah di daerah itu. Ikan Mas Koki sudah dipelihara semenjak tahun 475 

sebelum masehi di Cina. Di Indonesia, ikan Mas Koki mulai dipelihara sekitar 

tahun 1920. Ikan Mas Koki yang terdapat di Indonesia merupakan ikan yang dibawa 

dari Cina. Penyebarannya merata di daratan Asia, Eropa, Amerika Utara dan 

Australia. Sedangkan pembudidayaan ikan Mas Koki di Indonesia banyak ditemui 

di Jawa dan Sumatra. 

1.4. Pakan dan Kebiasaan Makan  

Ikan Mas Koki merupakan ikan pemakan segala atau omnivora. Pakan yang 

biasa diberikan untuk pembesaran ikan Mas Koki yaitu pellet (Lingga dan Susanto, 
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1999 dalam Syaifudin, 2004). Kualitas pakan sangat menentukan keindahan warna 

sebagai daya tarik, sehingga banyak upaya yang dilakukan dengan menambahkan 

zat pigmen yang mengandung karoten dalam pakan buatan. Pemberian pakan 

berdasarkan jumlah ikan (bobot biomassa) dengan kisaran 3-5% per hari, dan 

frekuensi pemberiannya 2-3 kali per hari disesuaikan dengan kondisi ikan dan 

media air pemeliharaannya. 

Semua jenis ikan membutuhkan zat gizi yang baik untuk kelangsungan 

hidupnya. Selain baik kualitasnya, jumlah dan komposisi zat gizi tersebut juga 

harus diperhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan ikan. Jumlah dan komposisi 

zat gizi yang dibutuhkan oleh ikan sangat bervariasi tergantung dari spesies, 

ukuran, jenis kelamin, kondisi tubuh dan kondisi lingkungan (Afrianto dan 

Liviawaty, 2005). Pada umumnya ikan membutuhkan protein sekitar 20-60%, dan 

optimum 30-36%. Kebutuhan ikan akan lemak bervariasi antara 4-18. 

1.5.Kebutuhan Nutrisi Ikan 

Ikan memerlukan energi agar dapat tumbuh dan berkembang, dimana energi 

tersebut berasal dari nutrien yang dikonsumsi oleh ikan. Faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan nutrien pada ikan adalah diantaranya adalah jumlah dan 

jenis asam amino essensial, kandungan protein yang diperlukan, kandungan 

energi pakan dan faktor fisiologis ikan. Campuran yang seimbang dari bahan 

penyusun pakan serta kecernaan pakan merupakan dasar untuk penyusunan 

formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan, (Webster dan Lim, 

2002). 
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Protein merupakan komponen organik terbesar dalam jaringan tubuh ikan, 

kadar protein yang optimal untuk pertumbuhan ikan adalah 28-50%, nilai ini 

akan menjadi lebih rendah apabila pemeliharaan dilakukan di kolam dengan 

mempertimbangkan kehadiran pakan alami yang juga dapat memberikan 

kontribusi protein dalam jumlah tertentu  (Webster dan Lim, 2002).  

Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi yang sangat murah 

harganya. Pemberian energi yang optimal pada pakan ikan adalah penting karena 

kelebihan atau kekurangan energi yang dapat menyebabkan pertumbuhan 

berkurang (Subandiyono dan Hastuti sri, 2016). Ikan karnivora umumnya dapat 

memanfaatkan karbohidrat secara optimal pada kadar 10-20%, sedangkan ikan 

omnivora rata-rata pada kadar 30-40%. 

Lemak merupakan sumber energi yang tinggi dalam pakan. Lemak juga 

berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, K dan sumber lemak essensial 

(Afrianto dan Liviawaty, 2005). Menurut Sahwan (2002), ikan pada umumnya 

membutuhkan pakan yang mengandung lemak sekitar 6-8%.  

1.6.Klasifikasi dan Morfologi Spirulina platensis 

Spirulina platensis termasuk cyanobacteria atau yang lebih dikenal dengan 

alga hijau biru, ada di bumi sejak 3500 juta tahun lalu. Mikroorganisme ini 

berukuran 3,5-10 mikron dan memiliki filamen berbentuk spiral dengan diameter 

20-100 mikron. Spirulina platensis mengandung 60% protein dengan asam-asam 

amino esensial, sepuluh vitamin, juga berkhasiat sebagai obat (therapeutic). Selain 

itu pula, Spirulina platensis memiliki pigmen fikosianin yang merupakan 

antioksidan dan antiinflamatori (Romay et al 1998 dalam Desmorieux 2006), 
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polisakarida yang memiliki efek antitumor dan antiviral (Gao dan Wu 2000; 

Mishima et al 1998 diacu dalam Desmorieux 2006), γ-asam linoleat (GLA) dari 

Spirulina dapat berfungsi dalam penurun kolesterol (Samuels et al. 2002 diacu 

dalam Desmorieux 2006). Klasifikasi Spirulina sp. menurut Hirata dkk. (2004) 

adalah sebagai berikut : 

Divisi : Cyanophyta  

Kelas : Cyanophyceae  

Ordo : Nostocales  

Famili : Oscilatoriaceae  

Genus : Spirulina  

Spesies  : Spirulina sp.  

Gambar 2. Spirulina platensis 

(Sumber : costa et al. 2003) 

 

Spirulina platensis adalah organisme mikroskopis dan merupakan prokariot 

berfilamen (Belay, 2002). Kualitas Spirulina platensis sangat dipengaruhi sinar 

matahari, mineral dan nutrisi dalam air. Kandungan beta karoten akan semakin 
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tinggi apabila kuantitas sinar matahari yang diperoleh maksimum (Tietze, 2004 

dalam Candra, 2011). Spirulina platensis mengandung protein dalam jumlah yang 

cukup tinggi. Kandungan protein Spirulina platensis bervariasi dari 50%, hingga 

70% dari berat keringnya. Menurut Richmond dalam Kurniawati (2012) hasil 

analisis asam amino dari Spirulina platensis mexican yang dikeringkan dengan 

spray dryer ditemukan 18 asam amino. 

Protein Spirulina platensis 60-70% lebih tinggi dibanding makanan alami 

lainnya, kandungan kimiawi lain pada Spirulina platensis yang cukup penting 

adalah lemak dan karbohidratnya yaitu sebesar 1,5-15% dan 10-20% (Prasetyo, 

2010). Protein berfungsi sebagai pemberi kalori, apabila jumlah karbohidrat dan 

lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Berdasarkan sumbernya, protein terbagi 

menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Sumber protein hewani antara 

lain susu, ikan, daging dan telur. Sumber protein nabati antara lain kacangan-

kacangan dan olahannya seperti tahu dan tempe. Salah satu sumber protein yang 

terbaik adalah Spirulina platensis . 

1.7. Pertumbuhan 

Pertumbuhan sebagai pertambahan dalam volume dan berat dalam waktu 

tertentu (Handajani dan Widodo, 2010). Pertumbuhan ikan erat kaitannya dengan 

ketersediaan protein dalam pakan. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari protein 

yaitu sebagai sumber energi utama karena protein ini terus menerus diperlukan 

dalam pakan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang rusak (Gusrina, 

2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor internal dan 
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faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang meliputi individu ikan yaitu 

karakter genetik, spesies, jenis kelamin, umur, ukuran ikan, dan kondisi fisiologis. 

Faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar (lingkungan) meliputi salinitas, 

DO, pH, dan makanan.    

Pertumbuhan dapat dianggap sebagai hasil dari suatu proses metabolisme 

pakan yang diakhiri dengan penyusun unsur-unsur tubuh. Tidak semua pakan 

dimakan oleh ikan digunakan untuk pertumbuhan. Sebagian besar energi dari 

pakan digunakan untuk pemeliharaan tubuh. Sisanya digunakan untuk aktivitas, 

pertumbuhan, dan reproduksi (Fujaya, 2008). 

1.8. Kualitas Air 

Menurut Watson et al., (2004) dalam Sejati (2011), suhu optimal air untuk 

hidup ikan Mas koki adalah 18-24ºC. Mempertahankan suhu untuk terus berada 

dalam kisaran suhu optimal perlu dilakukan. Karena pemeliharaan di luar suhu 

optimal dapat menekan sistem kekebalan tubuh ikan dan akan menyebabkan 

penurunan nafsu makan serta gangguan pada pertumbuhan ikan. Ikan Mas Koki 

dapat hidup dalam air yang memiliki kandungan oksigen minimal 5 mg/L, pH 7- 

7.8, tingkat amoniak terlarut maksimal 0,05 mg/L.  

Menurut Lingga dan Susanto (1999) dalam Syaifudin (2004) bahwa ikan 

mas koki hidup pada temperatur 25-320C, oksigen terlarut 3-5 ppm, nilai pH 6-7, 

CO2 maksimal 10 ppm, dan nitrit maksimal 0,2. Oleh karena itu ikan mas koki 

dapat dipelihara diseluruh wilayah di Indonesia.  
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1.9. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurmatias dkk (2014) dengan Judul      

“Pengaruh Konsentrasi Tepung Spirulina platensis Pada Pakan Terhadap 

Peningkatan Warna Ikan Mas Koki (Carasius auratus)” dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa pemberian Spirulina platensis dapat merubah warna dan 

mempengaruhi pertumbuhan ikan mas koki (Carasius auratus). Penambahan 

Spirulina platensis pada pakan dengan dosis 3% menghasilkan tingkat perubahan 

warna yang lebih optimal pada pakan mas koki (Carasius auratus) dan lebih efektif 

dibandingkan dengan dosis Spirulina platensis yang lain. 




