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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ikan mas Koki (Carassius auratus)  

2.1.1 Taksonomi dan Morfologi Ikan mas Koki (Carassius auratus) 

Menurut Iskandar (2004), ikan mas koki memiliki bentuk tubuh yang unik 

dan sisik yang sangat menarik. Tubuh memanjang dan pipih tegak (compressed) 

dan mulutnya terletak di ujung tengah (terminal) dan dapat disembulkan 

(protaktil) adalah ciri dari bentuk ikan mas koki. Sedangkan bagian ujung mulut 

memiliki dua pasang sungut dan di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan 

yang tersusun dari tiga baris. Gigi geraham secara umum, hampir seluruh tubuh 

ikan mas koki ditutupi oleh sisik yang berukuran relatif kecil. Menurut Lingga 

dan Susanto dalam Chui et al. (2009), taksonomi ikan mas koki adalah sebagai 

berikut : 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Sub kelas  : Teleostei 

Ordo   : Ostariphisysoidei 

Sub ordo  : Cyprinoidea 

Famili   : Cyprinidae 

Genus   : Carassius 

Spesies   : Carassius auratus    
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Gambar 1. Ikan mas koki (Carassius auratus)   

(blog-dedenherdiana1996.blogspot.com) 

 

Ikan mas koki mempunyai sirip punggung (dorsal) memanjang kemudian 

bagian belakangnya berjari tulang keras. Sementara itu, sirip ketiga dan 

keempatnya bergerigi. Letak sirip punggung berseberangan dengan permukaan 

sirip perut (ventral). Sirip dubur (anal) mempunyai ciri seperti sirip punggung, 

yakni berjari tulang keras dan bergerigi dan seluruh bagian siripnya berbentuk 

rumbai-rumbai atau panjang. Garis rusuk atau gurat sisi (linnea lateralis) pada 

ikan mas koki tergolong lengkap, berada dipertengahan tubuh dengan posisi 

melentang dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor (Iskandar, 

2004). 

2.1.2 Habitat ikan mas koki (Carassius auratus) 

Di daerah yang mempunyai 4 musim, ikan mas koki melakukan aktivitasnya 

pada musim semi yaitu, ketika suhu lingkungan mencapai 12-20 
o
C, ikan mas 

koki mampu memijah sepanjang tahun. Sedangkan air yang digunakan sebagai 

media hidup mas koki harus memiliki perbandingan gas karbon dioksida (CO2) 

dan gas oksigen (O2) yang seimbang. Apabila kadar CO2 yang lebih tinggi maka 

akan mangakibatkan kematian. Ikan mas koki senang hidup di air yang jernih dan 

bersih dan juga dapat hidup di air keruh atau jenis-jenis air lainnya asal kadar 
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oksigennya terjamin. Perkembangbiakan ikan mas koki ini cukup baik di lakukan 

di daerah tropis. Akan tetapi apabila dipelihara dalam akuarium harus ada 

perlakuan khusus utuk penambahan oksigen. Faktor ini dikarenakan volume 

akuarium yang kecil sehingga oksigen mudah habis (Fajrin, 2011). 

2.1.3 Kebiasaan makan ikan mas koki (Carassius auratus) 

Krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air adalah sumber 

makanan alami ikan mas koki di alam liar. Ikan mas koki ini mempunyai peran 

sebagai pemangsa oportunistik yang makan terus menerus tanpa ada kesadaran 

untuk berhenti makan seperti halnya ikan lain. Kelebihan dalam pemberian pakan 

pada ikan mas koki dapat membahayakan kesehatan ikan mas koki, seperti 

menyumbat ususnya. Hal ini biasanya terjadi pada ikan mas hias hasil pembiakan 

yang yang memiliki saluran pencernaan yang berbelit-belit. Jika makanan tersedia 

sangat banyak, mereka akan memakan semuanya dan menghasilkan kotoran yang 

cukup banyak. Hal ini umumnya karena ketidaksempurnaan ikan mas koki dalam 

mencerna protein. Pemberian makan berlebihan dapat buktikan melalui meneliti 

panjangnya kotoran yang keluar dari kloaka ikan(Chui et al, 2009).  

Pakan yang diberikan berupa pellet apung. Pada wadah yang sama induk 

dipelihara dengan memberi makan 2 kali sehari. Sedangkan pemberian pakan 

untuk larva atau benih berupa pellet yang sebelummnya ditumbuk terlebih dahulu, 

atau dapat berupa pakan alami seperti artemia, daphnia, dan kuning telur bebek 

yang telah direbus, hal ini dikarenakan bukaan mulut larva yang masih kecil. 

Sedangkan para peminat ikan mas koki juga dapat menambahkan variasi makanan 

yang berupa kacang polong hijau yang sudah dikupas kulit arinya dan sayuran 
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yang disiram air panas, atau jentik nyamuk serta udang kecil untuk anakan mas 

koki (Fajrin, 2011).  

2.1.4 Kualitas air ikan mas koki (Carassius auratus) 

Menurut Watson et al. (2004), menegaskan bahwa ikan mas koki dapat 

hidup dalam air yang memiliki kandungan oksigen minimal 5 mg/L, pH (7-7,8), 

tingkat amonia terlarut maksimal 0,05 mg/L dan tingkat nitrit terlarut maksimal 

0,05 mg/L. Ikan mas koki juga dianggap sebagai ikan yang terolong tangguh hal 

ini dikarenakan ikan mas koki dapat bertahan hidup di air berkualitas buruk. 

Walaupun demikian kualitas air penting diperhatikan agar pertumbuhan, 

reproduksi dan kesehatan ikan berjalan optimal. Ikan mas koki ini dapat hidup 

sampai umur kurang lebih 30 tahun dengan panjang mencapai 23 inches (58 cm) 

dan berat mencapai 2,7 kg (Watson et al., 2004). 

Ikan mas koki dapat bertahan hidup pada suhu 10–30 
o
C. Akan tetapi 

kondisi idealnya 24-28 
o
C dengan pH air kisaran 7-8. Perubahan suhu dan pH 

yang drastis sangat rentan apabila terjadi pada ikan ini. Oleh sebab itu disarankan 

pada waktu mengganti air, sisakan 30% dari air yang lama untuk dicampur 

dengan air yang baru (Nizar, 2013). 

2.1.5 Potensi ikan mas koki (Carassius auratus) 

Ikan hias hasil budidaya dari Kabupaten Tulungagung menguasai hampir 

90% di Indonesia dan sebagian sudah diekspor ke negeri tetangga, salah satunya 

dijadikan sebagai icon yaitu ikan mas koki, strain tosa,  dan produk unggulan. 

Pengembangan Kabupaten Tulungagung di lakukan untuk memenuhi permintaan 

pasar. Pemasaran ikan hias dan konsumsi dari Kabupaten Tulungagung, meliputi 
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Jakarta, Bali/Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Tegal, Semarang, 

Surabaya/Juanda, Purwokerto, sebagian Sumatra, Sulawesi, dan untuk ekspor ikan 

hias telah menjalin hubungan dengan eksportir dari Bali, Surabaya dan Jakarta 

(Anonim, 2014). 

Selain populer, ikan mas koki mudah untuk dibudidayakan dan mempunyai 

nilai ekonomis yang tinggi. Dengan lahan yang sempit dan siklus reproduksinya 

yang singkat dengan harga jual yang cukup tinggi kita dapat membudidayakan 

ikan mas koki. Karena keindahan warnanya, gerak-gerik, serta bentuk tubuhnya 

yang unik ikan mas koki sangat digemari oleh masyarakat. Dan juga dengan harga 

yang relatif terjangkau, ikan mas koki memiliki pasaran dan tingkat konsumen 

yang baik dan stabil. Komoditas air tawar ini banyak diminati oleh konsumen ikan 

hias untuk dipelihara di dalam akuarium, serta ikan ini memiliki ketahanan tubuh 

yang lebih baik dibandingkan dengan jenis ikan hias air tawar lainya (Nizar, 

2013). 

 

2.2 Bandotan  (Ageratum conyzoides)   

2.2.1 Klasifikasi Bandotan  (Ageratum conyzoides) 

Klasifikasi tanamanan bandotan menurut Sukamto, (2007) adalah sebagai 

berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 
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Sub-kelas : Astericae, (tidak termasuk) Eudicots, (tidak termasuk) Asterids 

Ordo  : Asterales 

Famili  : Asteraceae 

Bangsa  : Eupatorieae 

Genus  : Ageratum 

Spesies : Ageratum Conyzoides 

  
Gambar 2. Bandotan (Ageratum conyzoides)   

(kamijarawulung.blogspot.com) 
 

Tumbuhan ini banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia dan memiliki 

nama yang berbeda antara lain di Jawa disebut bandotan, di Sumatera dikenal 

daun tombak, dan di Madura disebut wedusan. Tanaman ini mudah beradaptasi, 

sehingga mudah tumbuh dimana-mana dan sering menjadi gulma yang merugikan 

para petani. Tanaman bandotan merupakan tanaman herba menahun, ciri 

tumbuhan ini, (1) tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 30-90 cm, (2) batang bulat 

berambut, (3) apabila tumbuhan ini menyentuh tanah akan mengeluarkan akar, (4) 

daun bulat telur dengan pangkal membulat, (5) ujung runcing dan berwarna hijau 

dengan panjang 1-10 cm dan lebar 0,5-6 cm (Sukamto, 2007). 
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2.2.2 Morfologi Bandotan  (Ageratum conyzoides) 

Bandotan dengan nama latin Agerotum conyzoides,  merupakan tumbuhan liar 

tetapi lebih dikenal sebagai tanaman penganggu (gulma). Umumnya tanaman ini 

tumbuh liar bersama alang-alang, dan dapat ditemukan di pekarangan rumah, tepi 

jalan atau selokan, bahkan di kebun atau di ladang. Bandotan termasuk tumbuhan 

terna semusim, tumbuhnya tegak dan bercabang (Piscki, 2014).  

Daunnya bertangkai dengan letak saling berhadapan. Helaian daun berbentuk 

bulat telur dengan pangkal membulat dan ujung runcing, tepi bergerigi, berambut 

dan warnanya hijau. Bunga bandotan termasuk bunga majemuk berkumpul 3 atau 

lebih, yang keluar dari ujung tangkai dan berwarna putih. Buahnya berwarna 

hitam dan berukuran kecil (Vafiro, 2011). 

2.2.3 Habitat Bandotan  (Ageratum conyzoides)  

Menurut Nasution, (1986), Ageratum conyzoides adalah tumbuhan terna 

semusim yang berasal dari Amerika tropik, tumbuh pada tanah kering atau lembab 

di daerah terbuka atau sedikit ternaung. Daerah penyebarannya meliputi 0-2100 m 

di atas permukaan laut, berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini mudah tersebar 

melalui biji yang ringan dan mempunyai papus. Gulma ini menimbulkan masalah 

sebagai saingan tanaman karet muda di pembibitan, adakalanya di dalam polybag, 

merupakan pengganggu tanaman penutup tanah kacangan. Selain itu gulma ini 

juga terdapat di perkebunan kelapa sawit, coklat, teh, tebu, dan tanaman palawija. 

2.2.4 Kandungan Bandotan  (Ageratum conyzoides) 

Tanaman (tumbuhan) bandotan banyak mengandung kimia yang berguna bagi 

penyembuhan. Kandungan kimia tersebut pada herba dan juga akarnya. Herba 
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bandotan mengandung asam amino, organacid, pectic substance, minyak asiri 

kumarin, friedelin, b-siatosterol, stigmasterol, tanin sulfur dan potasium klorida. 

Akar bandotan mengandung minyak atsiri, alkaloid, dan kumarin, daun dan bunga 

mengandung saponin, flapvonoid, dan polifenol (Zibur, 2011). Khasiat dari herba 

bandotan yaitu dapat mengobati demam, malaria, radang paru, radang telinga 

tengah, pendarahan seperti pendarahan rahim, luka berdarah dan mimisan, diare, 

disentri, mulas, muntah, perut kembung, keseleo, pegal linu, mencegah 

kehamilan, tumor rahim dan perawatan rambut (Feri, 2015). 

2.2.5 Fitokimia Daun Bandotan (Ageratum conyzoides) 

Pada dasarnya tumbuhan memproduksi dua jenis senyawa, yaitu metabolit 

primer dan metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan produk khas yang 

ditemukan pada tumbuhan tertentu, sedangkan metabolit primer merupakan 

produk essensial yang terdapat pada semua makhluk hidup yang digunakan untuk 

kelangsungan hidup dan berkembang biak, misalnya protein, lemak, dan asam 

nukleat (Naim, 2004). 

Naim (2004), menegaskan bahwa kebanyakan dari senyawa senyawa yang 

mempunyai kemampuan untuk mensintesis senyawa aromatik secara tidak 

terbatas adalah kelompok senyawa fenol. Tanaman obat tradisional daun bandotan 

ini diketahui mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, terpena, 

kromen, kromon, benzofuran, kumarin, minyak atsiri, sterol dan tannin (Ming 

1999 dalam Kamboj & Saluja, 2010). 

Berdasarkan Nurdjanah (2007), bahan anestesi atau imotilisasi berasal dari 

bahan alami ekstrak daun bandotan yang mengandung senyawa organik dengan 
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memanfaatkan senyawa dari golongan alkaloid dan aromatik. Beberapa golongan 

alkaloid yang dapat digunakan diantaranya saponin, treonin, dan morfin. 

Golongan alkaloid memiliki sifat analgesik, antibakteri, dan anti kanker. 

Sedangkan dari golongan senyawa aromatik diantaranya eugenol, elemycin, 

myristicin, polifenol, dan safrole yang bersifat menimbulkan daya halusinasi jika 

digunakan dalam konsentrasi tertentu. 

Menurut Kardono (2003), bahwa pengaruh relaksasi pada otot polos adalah 

efek spasmolitik dan analgesik yang di miliki oleh daun bandotan. Lebih lanjut 

(Arindra, 2007) menyatakan daun bandotan dapat memberikan pengaruh 

penenangan pada ikan yang nantinya dapat mengurangi ekskresi produk 

metabolik  

2.2.6 Penelitian Daun Bandotan pada Perikanan 

 Menurut penelitian Laksmi, et al, (2009) terdapat respon daya cerna pada 48 

jam pasca transportasi yang berpengaruh terhadap kondisi benih ikan mas 

(Cyprinus carpio) selama 72 jam pasca transportasi dengan menggunakan daun 

bandotan. Respon respirasi yang berpengaruh terhadap kondisi benih ikan mas 

(Cyprinus carpio) selama 72 jam pasca transportasi dengan menggunakan daun 

bandotan. Penggunaan daun bandotan dengan dosis 4,5 g/L selama transportasi 

dapat digunakan untuk menekan metabolisme benih ikan mas (Cyprinus carpio), 

namun masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai cara penggunaan daun bandotan 

yang lebih praktis dan efisien dalam rangka mengembangkan penggunaan daun 

bandotan untuk transportasi jarak jauh. 
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 Menurut penelitian Laksmi, et al, (2013) dosis tertinggi pemberian daun 

bandotan (Ageratum conyzoides) untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah 

ikan KOI selama 24 jam pasca transportasi yang dapat digunakan adalah 0,45 g/L. 

 Menurut penelitian Musfirotun, et al, (2014) Kecepatan pertumbuhan benih 

nila tertinggi didapatkan pada perlakuan konsentrasi daun bandotan 1,585 mg/L 

sebesar 0,25 ± 0,2 gram/hari. Perlakuan dengan konsentrasi yang tinggi yaitu 

2,512 mg/L dan 3,982 mg/L dengan kecepatan pertumbuhan relatif lebih rendah 

dari perlakuan 1,585 mg/L diduga karena kualitas air pemeliharaan menjadi 

kurang baik. Keadaan tersebut mengakibatkan benih ikan nila cukup mengalami 

kesulitan untuk beradaptasi dengan media pemeliharaan sehingga nafsu makan 

benih ikan nila menjadi berkurang. 

 

2.4 Transportasi Ikan 

Sistem pengangkutan terdiri dari dua metode yaitu pengangkutan dengan 

menggunakan air sebagai media (sistem basah) dan pengangkutan tanpa 

menggunakan media air (sistem kering). Ada dua cara pengangkutan sistem basah 

yaitu terbuka dan tertutup. Pada sistem tertutup biasanya di gunakan untuk 

pengangkutan jarak jauh dan waktu yang lama (lebih dari 24 jam). Metode yang 

paling sederhana pada sistem tertutup ini adalah dengan menggunakan kantong 

plastik yang diisi air dan oksigen murni, dengan perbandingan antara air dan 

oksigen adalah 1 : 2, lalu diikat rapat (Supriyono et al., 2007). 

Perbandingan antara volume ikan dan volume air selama transportasi tidak 

boleh lebih dari 1 : 3. Ikan-ikan lebih besar, seperti induk ikan dapat 
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ditransportasikan dengan perbandingan ikan dan air sebesar 1 : 2 sampai 1 : 3, 

tetapi untuk ikan-ikan kecil perbandingan ini menurun sampai 1 : 100 atau 1 : 

200. Kesegaran ikan juga dipengaruhi oleh kondisi apakah ikan dalam keadaan 

meronta-ronta dan letih selama transportasi. Ketika ikan berada dalam wadah 

selama transportasi, ikan-ikan selalu berusaha melakukan aktivitas. Menurut Rinto 

(2012), perlu adanya penyediaan oksigen yang cukup sebagai alternatif pengganti 

energi yang dapat digunakan selama aktivitas otot berjalan, suplai darah dan 

oksigen tidak memenuhi.  

Terbentuknya buih saat pengangkutan sistem basah merupakan kendala yang 

disebabkan banyaknya lendir dan kotoran ikan yang dikeluarkan. Kematian pada 

ikan diduga saat pengangkutan, meskipun sudah diberokkan selama satu hari, isi 

perut masih tetap ada. Sehingga pada saat diangkut masih ada kotoran yang 

mencemari media air yang digunakan untuk transportasi. Disamping itu, bobot air 

cukup tinggi, yaitu 1 : 3 atau 1 : 4 antara bagian ikan dengan air akan menjadi 

kendala tersendiri untuk dapat meningkatkan volume ikan saat pengangkutan 

(Rinto, 2012). 

Pengangkutan ikan pada dasarnya adalah usaha penempatan pada ikan 

terhadap lingkungan barunya yang berbeda dengan lingkungan asalnya yang 

disertai dengan perubahan-perubahan sifat lingkungan yang relatif mendadak dan 

ancaman pada kehidupan ikan. Pengaruh perubahan lingkungan yang mendadak 

akan memberi kemungkinan untuk mengurangi tingkat kematian demi tercapainya 

keberhasilan suatu pengangkutan (Aryanti, 2007).  
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Faktor penting pada sistem pengangkutan ikan adalah tersedianya oksigen 

terlarut yang memadai. Kemampuan ikan untuk mengkonsumsi oksigen 

dipengaruhi oleh toleransi terhadap stres, suhu air, pH, konsentrasi CO2, 

akumulasi amonia, ikan terlalu aktif, infeksi bakteri, dan luka fisik akibat 

penanganan yang terlalu kasar (Supriyono et al., 2007), hal penting yang harus 

diperhatikan dalam pengangkutan ikan adalah: (1) Meningkatkan supplay oksigen 

dengan oksigen murni, meningkatkan tekanan oksigen pada wadah serta 

mengurangi konsumsi oksigen rata-rata; (2) Mengontrol metabolisme dengan cara 

mengurangi laju buangan metabolit dan menetralisir atau menghilangkan hasil 

metabolisme. 

Transportasi ikan hidup dapat diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan 

ikan dalam keadaan hidup dengan memberikan perlakuan tertentu untuk menjaga 

sintasan ikan agar tetap tinggi sampai tujuan. Dalam hal ini, terdapat fungsi 

mempertahankan kelangsungan hidup ikan pada sisi lain ada jarak yang ditempuh, 

dan semakin dituntut oleh teknologi yang mampu mempertahankan hidup, 

semakin jauh jarak yang dapat ditempuh sehingga mempertahankan jangkauan 

distribusinya (Syamdidi, dkk, 2006). 

Menurut Saputra (2005), penenangan akan memberikan keuntungan pada 

sebagian besar transportasi untuk stok, khususnya pada lama perjalanan yang akan 

di tempuh. Tetapi juga akan memberikan keuntungan untuk menenangkan ikan 

pada jarak yang pendek. Ada 4 alasan utama untuk transportasi pada binatang 

dalam air: 
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1. Perpindahan benih atau juvenil untuk stoking pada pembenihan atau restoking 

pada lingkungan alam. 

2.  Perpindahan pada penyediaan induk untuk tujuan manajemen. 

3.  Perpindahan ikan untuk di pasarkan. 

4.  Perpindahan ikan untuk tujuan penelitian. 

Menurut Emu (2010), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi transportasi ikan hidup adalah: (1) kualitas ikan yang akan 

ditransportasikan harus dalam keadaan sehat dan baik; (2) oksigen, kemampuan 

ikan untuk menggunakan oksigen tergantung dari tingkat toleransi ikan terhadap 

lingkungan, suhu air, pH, kosentrasi CO2 dan hasil metabolisme seperti amoniak, 

jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh ikan selalu tergantung pada jumlah oksigen 

yang tersedia; (3) Suhu merupakan variabel yang penting dalam transportasi ikan. 

Suhu optimum untuk transportasi ikan adalah 60 
o
C–80 

o
C untuk ikan yang hidup 

di daerah dingin dan suhu 100 
o
C–120 

o
C untuk ikan yang hidup di daerah tropis; 

(4) pH, CO2 dan amoniak; nilai pH air merupakan faktor kontrol yang bersifat 

teknik, kandungan CO2 merupakan hasil respirasi ikan akan mengubah pH, air 

menjadi asam selama transportasi, pH optimum selama transportasi ikan adalah 7-

8, sedangkan amoniak merupakan anorganik nitrogen yang bersumber dari hasil 

ekskresi ikan. Pada transportasi ikan hias banyak faktor yang harus diperhatikan 

meliputi tingkat oksigen terlarut, perubahan suhu, perbedaan pH dan jumlah air, 

karbondioksida dan hydrogen sulfide serta harus dipertimbangkan peningkatan 

oksigen.  
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Crosby et al., (2007) menyatakan bahwa air yang digunakan untuk 

transportasi ikan sebaiknya melalui pengujian berupa (pH, TAN, NO2, DO, 

alkalinity, hardness, CO2). Penentuan kepadatan yang tepat dalam kemasan 

tertutup bertujuan untuk menghindari kematian akibat kepadatan yang terlalu 

tinggi dikarenakan ruang gerak yang terbatas.Penentuan kepadatan yang tepat 

untuk pengangkutan selama 72 jam dilakukan menggunakan rumus (Junianto, 

2003). 

Menurut Harianto (2008), mengatakan bahwa ikan mengalami stress selama 

pengakutan sebagai akibat dari berbagai faktor seperti perbedaan lingkungan 

dengan habitat, goncangan, ketersediaan oksigen yang menurun dan suhu tinggi di 

karenakan resiko pengiriman ikan hidup, baik melalui pengangkutan darat dan 

pengangkutan udara. Sehingga dukungan teknologi berperan penting dalam 

mengatasi masalah tersebut. 

2.4.1 Persyaratan Media Pengangkutan 

Dalam pengangkutan ikan diperlukan media air yang cukup layak kualitasnya 

untuk mendukung kelangsungan hidup ikan. Oksigen terlarut, suhu, pH air dan 

amonia merupakan kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup ikan (Effendi, 2003). 

2.4.1.1  Oksigen Terlarut (DO) 

Menurut Aryanti (2007), Kebutuhan ikan akan oksigen berbeda-beda pada 

setiap individunya, tergantung pada spesies, ukuran, aktivitas, jenis kelamin, saat 

reproduksi, tingkat konsumsi pakan, suhu, dan konsentrsi oksigen terlarut. 
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Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju metabolisme dan menyebabkan 

permintaan oksigen pada jaringan lebih tinggi (Supriyono et al., 2007). 

Piper et al. (1986), menyatakan bahwa oksigen terlarut di dalam media 

pengangkutan harus lebih besar dari 7 ppm dan lebih kecil dari tingkat jenuh, 

sebab kebutuhan oksigen akan meningkat pada saat kadar CO2 tinggi dan stress 

penanganan sehingga untuk persiapan disediakan dua kali kebutuhan normal. 

Aryanti (2007), menyatakan bahwa kandungan O2 terlarut terbaik untuk 

kelulushidupan ikan harus lebih dari 2 ppm. Jika di nyatakan kurang dari 2 ppm 

harus tidak terjadi lebih dari 8 jam dalam waktu 24 jam. Kadar O2 terlarut 

terendah yang dapat ditolerir ikan dalam pengangkutan adalah 2-3 mg/L (Aryanti, 

2007). Hubungannya dengan suhu adalah jika suhu air sampai 23-24 
o
C akan 

berhasil mengurangi konsumsi oksigen di awal pengangkutan (Kuncoro, 2004).  

Oksigen masuk ke dalam air melalui difusi langsung antara permukaan udara 

dan air (Supriyono et al., 2007). Oksigen masuk ke dalam air melalui difusi pasif 

dari atmosfer, karena adanya perbedaan tekanan parsial oksigen di udara dan di 

air (Aryanti, 2007).  Cara terbaik untuk mempertahankan tingkat kelarutan 

oksigen dalam air adalah dengan pengaerasian, yaitu penambahan oksigen atau 

udara berisi oksigen secara mekanik ke dalam air hingga konsentrasi kelarutannya 

meningkat. Apabila pada pengepakan sistem tertutup maka sebelum pengepakan 

harus ada penambahan oksigen murni (Kuncoro, 2004). 

2.4.1.2  Derajat Keasaman (pH) 

Nilai pH (power of hidrogen) merupakan ukuran konsentrasi ion H
 +

 di dalam 

air. Keasaman adalah kapasitas air untuk menetralkan ion-ion hidroksil (OH¯). 
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Nilai pH disebut asam bila kurang dari 7, pH 7 disebut pH netral dan pH di atas 7 

disebut basa (Aryanti, 2007). 

Menurut Aryanti (2007), jaringan insang merupakan target organ pertama 

akibat stress asam. Peningkatan lendir akan terlihat pada permukaan insang saat 

pH rendah, begitu juga pada pH tinggi, dimana insang ikan sangat sensitif dan 

berbahaya bagi mata ikan. Kriteria pH yang ideal menurut Aryanti (2007), adalah 

6,5 - 8,5. 

2.4.1.3 Suhu 

Menurut (Supriyono et al., 2007) menyatakan bahwa kriteria temperatur yang 

ideal untuk pengangkutan ikan tropis adalah 20-24 
o
C. Setiap spesies memiliki 

kisaran suhu yang berbeda tiap individunya, maka bila terjadi perubahan di luar 

kisaran suhu tersebut akan membuat ikan menjadi stress bahkan dapat 

mangakibatkan kematian. Peningkatan suhu akan menurunkan konsentrasi DO 

(dissolve oxygen), meningkatkan laju metabolisme dan konsumsi oksigen ikan. 

Penurunan suhu air akan menurunkan suhu tubuh, respon kekebalan tubuh ikan, 

aktivitas makan dan pertumbuhan (Aryanti, 2007). 

2.4.1.4 Amonia 

Sumber utama amonia di perairan adalah ekskresi langsung amonia oleh ikan 

atau hasil metabolisme ikan (Aryanti, 2007). Amonia yang dilepas oleh ikan 

menyebabkan keseimbangan sebagai berikut:  

  NH3 + H2O                    NH4
+
 + OH

-
  

Di dalam perairan amonia terdapat dalam dua bentuk yaitu, amonium (NH4
+
) 

dan amonia yang tidak terionisasi (NH3). NH3 adalah bentuk amonia yang lebih 
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beracun dibanding NH4
+
 bagi organisme perairan. NH3 sangat berbahaya bagi 

ikan, namun NH4
+
 relatif lebih aman (Aryanti, 2007). Bentuk kandungan (NH3 

dan NH4
+
) tergantung pada konsentrasi ion hidrogen pada air. Air dengan pH 

rendah memiliki ion hidrogen lebih banyak sehingga bentuk NH4
+
 lebih dominan. 

Jika pH meningkat diatas 7,2 maka jumlah ion hidrogen akan berkurang dan 

mengakibatkan bentuk NH3 lebih dominan. Peningkatan suhu air juga dapat 

menyebabkan meningkatnya NH3 dapat membahayakan ikan karena sifat 

toksiknya (Effendi, 2003). Menurut Frose (1985), menyatakan bahwa laju 

ekskresi hasil metabolisme selama proses pengangkutan cepat meningkat sampai 

tiga kali dari laju metabolisme rutin ikan dalam wadah pengangkutan. Sumber 

utama amonia di perairan adalah ekskresi langsung amonia atau hasil metabolisme 

oleh ikan (Aryanti, 2007). 

Seiring dengan peningkatan konsentrasi amonia, maka ekskresi amonia oleh 

organisme akuatik dapat berkurang, hal ini menyebabkan konsentrasi amonia 

dalam darah dan jaringan lainnya meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan 

perubahan pH dan menimbulkan efek pada reaksi katalisasi enzim dan stabilitas 

membran. Amonia dapat meningkatkan konsumsi oksigen oleh jaringan, 

menghancurkan insang dan mengurangi kemampuan oksigen untuk 

mentransportasikan oksigen (Aryanti, 2007). Kadar amonia bebas yang tidak 

terionisasi (NH3) sebaiknya tidak lebih dari 0,02 mg/L. Peningkatan amonia diatas 

konsentrasi 0,2 ppm bersifat toksin bagi beberapa jenis ikan (Effendi, 2003). 
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2.4.1.5 Nitrit (NO2) 

Kandungan garam pada sebagian besar danau, sungai, dan saluran air alami 

sangat kecil sehingga air di tempat ini dikategorikan sebagai air tawar. Kandungan 

garam sebenarnya pada air ini, secara definisi, kurang dari 0,05%. Air yang 

digunakan oleh manusia adalah air permukaan tawar dan air tanah murni. Air 

yang ada di bumi tidak pernah terdapat dalam keadaan murni tetapi selalu ada 

senyawa atau mineral/unsur lain yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu 

badan-badan air/air permukaan banyak mengandung bahan-bahan kimia terlarut 

maupun dalam bentuk tersuspensi. Nitrit ini masih dibilang berbahaya bagi ikan, 

hal ini ditegaskan oleh (Effendi, 2003) bahwa nitrit (NO2) biasanya ditemukan 

dalam jumlah yang sangat sedikit diperairan alami sekitar < 0,2 ppm, kadarnya 

lebih kecil dari pada nitrat karena nitrit bersifat tidak stabil jika terdapat oksigen. 

Nitrit merupakan bentuk peralihan antara amoniak dan nitrat serta antara nitrat 

dan gas nitrogen yang biasa dikenal dengan proses nitrifikasi dan denitrifikasi. 

Tabel 1. Kisaran Normal Kualitas Air untuk Akuarium Air Tawar 

Amonia < 0,012 ppm 

Nitrit < 0,2 ppm 

CO2 0-10 ppm

pH 6,5-10 ppm 

CaCO3 > 20 ppm

Oksigen 3 ppm

 (Eko, 2013) . 


