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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Ikan mas koki (Carrasius auratus) 

1.1.1 Tinjauan Umum Ikan Mas Koki (Carrasius auratus) 

Ikan Mas koki merupakan ikan hias yang berasal dari Cina. Ikan ini 

disenangi oleh pengemar ikan hias baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh 

sebab itulah ikan hias Maskoki menjadi peluang usaha yang sangat bagus dan 

potensial untuk di budidayakan di Indonesia, sebab peminat dalam negeri cukup 

besar dan tidak kalah dengan peminat luar negeri, selain itu kondisi lingkungan 

sangat mendukung untuk usaha budidaya maupun pembenihan (Tommy dkk, 

2012). 

Hubungan kekerabatan ikan mas dan koki sangat dekat karena berasal dai 

famili, genus dan spesies yang sama yakni famili Cyprinidae, genus Cyprinus dan 

spesies Cyprinus carpio. Perbedaannya adalah strain Cyprinus carpio yang 

dibudidayakan untuk tujuan dikonsumsi sedangkan ikan koki adalah strain 

Cyprinus carpio yang dibudidayakan sebagai ikan hias (Bachtiar & Tim lentera, 

2002). 

1.1.2 Kebiasaan Makan Ikan Mas koki 

Untuk kelangsungan hidup ikan hias yang dipelihara, kehadiran pakan 

sangat dibutuhkan. Pakan dapat mendongkrak mutu ikan hias menjadi ekonomis 

karena dengan pakan yang baik, ikan juga akan berkembang dengan baik dan 
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tentunya juga bisa membuat penampilan ikan menjadi prima/menarik. Namun, 

pengadaan pakan menjadi bagian yang paling memakan biaya. Untuk itu, jumlah 

penggunaan pakan harus diperhitungkan dengan secara matang agar tidak 

berlebihan ataupun tidak kekurangan (Lesmana, 2009). 

Pakan yang baik adalah yang memiliki komposisi zat gizi yang lengkap. 

Zat makanan terpenting yang diperlukan ikan untuk pertumbuhan adalah zat 

protein. Pertumbuhan ikan akan dapat dipercepat dengan pemberian pakan yang 

mengandung protein tinggi (30 – 40 %) karena protein merupakan bagian terbesar 

dari daging ikan. Zat protein digunakan hewan untuk pemeliharaan tubuh, 

pembentukan jaringan tubuh, penambahan protein tubuh dan pengganti jaringan 

yang rusak (Cahyono, 2000). 

Selain itu, tips memberi makan ikan koi adalah lebih baik memberi makan 

dalam jumlah sedikit tetapi dalam yang sedikit. Karena ikan koi jika perutnya 

sudah penuh, makanan akan langsung dikeluarkan frekuensi yang sering 

dibandingkan memberi makanan dalam jumlah banyak dalam frekuensi sebagai 

kotoran. Karena itu yang perlu dipertimbangkan agar jangan sampai overfeeding 

(Alex, 2009). 

1.1.3 Klasifikasi 

Ikan Mas koki diklasifikasikan menurut Axelroad dan Schultz (1983) 

dalam Martiadi, 2012.  

Filum   : Chordata  

Subfilum   : Craniata  
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Superkelas  : Gnathostomata  

Kelas   : Ostheichthyes  

Superordo   : Teleostei  

Ordo   : Cyprysoidea  

Famili   : Cypridae  

Genus   : Carrasius  

Spesies   : Carrasius auratus 

2.2 Morfologi Ikan Mas koki (Carassius carassius) 

Menurut ciri-ciri morfologinya ikan Mas koki, ikan ini diduga kuat 

merupakan hasil evolusi dari jenis crucian carp (Carassius carassius). Adapun 

ciri-ciri morfologi yang dapat membedakan ikan Maskoki dengan carp adalah 

tidak adanya sungut pada bagian mulut dan jumlah sisik linea lateralis atau garis 

lebih sedikit dibandingkan dengan crucian carp. Secara lami ikan Maskoki 

mempunyai habitat kolam berlumpur, bendungan dan sungai. Ikan ini termasuk 

omnivora, keadaan mulut yang dapat disembulkan dan struktur insang yang mirip 

gigi sisir memberi kemampuan untuk mengeluarkan objek yang tidak disukai. 

Ikan Maskoki ini dapat hidup pada suhu 28o C-34o C (Martiadi, 2012). 

2.3 Pakan 

Pakan merupakan factor penting dalam menunjang keberhasilan usaha 

budidaya. Dengan beralihnya kegiatan usha budidaya yang berawal memenuhi 
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kebutuhan sendiri menjadi usaha komersial dan tradisional menjadi intensif, maka 

faktor penyediaan pakan menjadi faktor penentu dalam usaha budidya. 

Penyediaan pakan yang tidak sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan 

menyebabkan laju pertumbuhan ikan menjadi terlambat, akibatnya produksi yang 

dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan (Mardiah, 2009). 

Ikan Mas koki termasuk pemakan segalanya (omnivore), baik sumber pakan 

yang berasa dari nabati maupun hewani. Sumber pakan nabati berupa dedaunan 

dari tumbuhan air, sedangkan sumber pakan hewani berupa cacing sutra (tubifex), 

dapnia, moina maupun jentik nyamuk. Berbagai bentuk pakan buatan seperti 

flakes (serpihan kecil) bubuk maupun pelet (butiran) juga cocok untuk 

pemeliharaan Maskoki(Basuki, 2007 ). 

2.4 Wortel (Daucus carota L)  

Wortel adalah tumbuhan jenis sayuran umbi yang biasanya berwarna jingga 

atau putih dengan tekstur serupa kayu. Bagian yang dapat dimakan dari wortel 

adalah bagian umbi atau akarnya. (Amiruddin, 2013). 

Tanaman wortel mempunyai struktur batang yang pendek, serta akar yang 

berakar tunggang dapat berubah bentuk menjadi bulat dan disebut dengan umbi. 

Umbi wortel ini tampak berwarna kuning kemerah-merahan, yang berarti 

mengandung tinggi senyawa karoten dan flavonoid yang berfungsi sebagai 

antioksidan. Susunan tubuh tanaman wortel terdiri atas daun dan tangkainya, 

batang dan akar. Secara keseluruhan wortel merupakan tanaman setahun, tumbuh 

tegak hingga 30 – 100 cm atau lebih (Keliat, 2008). 



11 
 

 
 

2.5 Kandungan Wortel (Daucus carota L) 

Karotenoid adalah sumber utama dalam roses pigmentasi pada ikan hias 

atau ikan daerah tropis, untuk berbagai macam spesies ikan berwarna kuning, 

merah dan warna lainnya. Karatenoid juga merupakan nutrien yang sangat penting 

bagi kesehatan, pertumbuhan, metabolisme dan reproduksi ikan. Sumber 

karatenoid untuk ikan banyak ditemukan dari tanaman maupun produk hewani 

(Sukarman dan Chumaidi, 2012). 

Kandungan β-karoten pada umbi wortel mentah adalah sebesar 8285 

μg/100g. β-karoten memberikan warna oranye cerah pada umbi wortel, β-karoten 

dimetabolisme oleh tubuh menjadi vitamin A jika ada garam empedu di saluran 

pencernaan (Pohan, 2008 ). 

Wortel mengandung senyawa karotenoid dalam jumlah besar, berkisar 

antara 6000 – 54800 pg/100 g. Karotenoid adalah pigmen berwarna kuning, 

oranye dan oranye kemerahan yang terlarut dalam lipida meliputi kelompok 

hidrokarbon yang disebut karoten dan derivat oksigenasinya xantofil. Dengan 

kandungan karotenoid yang tinggi, wortel dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pewarna pangan alami (Ikawati, 2005). 
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2.1 Tabel kandungan zat gizi wortel dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah 

Protein (g) 0,93 

Lemak(g) 0,24 

Karbohidrat (g) 9,58 

Kalori (kal) 35 

Kalsium(mg) 33 

Fosfor(mg) 35 

Besi (mg) 0,30 

Sodium (mg) 7 

Serat (g) 2,8 

Abu (g) 0,97 

Vitamin A (SI) 16,706,00 

Vitamin B-6 (mg) 0,06 

Vitamin C (mg) 6,00 

Vitamin K (mcg) 13,2 

Karoten Beta (mcg) 8285 

Air (g) 88,29 

Sumber: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2007) 

2.6 Kualitas Air 

Air yang digunakan untuk pemeliharaan ikan merupakan air yang sudah 

melewati proses filterisasi, penjernihan, desinfeksi dan pengendapan. Penggantian 

air dilakukan setiap dua hari sekali sebanyak setengah bagian air akuarium. 

Sistem filter yang digunakan pada akuarium adalah menggunakan talang filter 
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yang diletakkan dibagian atas akuarium. Pada talang filter terdiri fiter mekanik 

(kapas filter), filter kimia (zeolit dan karbon aktif) dan filter biologi (bio ball dan 

bio foam). Air dari akuarium disedot menggunakan pompa kemudian dialirkan 

melalui komponen filter (Ermansyah, 2007). 

2.7 Sumber Terdahulu 

Dari hasil penelitian terdahulu beberapa jurnal mengatakan bahwa. Berat 

ikan dapat bertambah karena ada nutrisi pendukung pertumbuhan pada pakan 

yang diberikan. Nutrisi tersebut dimanfaatkan ikan untuk pembentukan jaringan 

tubuh dan meningkatkan biomasa tubuh. Zat protein digunakan hewan untuk 

pemeliharaan tubuh, pembentukan jaringan tubuh, penambahan protein tubuh dan 

pengganti jaringan yang rusak (Cahyono, 2000). 

Pernyataan Gouveia et al. (2003) dalam Wang et al. (2006) bahwa 

pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan mas koki menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda dimana pakan ditambahkan dengan Chlorella vulgaris, Haematococcus 

pluvialis dan cianobakteria Arthrospira maxima (Spirulina). Dalam penelitian 

Fitriyati (2003) pertumbuhan panjang dan bobot ikan koki memberikan pengaruh 

nyata ketika diberikan pakan yang mengandung Spirulina platensis dengan 

persentase 0%, 1%, 3% dan 5%. 

Pakan ikan yang baik adalah memiliki komposisi zat gizi yang lengkap 

seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Bunga rosella 

mengandung vitamin A dan vitamin C yang cukup tinggi dibandingkan buah-

buahan lainnya, kadar vitamin C sebanyak 214,68 mg per 100 gram ekstrak 



14 
 

 
 

rosella. Vitamin C sangat dibutuhkan karena vitamin C bisa memicu 

pertumbuhan, memicu imunitas terhadap serangan penyakit, dan mengatasi stres 

(Mardiah et al. 2009). 

Sedangkan perubahan warna ikan maskoki yang terjadi pada perlakuan 

lama pemberian pakan berkarotenoid 40 hari yaitu warna jingga-merah sebesar 

93,10% dan yang tidak berubah warna yaitu jingga 6,90%. Perubahan warna yang 

terjadi pada perlakuan lama pemberian pakan berkarotenoid 20 hari yaitu jingga-

merah sebesar 58,33% dan kuning-jingga 2,78% serta yang tidak berubah warna 

yaitu jingga 38,89%. Perubahan warna yang terjadi pada perlakuan lama 

pemberian pakan berkarotenoid 10 hari yaitu jingga-merah sebesar 55% dan pudar 

5% serta yang tidak berubah warna yaitu jingga 40%. Perubahan warna yang 

terjadi pada perlakuan lama pemberian pakan berkarotenoid 0 hari yaitu kuning-

jingga sebesar 36,11% dan pudar 5,56% serta yang tidak berubah warna yaitu 

jingga sebesar 58,33% (dwirian, 2010) 

2.8 Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberikan kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya (Sudjana, 2001). 

Sesungguhnya sumber belajar itu banyak jenisnya. Adapun sumber belajar itu 

meliputi pesan (message), orang (people), bahan (materials), alat (device), teknik 

(tehnique), lingkungan (setting) dan lainnya yang bisa memberikan kemudahan 

bagi siswa dalam belajar dan menambah pengetahuannya (Warsita, 2008). 

Pengertian sumber belajar sangat luas. Namun secara umum ada beberapa 

klasifikasi sumber belajar. AECT (Association of Education Communication 
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Technology) mengklasifikasikan sumber belajar dalam enam macam yaitu 

message, people, materials, device, technique, dan setting (Akhmad Rohani & 

Abu Ahmadi, 1995: 155). Enam klasifikasi sumber belajar tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti dan data.  

2. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, 

guru, tutor, dll. 

3.  Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan 

untuk disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras, ataupun oleh 

dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materials, 

seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku 

dan sebagainya.  

4. Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. 

Misalnya overhead proyektor, slide, video tape/recorder, dll  

5. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan 

untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran terprogram/modul, 

simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dll.  

6. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik ataupun non fisik.  
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Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam 

kegiatan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk 

menyalurkan pesan, tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya. 

Peranan sumber-sumber belajar (seperti: guru, dosen, buku, 

film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya) 

memungkinkan individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, 

dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang tidak baik. Jadi segala apa yang bisa mendatangkan 

manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk berubah ke 

arah yang lebih positif, dinamis, atau menuju perkembangan dapat 

disebut sumber belajar. 

2.7.1 Fungsi Sumber Belajar 

Dalam keragaman sifat-sifat dan kegunaan sumber belajar dapat 

dirumuskan kegunaanya sebagai berikut : 

1. Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap 

proses belajar mengajar yang ditempuh. 

2. Merupakan pemandu teknis dan langkah-langkah operasional untuk 

menelusuri secara teliti guna penguasaan keilmuan tuntas. 

3. Memberikan ilustrasi dan conto-contoh yang berkaitan dengan aspek-

aspek bidang keilmuan yang dipelajari. 
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4. Memberikan petunjuk dan gambaran kaitan bidang keilmuan yang 

sedang dipelajari dengan berbagai bidang keilmuan lainnya. 

5. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh 

orang lain yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. 

6. Menunjukkan berbagai permasalahn yang timbul dan merupakan 

konsekuensi logis dalam suatu bidang keilmuan yang menuntut adanya 

kemampuan pemecah dari orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

tersebut (Mulyasa, 2004).  

2.9 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka konseptual 
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2.10 Hipotesis Penelitian 

1. Penggunaan tepung wortel pada pakan ikan mas koki dapat  

meningkatkan  laju pertumbuhan ikan mas koki. 

2. Adanya pengaruh penggunaan dosis tepung wortel yang berbeda  

terhadap laju pertumbuhan ikan mas koki. 


