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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biologi Ikan Mas (Cyprinus carpio) 

2.1.1 Morfologi dan Klasifikasi 

 Klasifikasi ikan mas menurut Amri dan Khairuman (2008) adalah sebagai 

berikut : 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Osteichthyes 

Subkelas : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Subordo  : Cyprinoidea 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Cyprinus 

Spesies  : Cyprinus carpio 

 

 
Gambar 1. Ikan Mas (Cyprinus carpio) 

Sumber : life.trubus.id 
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 Secara garis besar, tubuh ikan mas terdiri dari tiga bagian, yaitu badan, 

kepala, dan ekor. Bentuk tubuhnya agak memanjang dan memipih tegak. 

Perbandingan antara panjang total dengan tinggi badan sekitar 3 : 1. Bila dipotong 

di bagian tengah badan, perbandingan antara tinggi dan lebar badan sekitar 3 : 2, 

tergantung varietas ikan. Hampir seluruh bagian tubuh ikan ditutupi sisik, tetapi 

beberapa varietas hanya memiliki sisik sangat sedikit. Garis rusuk atau gurat sisi 

pada ikan mas tergolong lengkap, berada di pertengahan tubuh, melintang dari tutup 

insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor. Sisik ikan mas berukuran relatif 

besar dan digolongkan ke dalam sisik tipe lingkaran. Di bagian kepala ikan terdapat 

mulut, sepasang mata, hidung, dan tutup insang. Mulut ikan ini terbilang cukup 

mungil dan terletak di ujung depan kepala. Di bagian anterior mulut terdapat dua 

pasang sungut, sedangkan di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan yang 

bersusun dari tiga baris gigi geraham. Sepasang lubang hidung terletak di bagian 

kepala dan sepasang tutup insang terletak di bagian belakang kepala. Di bagian 

bawah kepala terdapat dua pasang kumis sungut yang pendek. Ikan mas memiliki 

lima buah sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, dan sirip 

ekor (Supriatna, 2013). 

2.1.2 Makan dan Kebiasaan Makan 

 Makanan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan suatu 

organisme. Makanan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan luas 

penyebaran suatu spesies serta mengontrol besarnya suatu populasi. Suatu 

organisme dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak karena energi yang berasal 

dari makanannya (Adliah, 2012). 
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 Pakan merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan benih ikan mas. Nutrisi merupakan salah satu aspek yang penting. 

Nutrisi yang dibutuhkan benih ikan mas berupa karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, dan mineral yang diperoleh dari pakan (Halver dan Hardy, 2002). Semua 

jenis ikan membutuhkan zat 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 spesies, ukuran, jenis kelamin, kondisi tubuh, 

dan kondisi lingkungan (Afrianto dan Liviawaty, 2005). 

 Kebiasaan makanan adalah jenis, kualitas, dan kuantitas makanan yang 

dimakan oleh ikan. Faktor yang mempengaruhi jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi oleh suatu spesies ikan adalah umur, tempat, dan waktu. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi dimakan atau tidaknya suatu zat makanan oleh ikan 

antara lain yaitu ukuran makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap 

makanan (Utami et al., 2012).  

 Ikan mas tergolong jenis omnivora, yakni ikan yang dapat memangsa 

berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan air. 

Hewan air yang menjadi makanan bagi ikan mas diantaranya adalah invertebrate 

air, udang-udangan, serangga, kerang-kerangan, dan larva air. Ikan mas juga 

memakan tumbuhan plankton (phytoplankton) dan plankton hewan (zooplankton) 

(Supriatna, 2013). 
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2.2 Hormon Tiroksin 

 Hormon adalah zat organik yang dihasilkan oleh sel-sel khusus dalam 

jumlah sedikit yang dirembeskan dalam sirkulasi darah serta dapat merangsang sel-

sel tertentu dalam badan untuk berfungsi. Hormon tiroksin mempunyai reseptor 

didalam sel, didalam sel target T4 mengalami dejodisasi dan hormon ini 

ditransformasi menjadi T3 yang berlangsung didalam membran plasma dan 

reticulum endoplasma. Setelah transformasi berlangsung, maka T3 migrasi ke inti 

sel dan melakukan intraksi dengan reseptor yang terdapat di inti sel. Akibatnya 

produksi nuclear RNA (nRNA) dan microsmional RNA (mRNA) akan meningkat 

(Isvarida, 2004).   

 Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hormon tiroksin adalah dosis, 

cara pemberian hormon, kualitas makanan, waktu pemberian makanan, dan ukuran 

ikan (Tripathi dan Verma, 2003). Menurut Khalil et al. (2011) hormon tiroksin 

dapat merangsang laju oksidasi bahan makanan, meningkatkan laju konsumsi 

oksigen, meningkatkan pertumbuhan, dan mempercepat proses metamorfosis. 

 Hormon tiroksin telah dilaporkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

ikan melalui peningkatan laju metabolisme, efisiensi pakan, dan retensi protein. 

Pemberian hormon tiroksin dengan dosis 20 mg/kg pakan diduga mengaktivasi 

enzim-enzim pencernaan ikan plati koral dan meningkatkan pertumbuhannya 

(Zairin et al., 2005). Hidayat (2013) mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan 

yang cepat pada ikan dengan pemberian hormon tiroksin ini karena hormon yang 

diberikan dapat merangsang sistem syaraf pusat, yaitu hypothalamus dan 

merangsang adenohypophysis yang mengandung hormon tyrotropik yaitu TSH 



 

9 
 

untuk mengaktifkan kelenjar tiroid pada ikan, sehingga kelenjar tiroid 

mengumpulkan iodine, mensenyawakan dengan tyrosil yang diberikan, lalu 

mengaktifkan metabolisme ikan. Metabolisme pada ikan yang berjalan dengan baik 

membuat nafsu makan meningkat dan mengakibatkan pertumbuhan meningkat 

pula. 

 
Gambar 2. Struktur Kimiawi Hormon Tiroksin (T4) 

Sumber : id.wikipedia.org 

 

2.3 Pertumbuhan 

 Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran panjang atau 

berat pada suatu waktu. Pertumbuhan dapat dianggap sebagai hasil dari suatu proses 

metabolisme makanan diakhiri dengan penyusunan unsur-unsur tubuh. 

Pertumbuhan dalam individu ialah pertambahan jaringan akibat dari pembelahan 

sel secara mitosis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang meliputi individu 

ikan diantaranya karakter genetik, spesies, jenis kelamin, umur, ukuran ikan, dan 

kondisi fisiologis. Faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar (lingkungan) 

meliputi suhu, salinitas, DO, pH, dan makanan (Effendie, 2002). 
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 Pada umumnya, ikan mengalami pertumbuhan secara terus menerus 

sepanjang hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan menjadi aspek 

yang dipelajari dalam dunia perikanan karena pertumbuhan menjadi indikator bagi 

kesehatan individu dan populasi yang baik bagi ikan. Pertumbuhan merupakan 

proses biologis yang kompleks dimana banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhinya (Wahyuningsih dan Barus, 2006). 

2.4 Tingkat Kelangsungan Hidup 

 Tingkat kelangsungan hidup atau Survival Rate (SR) adalah jumlah ikan 

yang hidup hingga akhir pemeliharaan. Nilai SR dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus sederhana yaitu jumlah ikan yang hidup dibagi dengan jumlah 

ikan tebar awal dikali dengan seratus persen. Dalam budidaya, kelangsungan hidup 

ikan sangat erat kaitannya dengan tujuan akuakultur itu sendiri yaitu mendapatkan 

profit sebesar-besarnya. Bila kelangsungan hidup ikan semakin tinggi, maka akan 

berbanding lurus dengan keuntungan yang didapat (Bachtiar, 2006). 

2.5 Kualitas Air 

 Menurut Lesmana (2005) bahwa dalam budidaya ikan, kualitas dan 

kuantitas air yang memenuhi syarat merupakan salah satu kunci keberhasilan 

budidaya ikan. Kualitas air mempengaruhi pengelolaan dan kelangsungan hidup, 

perkembangbiakan, pertumbuhan atau produksi ikan. Beberapa parameter air yang 

biasanya diamati untuk menentukan kualitas suatu perairan, diantaranya adalah 

suhu, DO, dan pH. 

 Kualitas air dalam budidaya perairan adalah faktor pembatas. Biota 

budidaya tumbuh optimal pada kualitas air yang sesuai dengan kebutuhannya. 
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Budidaya perairan yang menerapkan padat penebaran tinggi dan pemberian pakan 

optimal mengharuskan penerapan manajemen pengelolaan air yang lebih ketat. 

Beberapa sifat fisika-kimia yang harus diketahui untuk mendukung pertumbuhan 

biota budidaya, yaitu suhu, salinitas (kadar garam), kandungan oksigen terlarut, dan 

pH (derajat keasaman air). Keempat indikator kualitas air tersebut paling umum 

diukur untuk mengetahui baik tidaknya kualitas air disuatu perairan. Indikator 

lainnya adalah karbondioksida, amoniak, nitrat, kesadahan, dan hidrogen sulfida 

kadang diabaikan jika keempat indikator tersebut berada pada kondisi 

optimum (Ghufron dan Kordi, 2009). 

Tabel 1. Parameter Kualitas Air untuk Ikan Mas 

No. Parameter Kadar 

1 Suhu 25 – 30°C 

2 Warna Hijau kecoklatan 

3 Kekeruhan 20 – 40 cm oleh plankton 

4 Oksigen terlarut (DO) Minimal 3 mg/l 

5 Karbondioksida (CO2) Maksimal 25 mg/l 

6 pH 7 – 7,5 

7 Amoniak (NH3) Maksimal 0,1 mg/l 

8 Alkalinitas 50 – 300 mg/l 

Sumber : Arie dan Muharam, 2009 

2.5.1 Suhu 

 Suhu air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan dalam pertumbuhan. Suhu yang 

optimal untuk menunjang pertumbuhan ikan mas berkisar antara 25,5 oC – 32,7 oC. 

Kisaran suhu tersebut biasanya terjadi pada daerah yang beriklim tropis seperti 
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Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai kondisi yang baik dan menguntungkan 

untuk budidaya ikan (Almaniar, 2011). 

2.5.2 Derajat Keasaman (pH) 

 pH air mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena mempengaruhi 

kehidupan jasad renik. pH merupakan derajat keasaman dari suatu perairan dimana 

biota air hidup di dalamnya. Air dikatakan asam jika pH < 7 dan dikatakan basa jika 

pH > 7. Jika pH = 7 maka air tersebut dapat dikatakan netral atau seimbang. pH 

yang ideal berkisar antara 6,5 – 8,5 dimana setiap organisme memiliki toleransi 

kadar pH yang berbeda-beda (Krisanti et. al, 2004). 

2.5.3 Oksigen Terlarut (DO) 

 DO (Dissolved oxygen) biasa dikenal sebagai oksigen terlarut adalah 

jumlah gas oksigen yang terlarut dalam air. DO berasal dari hasil fotosintesa oleh 

fitoplankton atau tanaman air lainnya dan difusi dari udara. Oksigen dapat 

merupakan faktor pembatas dalam penentuan kehadiran biota di air (Krisanti et. al, 

2004). 


