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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Ikan koi (Cyprinus carpio) merupakan salah satu ikan hias yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi dimana masih termasuk dalam kerabat ikan mas. Ikan koi 

memiliki warna tubuh yang berwarna warni dengan berbagai jenis dan pola 

(Suryani, 2006). Menurut Agus (2002), kriteria pemilihan ikan koi yang baik 

adalah bentuk tubuh ideal tidak melebar, tidak bengkok tulang punggungnya, 

warna cemerlang dan kontras tanpa ada gradasi warna atau bayangan, gerakan ikan 

tenang namun gesit serta tidak menyendiri dan sakit. 

Ikan koi memiliki warna tubuh yang menarik dan bentuk tubuh yang ideal 

sehingga memiliki prospek penjualan yang baik (Azmi dkk, 2013). Menurut data 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (2010), nilai ekspor ikan koi pada tahun 2009 

mencapai 10 juta dolar AS, pada tahun 2010 mencapai 12 juta dolar AS. Tingginya 

permintaan terhadap ikan koi mendorong para pembudidaya untuk meningkatkan 

usaha budidaya ikan koi (Ulfiana dkk, 2012). 

Pertumbuhan ikan koi sangat tergantung kepada beberapa faktor yaitu jenis 

ikan, sifat genetis, kemampuan memanfaatkan makanan, ketahanan terhadap 

penyakit serta didukung oleh faktor lingkungan seperti kualitas air, pakan dan 

ruang gerak atau padat penebaran. Tingginya jumlah permintaan dari pasar ikan 

hias saat ini terkadang tidak terpenuhi karena jumlah ikan hias yang dihasilkan 

masih berkurang atau masih belum mencukupi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

benih ikan koi yang sangat lambat dan sulit untuk menghasilkan benih yang 



 

2 

 

bermutu tinggi. Ikan koi berkualitas dapat dibentuk dari induk yang berkualitas 

baik, benih unggul dan juga dengan tidak mengesampingkan faktor lingkungan 

dan pakan. 

Usaha pembenihan ikan koi hingga saat ini telah berkembang pesat, sejalan 

dengan pertumbuhan penduduk. Salah satu mata rantai usaha budidaya ikan koi 

adalah tersediannya benih yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitas. 

Walaupun usaha pembenihan ikan, khususnya ikan koi telah lama dilakukan, tetapi 

kebutuhan benih hingga saat ini masih belum mencukupi. 

Salah satu kendala dalam usaha budidaya ikan koi yaitu tingkat 

kelangsungan hidup yang rendah dan  laju pertumbuhan ikan yang relatif lambat. 

Salah satu upaya mengatasi rendahnya kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan 

yaitu dengan pemberian pakan yang tepat baik dalam ukuran, jumlah, dan 

kandungan gizi dari pakan tersebut. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh 

tidak stabilnya pemberian pakan sehingga itu kelangsungan hidup ikan koi 

berkurang. Selain itu tidak stabilnya pemberian pakan mengakibatkan laju 

pertumbuhan benih ikan koi menjadi lambat. Hal ini disebabkan pengaruh 

pemberian pakan terhadap metabolisme akan berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup dan laju pertumbuhan benih ikan koi (Cyprinus carpio). 

Dalam rangka meningkatkan kelangsungan hidup dan mempercepat proses 

laju pertumbuhan benih ikan koi, maka perlu dilakukan penelitan mengenai 

pemberian pakan dengan penambahan Vitamin C yang tepat untuk kelangsungan 

hidup dan laju pertumbuhan benih ikan koi. Suwirya et al., (2003) menyatakan 
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bahwa salah satu diantara nutrisi yang penting untuk pertumbuhan adalah Vitamin. 

Vitamin merupakan peranan dalam metabolisme. Khususnya vitamin C sangat 

penting dalam pembentukan kolagen, untuk menghasilkan ikan yang tumbuh 

secara normal. Penambahan vitamin C yang cukup perlu diberikan karena untuk 

mengimbangi hilangnya vitamin C dalam proses pembuatan, penyimpanan dan 

pencucian selama pemberian pakan. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang 

sedikit. Vitamin C mempunyai peranan sangat besar dalam proses fisiologis ikan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan 

vitamin C pada pakan terhadap laju pertumbuhan dan sintasan benih ikan koi (Cyprinus 

carpio). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dilakukan penelitian ini yaitu 

mengetahui pengaruh penambahan Vitamin C pada pakan terhadap laju pertumbuhan 

dan sintasan benih ikan koi (Cyprinus carpio). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini yaitu agar mengetahui secara 

langsung bagaimana proses penambahan Vitamin C pada pakan terhadap laju 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan koi (Cyprinus carpio) 

1.5 Hipotesis Penelitian 

 H0 : Penambahan Vitamin C pada pakan tidak berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan dan sintasan benih ikan koi. 



 

4 

 

 H1 : Penambahan Vitamin C pada pakan berpengaruh terhadap laju pretumbuhan 

dan sintasan benih ikan koi. 

 


