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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) 

Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan konsumsi air tawar yang 

lebih suka pada kondisi air yang tidak terlalu dalam dan tumbuh pada air 

yang deras, seperti di daerah pinggiran sungai atau danau. Ikan mas 

memiliki sifat yang sangat adaptif terhadap lingkungan hidup yang baru. 

Sifat yang adaptif dari ikan mas tersebut membuat ikan mas dengan segala 

macam varietasnya dapat hidup dalam perairan air tawar di segala penjuru 

dunia, termasuk di Indonesia (Narantaka, 2012). Menurut Heru Susanto et 

al. (2000), berbagai varietas ikan mas yang telah dikenal dan banyak 

dibudidayakan di Indonesia dewasa ini, di antaranya varietas-varietas ikan 

mas punten, sinyonya, kancra domas, kumpay, taiwan, merah, kaca, rancu, 

dan ikan mas varietas majalaya.  

a. ikan mas punten, yaitu ikan mas dengan warna sisik hijau gelap 

(kehitam-hitaman), 

b. ikan mas sinyonya, yaitu ikan mas dengan warna sisik  kuning muda, 

c. ikan mas kancra domas, ikan mas dengan warna sisik merah, 

d. ikan mas kumpay, ikan mas dengan warna sisik kuning muda, 

e. ikan mas varietas taiwan, ikan mas dengan warna sisik hijau 

kekuningan, 

f. ikan mas merah, ikan mas dengan warna sisik merah keemasan, 
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g. ikan mas kaca, ikan mas dengan warna sisik putih mengkilap, 

h. ikan mas koi, ikan mas dengan warna sisik beragam, 

i.    ikan mas rancu,dan 

j.    ikan mas majalaya, ikan mas dengan warna sisik hijau keabu-abuan.   

Ikan mas merupakan salah satu anggota dari Cyprinidae yang 

dikenal sebagai salah satu sumber makanan hewani bagi manusia. Sejarah 

telah mencatat bahwa bangsa Romawi dan bangsa Cinalah yang telah 

memanfaatkannya untuk kebutuhan pangan dan hobi (Saanin, 1984; Watson 

et al., 2004).   

 

2.2  Biologi Ikan Mas 

Ikan mas dapat hidup dan berkembang baik pada ketinggian 150-

600 m di atas permukaan laut (dpl) dengan suhu optimum 25-30oC, pH 

antara 7-8 dan termasuk ikan pemakan tumbuhan dan hewan (omnivora) 

(Narantaka, 2012). Ikan mas pada ukuran 10 cm biasanya memakan 

plankton, sedangkan yang berukuran lebih dari 10 cm makanannya adalah 

binatang dasar air seperti larva, siput kecil, dan cacing. Ikan mas menyukai 

air yang dangkal, genangan air, dan danau (Pasaribu & Somantri, 2004).  
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   2.2.1  Sistematika dan Habitat Ikan Mas 

Sistematika  ikan mas menurut Saanin (1986) adalah sebagai 

berikut: 

Filum                     : Chordata 

Kelas                      : Pisces 

Sub Kelas               : Teleostei 

Ordo                       : Ostariophysi 

Sub Ordo                : Cyprinoidea 

Famili                     : Cyprinidea 

Genus                     : Cyprinus 

Spesies                   : Cyprinus carpio L. 

Ciri-ciri morfologi ikan mas yang telah banyak dikenal masyarakat 

di Indonesia seperti pernah di laporkan oleh Tim Lentera (2002), ciri-ciri 

ikan mas adalah badan ikan mas berbentuk memanjang dan sedikit pipih ke 

samping, mulut ikan mas terletak di ujung tengah (terminal) dan dapat 

disembulkan (protaktil), di bagian mulut dihiasi dua pasang sungut (berbel), 

di dalam mulut terdapat gigi kerongkongan (pharynreal teeth) yang terdiri 

dari tiga baris berbentuk geraham, sirip punggung ikan mas berbentuk 

memanjang yang letak permukaannya bersebrangan dengan permukaan sirip 

perut (ventral), di bagian belakang sirip punggung ini berjari-jari keras, 

sedangkan di bagian akhir bergerigi. Seperti juga sirip punggung, bagian 

belakang sirip dubur ikan mas juga berjari-jari keras dan bagian terakhirnya 

bergigi. Sirip ekornya membentuk cagak, berukuran simetris, dan 
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memanjang hingga ke belakang tutup insang. Sisik ikan mas berukuran 

cukup besar dengan tipe sisik lingkaran (cycloid) dan terletak beraturan, 

garis rusuk taju gurat sisi (linea lateralis) yang dimiliki lengkap dan berada 

di pertengahan tubuh dengan posisi melintang dari tutup insang sampai ke 

ujung belakang pangkal ekor (Narantaka, 2012).  

Berikut gambar ikan mas (C. Carpio L.) tersaji dalam Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Ikan Mas (C. carpio L.) 

 

2.2.2 Habitat Ikan Mas 

Habitat atau tempat hidup ikan mas di alam bebas yaitu di 

pinggiran sungai, danau, atau perairan tawar lain dengan kedalaman air 

yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras aliran airnya. Lingkungan 

perairan yang ideal untuk tempat hidup ikan mas adalah daerah dengan 

ketinggian 150 – 600 m di atas permukaan laut. Suhu air yang ideal untuk 

tempat hidup ikan mas adalah terletak pada kisaran antara 25–300C 

(Narantaka, 2012).  
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Ikan mas berasal dari daratan Asia yang sejak lama telah 

dibudidayakan sebagai ikan konsumsi oleh orang–orang Cina sejak 400 

tahun masehi. Penyebaran ikan ini sudah merata di daratan Asia dan Eropa 

dan sebagian lagi di Amerika Utara dan Australia. Habitat utama ikan mas 

adalah dalam air tawar. Namun ikan mas dapat hidup juga di daerah muara 

sungai yang airnya payau. Berdasarkan sifat ikan mas ini, masyarakat di 

beberapa daerah telah mencoba membudidayakan ikan mas di dalam tambak 

yang airnya payau dengan kadar garam atau salinitas air payau antara 20-30 

permil (Narantaka, 2012). 

 

2.3 Pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan perubahan baik ukuran, panjang, maupun 

volume dalam waktu tertentu, sedangkan perbandingan antara berat dan 

panjang dinyatakan sebagai faktor kondisi yang menggambarkan keadaan 

kegemukan (Effendi, 2002).  Pertumbuhan ikan itu sendiri dipengaruhi oleh 

faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalam meliputi keturunan, umur, 

ketahanan terhadap penyakit, dan kemampuan memanfaatkan makanan 

alami maupun makanan tambahan. Faktor luar yang mempengaruhi 

pertumbuhan ikan meliputi temperatur, faktor kimia fisik lingkungan, dan 

makanan yang tersedia. Selain itu, pertumbuhan juga digunakan sebagai 

parameter atau alat untuk mengetahui efisiensi pakan. Pada ikan maupun 

udang daya tahannya akan dapat menurun jika memperoleh pakan yang 
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tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, baik jumlah maupun pakan (Joenarto, 

1996).  

Pertumbuhan bobot ikan akan terjadi bila makanan yang dikonsumsi 

lebih banyak dari kebutuhan dasar untuk metabolisme basal dan penyediaan 

energi untuk menunjang aktifitasnya, misalnya untuk keseimbangan 

metabolisme (Brown & Gratzek, 1980). Pakan yang dikonsumsi digunakan 

untuk pemeliharaan tubuh ikan dan menggantikan alat-alat tubuh ikan yang 

rusak.  

Pada organisme lain, baik ikan maupun udang memerlukan zat 

makanan seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral untuk 

kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Dari kesemuanya itu protein 

merupakan zat utama yang mempengaruhi pertumbuhan (Khairuman & 

Amri, 1999). 

 

2.4 Pertumbuhan Kompensatori 

Pertumbuhan kompensatori merupakan fase pertumbuhan yang cepat 

dan lebih besar dari normal yang berkaitan dengan pemberian pakan 

kembali pada hewan setelah mengalami masa pengurangan pemberian 

pakan sehingga akan kehilangan bobot pada masa perkembangbiakannya 

(Boekhuizn et al., 1999 dalam Chatacondi & Yant,  2001).  

Petumbuhan kompensatori ditunjukkan dengan peningkatan rata–

rata pertumbuhannya maupun dari efisiensi penggunaan pakan selama 

periode pemberian pakan kembali (Sealey et al., 1998). Penelitian–
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penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa efisiensi pemberian 

pakan terjadi pada fase pertama pemberian pakan, sehingga sangat 

menentukan bagi industri komersial lele. Ikan lele yang dipuasakan dengan 

interval waktu 2 dan 3 hari akan mempunyai nilai FCR (Feed Conversion 

Ratio) yang lebih baik dan pertumbuhannya pun lebih besar apabila 

dibandingkan dengan ikan yang tidak dipuasakan (Sealey, 1998).  

 

2.5 Pemuasaan 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ikan dan untuk meminimalisir biaya pakan adalah dengan 

mengatur pemberian pakan melalui pemuasaan (Sutarmat et al., 2004).  

Pemuasaan merupakan pengurangan pemberian pakan secara 

diskontinyu pada waktu–waktu tertentu atau pada siklus pemberian pakan 

antara yang diberi pakan atau yang tidak diberi pakan. Ikan yang mengalami 

pemuasaan akan mempercepat laju pertumbuhannya seiring dengan 

pemberian pakan. Hal ini terjadi karena pada saat ikan dipuasakan maka 

ikan akan menggunakan cadangan makanannya untuk menggantikan pakan 

yang seharusnya diperoleh (Kim & Lovell, 1995). 

Chatakondi & Yant (2001) melaporkan bahwa puasa dalam waktu 

tertentu, yaitu selama satu, dua, atau tiga hari kemudian diikuti dengan 

pemberian pakan kembali, maka ikan akan mengalami hyperphagia, yaitu 

periode nafsu makan pada ikan akan bertambah, tetapi pada dua sampai tiga 

hari akan mengalami penurunan nafsu makan kembali. Peningkatan 
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konsumsi pakan setelah ikan dipuasakan ini akan diikuti dengan 

peningkatan laju pertumbuhan mutlak, sehingga penggunaan pakan akan 

lebih efisien (Soemaker et al., 2003). 

Penelitian tentang pemuasaan ini telah banyak dilakukan pada 

beberapa ikan, misalnya saja Chatacondi & Yant (2001) telah melakukan 

penelitian pada juvenil ikan lele kanal (I. puntactus) 2.5 g yang telah 

dipuasakan secara periodik. Hasil yang diperoleh adalah rata–rata laju 

pertumbuhan yang tinggi dicapai oleh ikan yang dipuasakan selama tiga hari 

sekali. Hasil penelitian Wendy et al. (1998) dalam Sukmaningrum (2006) 

menunjukan bahwa puasa secara periodik dapat meningkatkan pertumbuhan 

bobot ikan lele sungai I.  punctatus. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ikan yang diberi pakan 3 kali sehari memperlihatkan pertumbuhan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya.  

Aktivitas ikan akan menurun selama pakan tidak ada (puasa), hal ini 

dilakukan untuk menghemat energi selama puasa. Selama puasa, respons 

yang muncul adalah stres, transisi, dan adaptasi. Pada fase stres ikan akan 

menjadi hiperaktif tetapi hanya beberapa waktu saja, setelah itu baru akan 

diikuti dengan fase transisi, yaitu ketika ikan mengurangi aktivitasnya. Hal 

seperti ini akan dipertahankan selama fase adaptasi sampai ikan akan diberi 

pakan kembali (Van Dijk, 2002 dalam Sukmaningrum, 2009).  
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2.6 Pakan 

Pakan merupakan faktor terpenting karena merupakan sumber energi 

untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, serta perkembangbiakkan. Nutrisi 

yang terkandung dalam pakan harus benar–benar terkontrol dan memenuhi 

kebutuhan ikan tersebut. Kualitas dari pakan ini ditentukan oleh kandungan 

nutrisi yang lengkap mencakup protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan 

mineral. Pakan yang diberikan untuk ikan diharapkan mampu menghasilkan 

bobot rata-rata yang tinggi, kadar protein tubuh tinggi, dan efisiensi pakan 

yang tinggi (Rabegnatar & Tahapari, 2002). 

Pakan yang paling baik untuk pertumbuhan ikan mas adalah pakan 

dengan kandungan sebesar 40%. Namun, apabila digunakan dalam usaha 

budidaya ikan, maka pakan dengan kadar protein sebesar ini cenderung 

mahal harganya sehingga tidak menguntungkan bagi budidaya ikan. 

Biasanya ikan yang dibudidayakan cukup diberi pakan dengan kadar protein 

20-30% (Sitanggang, 2001). Banyaknya pakan tambahan adalah antara 2-

3% dari berat total ikan per harinya (Rachmatun, 2004). 

 

2.7 Kondisi Lingkungan 

Kualitas air adalah sifat–sifat yang ditunjukkan dengan nilai dan atau 

komponen lain yang terkandung di dalam air (Badan Standarisasi Nasional, 

2004). Kondisi kualitas air dapat mempengaruhi kehidupan organisme pada 

perairan yang dapat diketahui melalui parameter fisik seperti suhu dan 

parameter kimia yaitu oksigen terlarut dan pH.   
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2.7.1 Suhu  

Suhu adalah derajat panas atau dinginnya air yang dapat diukur pada 

skala definitif seperti derajat celcius (OC) atau derajat Fahrenheit (OF). Suhu 

air merupakan regulator utama proses-proses yang alami dalam lingkungan 

akuatik. Suhu air yang ideal untuk pemeliharaan ikan mas sebaiknya 

berkisar antara 25-300C (Narantaka, 2012). 

Naik turunnya suhu ini sangat mempengaruhi sangat menentukan 

aktivitas fisiologis organisme akuatik. Peningkatan suhu mengakibatkan 

penurunan viskositas, peningkatan reaksi kimia, peningkatan evaporasi, 

penurunan gas dalam air, peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi 

organisme air (Effendi, 2002).  

Apabila kenaikan suhu lingkungan ini melampaui batas toleransi, 

maka organisme akuatik ini akan mengalami kematian karena kepanasan, 

sebaliknya penurunan suhu yang melampaui batas juga akan menyebabkan 

kematian karena kedinginan (Cossins & Bowler, 1987; Kay, 1998 dalam 

Yuwono, 2003).  

Suhu mematikan ikan (lethal) untuk hampir semua jenis spesies ikan 

berkisar 10-11oC selama bebrapa hari. Nafsu makan ikan akan terganggu 

apabila suhu air berada di bawah 16-17 oC, sedangkan kemapuan reproduksi 

akan mengalami penurunan pada suhu di bawah 21 oC. Hal seperti ini 

berkaitan dengan proses metabolisme dan aktifitas ikan yang dibudidayakan 

(Sucipto & Prihartono, 2005).  
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2.7.2  pH 

Derajat keasaman (pH) juga mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang air serta toksisitas suatu 

senyawa kimia (Mahinda, 1984 & Effendi, 2002).  

 

2.7.3  Oksigen terlarut  

Ikan memerlukan oksigen untuk bernapas dan untuk pembakaran 

makanan guna mendukung aktivitas seperti berenang, pertumbuhan, 

reproduksi, dan lain-lain. Nilai oksigen terlarut ini merupakan faktor penting 

dalam pengelolaan kesehatan ikan karena kondisi yang kurang optimal 

untuk pertumbuhan dan perkembangan dapat mengakibatkan ikan stres 

sehingga mudah terserang penyakit. Oksigen terlarut merupakan salah satu 

parameter yang dapat digunakan sebagai pilihan utama untuk menentukan 

layak tidaknya air untuk digunakan dalam kegiatan pembesaran ikan. 

(Sucipto & Prihartono, 2005). 
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