
 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Morfologi dan Taksonomi Ikan Nila 

 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan ikan air tawar yang memiliki bentuk 

tubuh pipih dan berwarna kehitaman. Spesies tersebut mempunyai garis vertikal 

berwarna hijau kebiruan. Pada sirip ekor terdapat garis melintang yang ujungnya 

berwarna kemerah-merahan (Ghufran, 2009). Warna tubuh yang dimiliki ikan nila 

adalah hitam keabu-abuan pada bagian punggungnya dan semakin terang pada 

bagian perut ke bawah (Cholik, 2005). Ikan nila juga memiliki mata yang besar 

dan menonjol (Wiryanta et al, 2010). Spesies tersebut memiliki linea lateralis 

(gurat sisi) yang terputus menjadi dua bagian. Bagian pertama terletak dari atas 

sirip dada hingga hingga tubuh, dan bagian kedua terletak dari tubuh hingga ekor. 

Jenis sisik yang dimiliki spesies tersebut adalah ctenoid (Cholik, 2005).  

 

Ikan nila mempunyai lima buah sirip yang berada di punggung, dada, perut, anus, 

dan ekor (Wiryanta et al, 2010). Sirip punggung (dorsal fin) memiliki 17 jari-jari 

keras dan 13 jari-jari lemah (D.XVII.13); sirip perut (ventral fin) memiliki 1 jari-

jari keras dan 5 jari-jari lemah (V.I.5); sirip dada (pectoral fin) memiliki 15 jari-

jari lemah (P.15); sirip anal (anal fin) memiliki 3 jari-jari keras dan 10 jari-jari 

lemah (A.III.10); dan sirip ekornya (caudal fin) memiliki 2 jari-jari lemah 

mengeras dan 16 jari-jari lemah (C.2.16) (Ghufran, 2009). 
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Gambar 2. Ikan Nila (Oreochromis niloticus) (Anonim, 2010) 

 

 

Saanin (1984), menjelaskan bahwa taksonomi ikan nila adalah sebagai berikut : 

 

Filum  : Chordata 

Sub filum : Vertebrata 

Kelas  : Osteichthyes 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Cichlidae 

Genus  : Oreochromis 

Spesies : Oreochromis niloticus 

 

B. Habitat Ikan Nila 

 

Habitat ikan nila adalah perairan tawar, seperti sungai danau, waduk, dan rawa-

rawa, tetapi karena toleransinya yang luas terhadap salinitas (euryhaline) sehingga 

dapat pula hidup dengan baik di air payau (Ghufran, 2009). Ikan 
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nila merupakan ikan yang dapat beradaptasi dengan baik di berbagai habitat. 

Spesies ini telah banyak ditemukan mampu hidup di segala macam air, mulai dari 

sungai, danau, dan saluran irigasi. Meskipun tergolong ke dalam ikan air 

tawar, namun spesies ini dapat beradaptasi dengan kondisi perairan payau 

(Cholik, 2005). 

 

C. Pakan dan Kebiasaan Makan Ikan Nila 

 

Pakan ikan nila di habitat asli berupa plankton, perifiton, dan tumbuh-tumbuhan 

lunak, seperti Hydrilla dan ganggang. Ikan nila tergolong ke dalam hewan 

omnivora (pemakan segala/hewan dan tumbuhan) cenderung herbivora. Pada 

masa pemeliharaan, ikan nila dapat diberi pakan buatan (pelet) yang mengandung 

protein antara 20 – 25 %. (Ghufran, 2009). Pada masa pemeliharaan tersebut ikan 

nila sangat responsif terhadap pakan buatan (pelet) baik pelet terapung maupun 

pelet tenggelam (Cholik, 2005). Pemberian pakan untuk benih ikan nila dilakukan 

3-4 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumlah pakan 

yang diberikan untuk benih berukuran 5-7 cm adalah sebanyak 4-6% dari total 

berat tubuh ikan (Ghufran, 2010). 

  

D. Laju Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Ikan Nila 

 

Ikan nila jantan memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan ikan 

nila betina. Laju pertumbuhan ikan nila jantan rata-rata 2,1 gram/hari, sedangkan 

laju pertumbuhan ikan nila betina rata-rata 1,8 gram/hari (Ghufran, 2009). Pada 

waktu pemeliharaan 3-4 bulan, dapat diperoleh ikan nila berukuran rata-rata 250 

gram dari berat awal ikan nila 30-50 gram (Cholik, 2005). Selain pertumbuhannya 
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yang cepat, ikan nila juga memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi pada 

masa pemeliharaan. Wiryanta et al (2010) menjelaskan bahwa tingkat 

kelangsungan hidup ikan nila dalam kegiatan pembenihan adalah 80%, kemudian 

untuk kegiatan pembesaran adalah 65-75%.  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup 

benih ikan nila adalah faktor genetik, kualitas air, pakan, serta hama dan penyakit 

(Ghufran, 2009). Kualitas benih ikan nila akan menurun bila berasal dari indukan 

yang memiliki umur lebih dari 2 tahun. Kemudian pertumbuhan benih ikan nila 

akan lambat karena jumlah pakan yang diberikan masih kurang (tidak sesuai 

dengan biomassa per hari) dan kandungan protein yang rendah dalam pakan. 

Tingkat kematian benih ikan nila tinggi jika kualitas air seperti pH, DO, 

kekeruhan air, dan pencemaran berada diluar batas toleransi bagi kehidupan benih 

ikan nila. Kematian benih ikan nila juga akan tinggi bila diketahui bahwa benih 

yang dipelihara terserang hama dan penyakit (Wiryanta et al, 2010). 

  

E. Kualitas Air 

 

Kualitas air merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam kegiatan 

budidaya. Biota budidaya tumbuh optimal pada kualitas air yang sesuai dengan 

kebutuhannya (Ghufran, 2009). Beberapa parameter kualitas air yang penting 

dalam budidaya ikan nila adalah suhu, pH, oksigen terlarut, dan amoniak. Agar 

pertumbuhan dan perkembangan ikan nila berjalan dengan baik maka parameter 

kualitas air tersebut harus tetap terjaga sehingga pertumbuhan benih ikan nila 

dapat berlangsung optimal (Popma dan Masser, 1999).  
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Suhu yang masih bisa ditolerir benih ikan nila dalah 15-37
o
C, namun ikan nila 

akan tumbuh optimal pada suhu 25-30
o
C (Wiryanta et al, 2010). Ghufran (2009) 

menjelaskan bahwa suhu berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota 

air. Perubahan suhu yang tinggi dapat mematikan biota budidaya karena terjadi 

perubahan daya angkut darah. Kemudian peningkatan suhu juga dapat 

mempengaruhi penurunan kelarutan kadar oksigen di perairan (Effendi, 2000). 

 

pH (derajat keasaman) merupakan gambaran keberadaan ion hidrogen di dalam 

suatu perairan. Klasifikasi nilai pH =7 bersifat netral. Kemudian nilai 0<pH<7 

bersifat asam. Sedangkan nilai 7<pH<14 bersifat basa (Effendi, 2000). Popma dan 

Masser (1999) menjelaskan bahwa ikan nila dapat bertahan pada pH 6-9. Namun 

pertumbuhan benih ikan nila akan optimal pada kisaran pH 7-8 (Ghufran, 2009). 

Fluktuasi pH harian di kolam dipengaruhi oleh proses fotosintesis dan respirasi 

biota. Pada saat sore hari, nilai pH akan meningkat karena pengaruh dari proses 

fotosintesis. Pada saat nilai pH tinggi dan kondisi suhu air hangat di sore hari, 

amoniak akan mendominasi perairan tersebut. Semakin tinggi nilai pH, maka 

tingkat toksisitas amoniak akan semakin meningkat (Hargreaves dan Tucker, 

2004). 

 

Ikan nila merupakan spesies yang tahan terhadap kekurangan oksigen terlarut 

dalam air. Namun pertumbuhan ikan nila akan optimal jika kandungan oksigen 

terlarut lebih dari 3 ppm (Cholik, 2005). Kadar oksigen terlarut rendah 

menyebabkan metabolisme, pertumbuhan, dan resistensi terhadap penyakit 

menjadi terganggu (Popma dan Masser, 1999). Fluktuasi kadar oksigen yang 

tinggi di perairan hingga mencapai kadar yang sangat rendah berbahaya bagi 
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organisme akuatik. Semakin rendah kadar oksigen terlarut maka semakin tinggi 

toksisitas zinc, tembaga, timbal, sianida, hidrogen sulfida, dan amoniak (Effendi, 

2000). Wiryanta et al (2010) menjelaskan bahwa kadar oksigen terlarut untuk 

pertumbuhan benih ikan nila minimum 5 mg/l. 

 

Amoniak adalah senyawa beracun di perairan. Sumber utama amoniak adalah 

hasil sistem ekskresi ikan dan difusi dari sedimen. Pada pH > 7, amoniak tidak 

terionisasi dan bersifat toksik (Effendi, 2000). Tingkat toksisitas amoniak akan 

meningkat dengan peningkatan pH dan temperatur. Jika konsentrasi amoniak yang 

berada di perairan cukup tinggi, maka peningkatan toksisitas amoniak dapat 

menyebabkan kerusakan insang dan ginjal, penurunan pertumbuhan, 

terganggunya sistem otak, dan kadar oksigen terlarut menjadi rendah (Durborow 

et al, 1997). Batas konsentrasi kandungan amoniak yang dapat mematikan ikan 

nila adalah ≥ 0,2 mg/L (Popma dan Masser, 1999). 

 

F. Sistem Budidaya Tanpa Ganti Air 

 

Sistem budidaya tanpa ganti air merupakan suatu sistem yang efisien digunakan 

dalam kegiatan budidaya. Penerapan sistem tersebut dapat menekan biaya 

produksi, tidak membutuhkan teknologi tinggi, dan dapat diterima masyarakat 

umum (Vidali, 2001). Pada penerapan teknologi tersebut tidak dilakukan 

pembuangan feses dan bakteri ke perairan alami, sehingga dapat menghindari 

pencemaran perairan. Tanpa dilakukannya pergantian air, maka berpindahnya 

organisme patogen penyebab penyakit dari luar ke suatu wilayah budidaya 

maupun sebaliknya dapat dicegah (Lopez et al., 2008).  
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Penerapan sistem budidaya tanpa ganti air tetap perlu diwaspadai mengingat 

penurunan kualitas air sangat mudah terjadi dan dapat mengganggu pertumbuhan 

serta kesehatan ikan (Riche dan Garling, 2003). Penurunan kualitas air dalam 

budidaya tanpa ganti air disebabkan oleh penumpukan sisa pakan dan hasil 

ekskresi ikan berupa urin dan feses. Urin dan feses yang dikeluarkan tersebut 

mengandung amoniak yang merupakan zat berbahaya bagi kesehatan  ikan 

(Ghufran, 2009). Amoniak akan menjadi racun jika dibiarkan tetap menumpuk 

dalam kolam pemeliharaan  ikan. Konsentrasi amoniak yang tinggi dalam kolam 

pemeliharaan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat dan mengalami 

kematian sehingga kelangsungan hidup menjadi rendah (Hargreaves dan Tucker, 

2004). 

 

G. Bioremediasi 

 

Bioremediasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk meremediasi atau 

memperbaiki suatu lahan atau tanah yang tercemar. Prinsip bioremediasi 

menggunakan organisme hidup, terutama mikroorganisme untuk mendegradasi 

lingkungan yang tercemar ke tingkat atau bentuk yang lebih aman (Vidali, 2001). 

Bakteri merupakan organisme yang paling umum digunakan sebagai agen 

bioremediasi.  Namun alga, fungi, dan tumbuhan juga ternyata dapat digunakan 

sebagai agen bioremediasi (Leung, 2004). 

 

Jenis tumbuhan yang mengalir bebas seperti Lemna minor, L. gibba, Wolffia 

arrhiza, dan Azolla pinnata diketahui potensial untuk digunakan untuk 

memperbaiki kondisi perairan yang tercemar, serta dapat memperbaiki kualitas air 
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dalam kolam pemeliharaan ikan melalui biofiltrasi bahan organik (Ferdoushi 

et.al., 2008). Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tanaman Azolla 

sp. mempunyai kemampuan menurunkan COD rata-rata sebesar 82%, penurunan 

N-Total rata-rata sebesar 74%, penurunan P-Total rata-rata sebesar 75%, dan 

mampu menaikkan pH dari ± 5,5 menjadi ± 8 dengan waktu detensi 6 hari pada 

air limbah pabrik tahu  (Setyowati, 1999 dalam Fahma 2007).  

 

H. Azolla sp. 

 

Azolla sp. adalah jenis paku air mini yang berukuran 3-4 cm. Tanaman tersebut 

mampu tumbuh dengan baik di daerah tropis maupun sub tropis. Azolla sp. dapat 

tumbuh di kolam, saluran air, maupun di areal penanaman padi (Kadir et al, 

2008). Kelebihan yang dimiliki oleh tanaman Azolla sp. adalah kemampuannya 

bersimbiosis dengan Anabaena azollae pada proses fiksasi nitrogen yang dapat 

membuat tanah yang ditumbuhi menjadi subur dan kaya akan nutrisi, khususnya 

senyawa golongan nitrogen (Nugrahapraja, 2008).  

 

Pertumbuhan Azolla sp. berlangsung cepat sekali, dalam waktu 3-5 hari dapat 

berkembang mernjadi dua kali lipat (Abdulkadir et al, 1998). Beberapa penelitian 

diperoleh bahwa laju pertumbuhan Azolla sp. adalah 0,355 – 0,390 gram per hari 

(di laboratorium) dan 0,144 – 0,860 gram per hari (di lapangan). Hasil penelitian 

BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional, 2008) diketahui bahwa dengan 

menginokulasikan 200 gram Azolla sp. per    maka setelah 3 minggu, tanaman 

tersebut akan menutupi seluruh permukaan lahan tempat Azolla sp. ditumbuhkan. 

Lebih lanjut hasil penelitian Nugrahapraja (2008) juga diketahui bahwa tanaman 
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Azolla sp. memiliki laju pertumbuhan tinggi pada media perairan limbah amoniak, 

yaitu 0,09 gram/hari. Kultur tanaman Azolla sp. dapat dilakukan dengan 

penambahan fosfat secara efektif (Abdulkadir et al, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Azolla sp. 

 

Pada bidang pertanian tanaman Azolla sp. dapat digunakan sebagai pupuk hijau 

organik karena kandungan nitrogen yang tinggi (Kaimuddin et al, 2008). 

Kemudian tanaman tersebut memiliki kemampuan dalam menyerap limbah cair, 

bahan uji ekotoksikologi, dan merupakan salah satu bahan pakan ternak yang 

mempunyai nilai nutrisi tinggi (Nugrahapraja, 2008). Pemanfaatan Azolla sp. 

sebagai agen fitoremediasi telah dikembangkan di beberapa negara, dan telah 

diketahui bahwa tanaman tersebut mampu menyerap dan menstabilkan unsur-

unsur logam seperti timbal (Pb), kromium (Cr), arsen (As), merkuri (Hg), sianida 

(CN⁻), dan cadmium (Cd) (Hidayat, 2011). Kemampuan Azolla sp. dalam 

menyerap kandungan N cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Suharjono 

(2010) diketahui bahwa Azolla sp. mampu mereduksi nitrat mencapai 90% setelah 

enam hari inkubasi pada media air dengan kadar nitrat sebesar 16-32 mg/l.  


