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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Cobia 

 

1. Klasifikasi 

 

Menurut Linnaeus (1976), klasifikasi ikan cobia adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

 

Phylum: Chordata 

Class : Actinopterygii 

Order : Perciformes 

Family : Rachycentridae 

Genus : Rachycentron 

Species : R. canadum 

 

2. Morfologi Cobia 

 

Cobia menyerupai dan berkerabat erat dengan Remora dari famili 

Echeneidae. Perbedaanya Cobia tidak mempunyai penghisap seperti 

Remora, badan cobia jauh lebih kuat dan memiliki ekor berbentuk bulan 

sabit  (Wikipedia, 2008). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Chordate
http://en.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
http://en.wikipedia.org/wiki/Perciformes
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Cobia memiliki ciri-ciri berwarna hitam, pada bagian dorsalnya berwarna 

abu-abu, pada bagian lateral dan ventral berwarna putih. Ketika masih 

muda memiliki ciri-ciri terdapat 2 garis disamping yang berwarna hitam, 

tetapi dapat menjadi lebih hitam ketika dewasa. Bentuk tubuh seperti 

silindris dan kepala berbentuk pipih melebar mulut lebar dengan rahang 

yang lebih sempit, gigi terdapat di dalam rahang di antara lidah dan mulut, 

(Gambar 1-3). 

 

 

 

 

   Gambar 1.  Cobia dewasa 

 

 

 

 

 

                        Gambar 2.  Cobia muda    Gambar 3.  Mulut cobia 

 

3. Sebaran dan habitat 

 

Cobia merupakan ikan pelagik yang terdapat di seluruh dunia pada laut 

dalam dengan suhu tropis (hangat), kecuali di Laut timur. Di laut Atlantik 

barat, cobia ditemukan dari Nova Scotia selatan sampai ke Argentina, di 

Laut Atlantik timur dari maroko sampai Afrika Selatan, dan di Pacific 

barat dari Jepang sampai Australia dan Austria. Cobia menyukai 
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temperatur air antara 20°C- 30°C, berpindah tempat ke selatan yaitu 

daerah yang  perairannya lebih hangat selama musim gugur dan musim 

dingin kemudian bermigrasi kembali ke daerah utara ketika musim semi 

(Wikipedia, 2008).  

 

4. Perkembangan budidaya Cobia 

 

Beberapa negara yang melakukan budidaya cobia berdasarkan data FAO 

(Food and Agriculture Organization) adalah sebagai berikut, Bahamas, 

Belize, Republik Dominican, Mexico, Filipina, Poerto Rico, Amerika 

serikat, dan Vietnam (Anonim, 2008). Cobia mulai mendapat perhatian 

sepuluh tahun belakangan ini, karena mudahnya perawatan, kualitas 

daging yang baik, cepatnya pertumbuhan serta efisiensi pemberian pakan 

yang tinggi menjadi daya tarik untuk budidaya jenis ini (Anonim 2008). 

 

5. Pembenihan Cobia 

 

Benih yang digunakan untuk budidaya perlu diperhatikan dan diseleksi 

benih yang betul-betul sehat. Benih yang sakit akan terhambat 

pertumbuhannya dan lebih berbahaya lagi adalah penularannya ke ikan di 

dalam wadah budidaya. Berdasarkan pengamatan visual secara umum 

benih yang sehat memiliki ciri-ciri (Dirjen Perikanan, 1997) : 

1. Bentuk badan normal/tidak cacat/tidak sakit. 

2. Gerakan ikan lincah. 

3. Mempunyai respon yang tinggi terhadap pakan yang diberikan.  
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Hasil fertilisasi telur Cobia mempunyai rata-rata diameter 1,3 mm dan lama 

inkubasi kira-kira 30 jam pada suhu 26°C.  Setelah tiga hari kantung kuning 

telur habis dan itu adalah saat penting untuk menyediakan makanan 

exogenous (makanan pengganti). Dalam beberapa minggu larva diberi 

pakan zooplankton secara bertahap sampai cukup besar untuk diberikan 

pakann kering (pelet). Zooplankton yang diberikan adalah rotifers, artemia 

dan kopepod. Larva di monitor secara intensif agar pertumbuhannya 

optimal. Pertumbuhan akan cepat dicapai dengan memberikan suhu air di 

wadah pembesaran dengan temperatur lebih tinggi dari suhu lingkungan 

>26°C, serta mempertahankan kualitas air agar tetap optimal (Aquaculture, 

2008). 

 

B. Pakan dan vitamin 

 

Salah satu faktor yang sangat penting menentukan pertumbuhan ikan yang 

dipelihara adalah faktor ketersediaan pakan yang cukup, baik kualitas 

maupun kuantitas harus diperhatikan sebaik-baiknya yaitu harus memenuhi 

komposisi dan jumlah nutrien/zat makanan yang dibutuhkan ikan untuk 

pertumbuhan. Pakan yang diberikan sebaiknya yang masih baru (pelet) dan 

segar (ikan rucah) (Dirjen Perikanan, 1997). Jumlah pakan yang diberikan 

pada Cobia sebanyak 10% berat rata-rata Cobia. 

 

Sementara vitamin diperlukan dalam jumlah yang relatif sedikit, pada cobia 

vitamin diberikan sebanyak 2-3% jumlah rata-rata berat tubuhnya. Fungsi 

vitamin terutama untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan tubuh ikan. 
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Ditinjau dari sifat-sifat fisiknya, vitamin dapat dibagi ke dalam dua golongan 

yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. 

Vitamin yang larut dalam air antara lain tiamin (vitamin B), riboflavin 

(vitamin B2), asam pantotenat (vitamin B6), biotin, dan kobalamin (vitamin B 

2), dan lain-lain. Vitamin yang larut dalam lemak antara lain retinol (vitamin 

A), kolekalsiferol atau ergokalsiferol (vitamin D), alfa tokoferol (vitamin E), 

dan menadion (vitamin K). Vitamin B1, B6, dan B12 berfungsi untuk 

menunjang pertumbuhan serta dapat merangsang nafsu makan, sedangkan 

vitamin B2 berperan dalam pertumbuhan dan pertukaran zat-zat makanan 

(seperti karbohidrat, lemak, dan protein) dari sel-sel dalam tubuh ikan serta 

untuk proses reproduksi (Sahwan,2001).  

 

Vitamin A berfungsi untuk menunjang kesehatan mata, sedangkan vitamin D 

dibutuhkan untuk proses metabolisme dari mineral (terutama kalsium dan 

fosfor). Vitamin E berpengaruh terhadap pergerakan ikan maupun dalam 

proses reproduksi, sedangkan vitamin K berpengaruh dalam proses 

pembekuan darah (Sahwan, 2001). 

 

C. Osmolit Organik 

 

 

Molekul organik yang bekerja sebagai efektor osmotik intraseluler disebut 

senyawa osmolit organik. Senyawa osmolit organik dijumpai dalam 

konsentrasi tinggi di dalam sitosol semua organism dari bakteri sampai 

manusia. Senyawa ini memainkan peranan yang sentral dalam osmoregulasi 

seluler dan menjalankan fungsi cytoprotective yang spesifik sehingga dapat 
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memperkecil kehilangan air tubuh secara pasif dari senyawa-senyawa ini 

ketika energi seluler berkurang (Wikipedia, 2009b). 

 

Menurut Gaull, (1986), salah satu senyawa osmolit organik yaitu taurin yang 

menjadi turunan asam amino bebas penting di dalam tubuh. Taurin 

merupakan senyawa essensial, tidak tergolong ke dalam protein namun sangat 

penting dalam proses metabolisme tubuh. Taurin disintesis dalam jaringan 

hati, kadar taurin tertinggi di dalam tubuh terdapat pada otak, jantung dan 

retina mata. Pada individu dewasa taurine dapat berperan dalam mencegah 

kerusakan organ, apabila terjadi kekurangan taurin dapat mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan (Thorne, 2001). 

 

Menurut Thorne (2001), rumus molekul taurin adalah H2NCH2CH2SO3 

dengan rumus bangunnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur senyawa osmolit taurin. 

 

 

D. Matang Gonad Ikan 

 

Matang gonad ikan pada umumnya adalah tahapan pada saat perkembangan 

gonad sebelum dan sesudah memijah. Selama proses reproduksi, sebagian 

energi dipakai untuk perkembangan gonad. Bobot gonad ikan akan mencapai 
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maksimum sesaat ikan akan memijah kemudian akan menurun dengan cepat 

selama proses pemijahan berlangsung sampai selesai. Menurut (Damandiri, 

2009) pertambahan bobot gonad ikan betina pada saat stadium matang gonad 

dapat mencapai 10 – 25 persen dari bobot tubuh, dan pada ikan jantan 5 – 10 

persen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa semakin bertambahnya tingkat 

matang gonad, telur yang ada dalam gonad akan semakin besar. Matang 

gonad pada ikan dicirikan dengan perkembangan diameter rata-rata telur dan 

pola distribusi ukuran telurnya.  

 

Secara garis besar, perkembangan gonad ikan dapat dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu tahap pertumbuhan gonad ikan sampai ikan menjadi dewasa kelamin 

dan selanjutnya adalah pematangan gamet. Tahap pertama berlangsung mulai 

ikan menetas hingga mencapai dewasa kelamin, dan tahap kedua dimulai 

setelah ikan mencapai dewasa, dan terus berkembang selama fungsi 

reproduksi masih tetap berjalan normal (Damandiri, 2009). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa matang gonad pada ikan tertentu dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor internal. Faktor lingkungan antara 

lain dipengaruhi oleh suhu dan adanya lawan jenis, faktor internal antara lain 

perbedaan spesies, umur serta sifat-sifat fisiologi lainnya. 

 

Tingkat kematangan gonad merupakan pengelompokan kematangan gonad 

ikan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada perkembangan 

gonad. Pengamatan perkembangan gonad dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

pengelompokan berdasarkan morfologi (bentuk, ukuran panjang, berat, warna 

dan perkembangan isi gonad yang dapat dilihat). dan berdasarkan histologi 
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(anatomi perkembangan gonad lebih jelas dan mendetail). Pembagian tingkat 

kematangan gonad berbeda setiap peneliti dan tergantung pada jenis ikan 

yang diteliti (Damandiri, 2009). 

Perubahan yang terjadi dalam gonad secara kuantitatif dapat dinyatakan 

dalam suatu indeks yang disebut indeks kematangan gonad (IKG). Indeks ini 

menunjukan perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan termasuk 

gonad yang dinyatakan dalam persen. Indeks ini akan meningkat nilainya dan 

akan mencapai batas maksimum pada waktu akan terjadi pemijahan. Pada 

ikan betina nilai IKG lebih besar dibandingkan dengan ikan jantan (Effendie, 

1979) 

Menurut Musida (2008), nutrien jenis tertentu sangat dibutuhkan untuk 

mematangkan gonad ikan betina, masing-masing jenis nutrien mempunyai 

peran yang berbeda. Ikan yang telah mencapai fase matang gonad akan 

mengalami perubahan kebiasaan makan. Perubahan ini terkait dengan 

meningkatnya kebutuhan nutrien untuk pembentukan hormon reproduksi dan 

pemenuhan energi untuk pertumbuhan gonad.  

Menurut Musida (2008), komponen nutrien yang diperlukan untuk 

pematangan gonad ikan betina adalah : 

a. Protein 

Protein merupakan bahan esensial yang dibutuhkan untuk pematangan 

gonad. Kadar protein 45% baik bagi reproduksi ikan Kakap Merah dan 

36% untuk ikan Trout Pelangi. 

 

http://musida.web.id/indo/uzaku-salad-ikan-sidat
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b. Lipida/lemak 

Lipid atau lemak adalah komponen penting kedua setelah protein. Pakan 

induk yang kekurangan asam lemak essensial menghasilkan laju 

pematangan gonad yang rendah. Kolesterol merupakan bahan baku 

pembentukan hormon testosteron, estradiol dan steroid. Lemak juga 

berperan penting dalam pembentukan dinding sel telur. Proporsi lipida 

yang relatif rendah dengan Ω3-HUFA tinggi dapat meningkatkan 

kematangan gonad. Kadar HUFA terbaik bagi ikan lele, Clarias batrachus 

adalah Ω6 0,26%, Ω3 1,68% dalam kadar lipida rata-rata 5,87 g / l00 g 

bobot kering pakan. 

c. Karbohidrat 

Karbohidrat mengandung serat kasar dan sellulosa yang dibutuhkan untuk 

pematangan gonad. Komposisi karbohidrat pakan induk ikan lele adalah 

serat kasar 3,19-5,83%. 

 

d.  Mineral 

Peran mineral dalam proses metabolisme ikan sangat bervariasi, mineral 

dapat berfungsi sebagai biokatalis bagi beberapa enzim, hormon dan 

protein. Mineral yang penting bagi pematangan gonad adalah fosfor (P), 

seng (Zn) dan Mn. fosfor (P) berperan penting dalam proses pertumbuhan, 

pembentukan tulang (komponen terbesar kedua setelah Ca), pembentukan 

haemoglobin dan proses metabolisme lemak dan karbohidrat. Phosphor 

juga terdapat dalam asam nukleat, phospholipid dan beberapa enzim 

metabolik. Magnesium (Mg); berperan penting dalam beberapa sistem 
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enzim, di dalam hati (liver) dapat meningkatkan aktivitas metabolisme. 

Kalium (K); sebagian besar terletak pada ruang kosong antarsel, berperan 

dalam memberikan rangsangan pada sistem saraf dan otot. Besi (Fe); 

merupakan komponen pembentuk pigmen darah dan pnyerapan molekul 

O2 oleh haemoglobin. Selain itu juga berfungsi dalam sistem enzim 

pernapasan dan proses oksidasi-reduksi. Pada ikan rainbow trout, 

kandungan Fe yang tinggi dapat meningkatkan tingkat penetasan telur. 

 

e. Vitamin C dan E 

Vitamin C dan E diperlukan sebagai antioksidan untuk melindungi butir-

butir lemak yang terdapat pada sel telur. Vitamin C diperlukan sebagai 

koenzim dalam pembentukan kolagen, transformasi kolesterol menjadi 

estradiol dan pembentukan kapiler darah. Kekurangan vitamin C 

mengakibatkan gejala kebengkokan tulang belakang (Lordosis dan 

Scoliosis), ikan lemah, operculum terbuka, hiperplasia pada insang, dan 

anemia dengan Hb, Erytrosit dan Leukosit yang jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan yang normal. Vitamin E adalah vitamin yang 

berperan penting untuk perkembangan gonad. Kandungan vitamin E 24,5 

ID/g pakan terbaik bagi pematangan gonad ikan yellowtail. Kekurangan 

asam askorbat juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan jaringan 

tiroid untuk mengambil yodium. 
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E. Hormon 

 

Hormon berperan pula dalam pematangan gonad. Follicle stimulating 

hormone (FSH) dan Luteinzing Hormon (LH) merupakan hormone yang 

penting untuk reproduksi. Kedua hormone tersebut disintesa dan 

disekresikan oleh gonadotropes di kelenjar anterior pituitary. Di ovarium 

FSH menstimulasi pertumbuhan Graafian follicles yang belum matang 

agar menjadi matang. Berkurangnya sekresi LH dan FSH mengakibatkan 

kegagalan fungsi gonad (hipogonadisme). FSH dan LH bekerja secara 

sinergi pada reproduksi (Wikipedia, 2009a) 

 

F. Keramba Jaring Apung ( KJA) 

 

 

Metode budidaya ikan di laut dapat dilakukan dengan metode Karamba 

Jaring Apung (KJA) yaitu wadah atau tempat budidaya ikan yang terbuat 

dari bahan jaring yang digantungkan pada kerangka (rakit) di laut. 

Keramba Jaring Apung terdiri dari komponen rakit apung, kurungan, 

pelampung dan jangkar (Dirjen. Perikanan, 1997). 

 

1. Rakit Apung 

 

Satu unit rakit apung dapat berisi 2 atau 4 lubang, tapi secara ekonomi 

dianjurkan tiap rakit apung memiliki 4 lubang (Gambar. 4). Rakit apung 

dapat berukuran 8X8 m
2
 dan tiap lubang berukurn 3X3 m

2
. Rakit apung 

biasanya terbuat dari bambu atau kayu belah, rakit apung diberi jangkar 

agar tidak pindah terbawa arus (Dirjen, Perikanan, 1997). 
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                       Gambar 5. Kerangka Rakit Apung 

 

4. Kurungan 

 

Kurungan berfungsi sebagai wadah pemeliharaan ikan yang terbuat dari 

bahan polyethilen (PE) D. 18 dengan lebar mata jaring antara 1-1,5". 

Bentuk kurungan disesuaikan dengan bentuk kerangka rakit apung yaitu 

empat persegi dengan ukuran 3x3x3 m
3
 (Gambar. 5). Jaring apung yang 

telah siap di pasang pada kerangka rakit dengan cara mengikat ke empat 

sudut bagian atas pada setiap sudut kerangka (Dirjen. Perikanan, 1997). 

 

 

 

 

 

                  

 

                     Gambar 6.  Kurungan pada rakit apung 
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5. Pelampung 

 

Untuk mengapungkan sarana budidaya termasuk rumah jaga diperlukan 

pelampung. Pelampung dapat digunakan drum plastik volume 200 liter 

atau gabus dengan diameter 50 cm dengan panjang 100 cm. Dan untuk 

menahan rakit diperlukan pelampung sebanyak 12 buah. Pelampung dapat 

diikat dengan tali polyethelene (PE) yang bergaris tengah 0,8 - 1,0 cm 

(Dirjen. Perikanan, 1997). 

 

6. Jangkar 

 

Jangkar berfungsi untuk menahan sarana budidaya agar tidak bergeser dari 

tempatnya akibat pengaruh arus dan angin ataupun gelombang. Setiap inti 

keramba jaring apung dipergunakan jangkar 4 buah yang terbuat dari besi 

dengan berat 50 kg. Panjang tali jangkar biasanya 1,5 kali kedalaman 

perairan pada waktu pasang tinggi (Dirjen. Perikanan, 1997). 

 

 

7. Pemasangan Keramba 

 

 

Bentuk keramba hanya dibedakan menjadi dua macam yaitu berbentuk 

empat persegi dan bundar panjang. Keramba berbentuk empat persegi 

maupun kotak, pada umumnya dibuat dari bambu maupun papan. Bentuk 

bundar panjang, yaitu keramba menyerupai bubu pada umumnya dibuat 

dari bilah bambu (Sinar Tani, 1996). 
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Cara pemasangan atau penempatan keramba menurut Sinar Tani, (1996), 

 secara umum, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a) Keramba terendam secara keseluruhan. Pemasangannya direndam 

dalam air kurang lebih 20 cm di bawah permukaan air. Keramba ini 

sesuai untuk perairan yang sempit dan tidak begitu dalam. Mempunyai 

tiga sisi, dua sisi melintang arus dan satu sisi sejajar arus. 

b) Keramba terendam sebagian, kurang lebih 10 cm berada di atas 

permukaan air. Mempunyai enam sisi, terdiri dari empat sisi 

memanjang dan dua sisi melintang, jenis keramba ini cocok untuk 

dipasang di perairan yang dalam dan luas seperti di sungai, danau, 

waduk dan rawa. 

c) Keramba pagar berbentuk pagar keliling yang langsung ditancapkan 

ke dasar air. Keramba ini harus selalu digenangi air, baik pada waktu 

air pasang maupun air surut. Pada umumnya dikembangkan oleh 

penduduk yang tinggal di rumah terapung. 


