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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ikan Nilem (Osteochilus hasselti) 

Di Indonesia ikan nilem dikenal dengan nama Nilem, Lehat, Magut, 

Regos, Milem, Muntu, Palung, Palau, Pawas, Puyau, Asang, dan Penopa 

(Saanin, 1984). Daerah penyebarannya meliputi: Malaysia, Thailand, Vietnam, 

Kamboja, Indonesia (pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi).  

Menurut Saanin (1984), klasifikasi ikan nilem adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata  

Kelas  : Pisces 

Ordo  : Ostariophysi 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Osteochilus 

Spesies : Osteochilus hasselti 

 
Gambar 1. Ikan Nilem (Osteochilus hasselti) 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2018) 

Ikan nilem memiliki bentuk badan memanjang, dan sedikit pipih ke 

samping. Mulut terletak diujung tengah (terminal) dan dapat disembulkan 

(protaktil) serta memiliki dua pasang sungut yang terletak dibibir bagian atas. 
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Memiliki gigi kerongkongan (pharyngeal teeth) terdiri dari tiga baris yang 

berbentuk geraham (Jangkaru, 2001). 

Ikan nilem (O. hasselti) memiliki tipe sisik berbentuk lingkaran (cycloid) 

yang terletak beraturan. Ikan nilem mempunyai bentuk tubuh yang pipih. 

Warna tubuh terutama bagian punggung berwarna coklat kehijauan, 

sedangkan pada bagian perut berwarna agak terang. Gurat sisi (linea lateralis) 

ikan nilem terletak di pertengahan badan, melintang dari tutup insang sampai 

pangkal ekor. Sirip punggung berbentuk memanjang dan terletak dibagian 

permukaan. Sirip perut terletak dibelakang sirip dada.Sirip dubur (pinna analis) 

bagian belakang juga memiliki jari-jari keras dengan bagian akhir berbentuk 

gerigi. Sedangkan sirip ekor berbentuk cagak dan berukuran simetris 

(Soeminto, 2008). 

Ikan nilem merupakan salah satu ikan air tawar yang memijah sepanjang 

tahun dan memiliki produksi yang cukup tinggi (Syamsuri et al., 2017). Induk 

ikan nilem jantan dapat dipijahkan mulai umur satu tahun dengan panjang 20 

cm dan berat berkisar 80 gr – 100 gr. Ikan nilem betina mulai dipijah pada umur 

satu setengah tahun dengan berat 100 gr – 150 gr. Satu induk betina mampu 

menghasilkan telur sebanyak 80.000 – 110.000 butir telur/kg bobot induk. Pola 

pemijahan ikan nilem adalah total spawner, mengeluarkan telurnya secara 

serentak atau bersamaan pada saat memijah. Warna telur ikan nilem transparan 

dan bersifat tenggelam atau di dasar perairan. Telur ikan nilem memiliki 

diameter antara 0,8 mm – 1,2 mm (Putri et al., 2015). 
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2.2. Daun Sirih (Piper betle L) 

Daun sirih (P. betle L) merupakan tanaman yang bersifat antifungi, anti 

mikroba, dan antioksida (Mentari et al., 2016). Tanaman ini dapat dimanfaatkan 

dari semua bagian tanaman, meliputi akar, daun, dan bijinya.Daun sirih dapat 

tumbuh di bagian yang lembab. Menurut Syamsu dan Hutapea (1997) daun 

sirih memiliki klasifikasi sebagai berikut:  

Kingdon : Plantae 

Filum  : Magnoliphyta 

Kelas  : Magnolipsida 

Ordo  : Piperales 

Famili  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies : Piper betle L 

 
Gambar 2. Daun Sirih (Piper betle L) 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2019) 

Daun sirih (P. betle L) adalah sejenis tanaman merambat dan bersandar 

pada batang pohon lain, yang tingginya mencapai 5-15 m. Daun sirih memiliki 

daun tunggal letaknya berseling dengan bentuk bervariasi yaitu bundar telur 

atau telur lonjong, pangkal berbentuk jantung atau bundar berlekuk sedikit, 

ujung daun runcing, pinggir daun rata agak menggulung kebawah, panjang 

daun bisa mencapai 5-18 cm dan lebar 3-12 cm. Daun berwarna hijau, 

permukaan atas rata, licin agak mengkilat, tulang daun agak tenggelam, 
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permukaan bawah kusam, kasar, tulang daun menonjol, bau aromatik khas, 

dan rasanya pedas. Sedangkan batang tanaman berbentuk bulat dan lunak 

berwarna hijau kecoklatan dan permukaan kulitnya kasar serta berkerut-kerut. 

Bunganya majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung ± 1 mm 

berbentuk bulat panjang, berwarna kekuningan (Herawati, 2010). 

Daun sirih diketahui memiliki kandungan zat yang bersifat anti jamur 

yang kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencegah tumbuhnya jamur 

pada telur ikan. Menurut Sugianti (2005), daun sirih mengandung minyak atsiri 

berkisar antara 0,7-2,6% yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba dan 

jamur. Minyak atsiri dikenal juga dengan nama minyak ateris atau minyak 

terbang (athereal oil, volatile oil) yang dihasilkan oleh tumbuhan (Pratama et al., 

2016).Komponen utama minyak atsiri terdiri dari fenol dan senyawa 

turunannya. Komposisi utama minyak terdiri dari senyawa fenol, turunan fenol 

propenil (± 60%), komponen utama eugunol (± 45%), karvakol, chavicol, 

kavibetol, alilprirolkotek asetat, senoel, esragol, eugunol, metal eter, p-simen, 

karyofilen, kadinen dan senyawa seskuiterpen. Selain itu, kandungan yang 

terdapat pada daun sirih adalah saponin, flavonoid,dan tannin. 

2.3. Daya Tetas Telur 

Daya tetas telur (Hatching rate) adalah persentase jumlah telur yang 

menetas dari jumlah telur yang terbuahi. Telur yang menetas ditandai dengan 

gerakannya yang memutar dipermukaan air, sedangkan telur yang tidak 

menetas berwarna kuning keruh dan tenggelam didasar substrat (Arfah et al., 

2006). Penetasan telur yang tinggi dapat menghasilkan benih yang banyak 

sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik. 
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Kepadatan telur ikan dalam wadah penetasan perlu diperhatikan, karena 

dapat mengganggu proses penetasan telur. Menurut Sugihartono (2013), 

kepadatan tinggi memberikan pengaruh terhadap tingginya persaingan  dalam 

pemanfaatan oksigen dan sempitnya ruang gerak, sehingga kondisi ini 

berpengaruh buruk terhadap telur yang belum menetas ataupun dapat 

menyebabkan kematian terhadap larva yang menetas. Maka, perlu diberikan 

aerasi untuk menjaga sirkulasi udara dalam wadah pemeliharaan. 

Menurut Firmatin et al., (2015), faktor yang menyebabkan rendahnya 

penetasan adalah telur yang tidak berkembang setelah dibuahi.  Faktor lain 

yang diduga dapat mempengaruhi tingginya penetasan telur ikan adalah 

kualitas air. Jika suhu air terlalu dingin penetasan telur akan berlangsung lama 

dan jika suhu terlalu tinggi maka telur bisa mati dan membusuk (Hijriyati, 

2012). Selain itu, semakin besar peluang telur terserang jamur maka semakin 

banyak telur yang mati dan membusuk. 

2.4. Tingkat Serangan Jamur 

Salah satu penyakit yang sering menyerang telur ikan sehingga 

mempengaruhi rendahnya derajat penetasan adalah munculnya jamur pada 

telur ikan. Telur ikan diketahui relatif rentan terhadap serangan jamur. Susanto 

(2014) menjelaskan bahwa jamur yang sering menyerang telur ikan adalah 

Saprolegnia sp. Jamur Saprolegnia sp. merupakan jenis utama jamur air yang 

berhubungan dengan serangan jamur terhadap telur ikan yang berada di 

perairan tawar (Diansyah dan Diana, 2017). Jamur yang menyerang telur-telur 

biasanya akan menyebar dengan cepat sehingga mudah menular atau 

menyerang telur-telur yang sehat (Andika et al., 2014). 
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Jamur Saprolegnia sp. akan menyerang pada bagian kulit telur ikan, 

kemudian spora akan menembus chorion telur, lalu berkembang dan 

melakukan reproduksi dengan cara menyerap nutrisi yang terkandung di 

dalam telur. Spora tumbuh dan berkembang membentuk hifa jamur yang 

menyebabkan terganggunya proses respirasi (Husni et al., 2016). Hal ini 

didukung oleh Tang (1999), bahwa perkembangan jamur Saprolegnis sp. terjadi 

karena adanya lapisan minyak yang terdapat pada telur ikan dan akan 

menyebar pada telur yang masih hidup. Telur yang terserang jamur akhirnya 

akan mengalami kematian dan membusuk. Telur yang terserang jamur 

Saprolegnia sp. akan memperlihatkan tanda-tanda di sekeliling telur yang 

terdapat benang-benang yang menyelimuti telur seperti kapas pada permukaan 

telur (Widya et al., 2014). 

2.5. Sintasan Larva 

Sintasan adalah persentase jumlah larva yang hidup pada saat panen 

dari jumlah larva yang dipelihara (Ayer et al., 2015). Nilai sintasan menjadi 

faktor besar penentu keberhasilan panen maupun keberhasilan masa 

pemeliharaan organisme atau ikan (Fazriel et al., 2017). Nilai kelulushidupan 

dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi jenis kelamin, keturunan, umur, 

reproduksi, ketahanan terhadap penyakit dan faktor eksternal meliputi kualitas 

air, padat penebaran, jumlah dan komposisi kelengkapan asam amino dalam 

pakan. 

Kualitas air yang baik akan mempengaruhi kelulushidupan ikan serta 

pertumbuhan ikan. Sedangkan kematian yang terjadi pada saat pemeliharaan 

dikarenakan oleh faktor ruang yang semakin sempit sehingga ikan menjadi 
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stres. Ikan yang stres mengakibatkan daya tahan tubuh ikan menurun bahkan 

terjadi kematian. Menurut Fitria (2012), tingkat kelangsungan hidup sangat 

dipengaruhi oleh kualitas air terutama suhu. Menurut Putri (2010), suhu yang 

optimal untuk kelangsungan hidup ikan nilem berkisar antara 18 - 28oC dan pH 

yang baik berkisar 6,7 – 8,6. 

Kemampuan renang ikan juga mempangaruhi laju sintasan. Ikan yang 

kemampuan renangnya masih belum sempurna menyebabkan daya jelajah 

untuk mencari mangsa juga relatif masih terbatas. Oleh karena itu, ikan hanya 

memakan pakan alami yang berada di dekatnya (Wijayanti, 2010). Ikan juga 

cenderung memilih pakan alami yang berukuran kecil, mudah ditangkap, 

sehingga ikan tertarik untuk memakan pakan tersebut (Supriya et al., 2008). 

2.6. Kualitas Air 

Kualitas air merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Kondisi air sebagai 

media hidup biota air harus disesuaikan dengan optimal bagi biota yang 

dipelihara. Kualitas air tersebut meliputi kualitas fisika, kimia, dan biologi 

(Augusta, 2016). Faktor-faktor penting dari kualitas air yang perlu diperhatikan 

diantaranya adalah suhu air, oksigen terlarut, dan pH. Kualitas air yang baik 

menjadi syarat utama bagi pendukung berlangsungnya budidaya agar 

menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Penurunan kualitas air akan 

menyebabkan berbagai hal negatif pada ikan, misalnya menurunnya nafsu 

makan, pertumbuhan terlambat, dan dapat juga menimbulkan penyakit yang 

diakhiri kematian ikan. 
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2.6.1. Suhu 

Suhu merupakan satu parameter fisika yang perlu diperhatikan karena 

mempunyai pengaruh besar terhadap laju metabolisme ikan seperti 

pertumbuhan, perkembangbiakkan, pernapasan, denyut jantung, kegiatan 

enzim dan proses fisiologis lainnya pada ikan. Proses-proses metabolisme yang 

berlangsung di dalam tubuh suatu organisme juga dipengaruhi oleh suhu 

(Atmawati, 2012). Jika suhu terlalu rendah dapat menyebabkan pertumbuhan 

ikan lambat bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, suhu juga akan 

mempengaruhi kadar oksigen yang terlarut dalam air dan daya racun suatu 

bahan pencemar (Samsundari dan Ganjar, 2013). Setiap organisme mempunyai 

persyaratan suhu maksimum, optimum dan minimum untuk hidupnya serta 

mempunyai kemampuan menyesuaikan diri sampai suhu tertentu. Ikan 

mempunyai toleransi yang rendah terhadap perubahan suhu. Suhu yang baik 

untuk pemeliharaan ikan nilem berkisar antara 24 - 28o C (Bachtiar, 2002). 

2.6.2. Potensial hydrogen (pH) 

Potensial hydrogen (pH) merupakan satuan konsentrasi ion hidrogen dalam 

larutan, biasanya digunakan untuk menyatakan derajat keasaman (pH) atau 

kebasaan suatu perairan (Daulat et al., 2014). Tingkat keasaman merupakan 

faktor yang penting dalam proses pengolahan air untuk perbaikan kualitas air 

(Kumsuri, 2013). Kondisi perairan yang sangat asam maupun sangat basa akan 

membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan 

terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Nilai pH dalam perairan 

merupakan salah satu faktor lingkungan yang berhubungan dengan susunan 
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spesies dari ikan. Kisaran pHyang ideal untuk kehidupan ikan nilem adalah 

antara 6,5 – 8,5 (Aqil, 2010). 

2.6.3. Oksigen terlarut 

Oksigen terlarut (DO) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang 

berasal dari fotosintesa dan absorbsi atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu 

perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk 

hidup dalam air. Semakin banyak jumlah oksigen terlarut maka kualitas air 

semakin baik, jika kadar oksigen terlalu rendah akan menimbulkan bau yang 

tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang terjadi (Rahmanet al., 2016). 

Menurut (Sarwono dan Sitanggang, 2007 dalam Raharjo et al., 2016), oksigen 

terlarut yang baik untuk budidaya ikan nilem adalah berkisar antara 4 – 7 

mg/L. 


