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Abstrak 

Pertumbuhan merupakan salah satu indikasi perkembangan ikan berlangsung secara optimal. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan ikan cupang (Betta imbellis) dengan 
perbedaan warna latar media pemeliharaan. Biota uji yang digunakan berumur 5–7 bulan dipe-
lihara dalam wadah yang diletakkan dalam akuarium besar yang diberikan air menggenang un-
tuk menstabilkan suhu dan diberi perlakuan perbedaan warna latar, yaitu : (A) latar putih; (B) 
latar hitam; (C) latar biru dan (D) kontrol. Ikan diberikan pakan berupa larva Chironomus sp. se-
cara ad libitum. Penelitian dilakukan selama 84 hari dan setiap perlakuan diulang 3 kali secara 
individu. Hasil yang didapat menunjukkan pertumbuhan panjang dan berat ikan berbeda nyata 
antar perlakuan. Laju pertumbuhan panjang spesifik tertinggi diperoleh pada perlakuan C (latar 
biru) sebesar 0,44%/hari, diikuti dengan perlakuan A (latar putih) sebesar 0,267%/hari, dilanjut-
kan oleh perlakuan D (kontrol) sebesar 0,151%/hari dan terakhir perlakuan B (latar hitam) sebe-
sar 0,146%/hari. Laju pertumbuhan berat spesifik tertinggi diperoleh pada perlakuan C (latar bi-
ru) sebesar 1,11%/hari, diikuti dengan perlakuan B (latar hitam) sebesar 0,78%/hari, dilanjutkan 
oleh perlakuan A (latar putih) sebesar 0,63%/hari dan terakhir perlakuan D (kontrol) sebesar 
0,36%/hari. Hasil analisis regresi panjang berat pada semua perlakuan menunjukkan nilai b ber-
ada pada allometrik negatif (b<3), yaitu berturut-turut nilai b sebesar 2,1988 (perlakuan A), 
1,3385 (perlakuan B), 2,4967 (perlakuan C) dan 2,7769 (kontrol).  

 
Kata kunci : Betta imbellis, pertumbuhan, warna latar 

 

Pendahuluan 

Ikan cupang (Betta sp.) adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah bebe-

rapa negara di Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mem-

pertahankan wilayahnya. Sebagian besar ikan cupang alam (Betta sp.) hidup di Indone-

sia. Menurut Kusumah (2012), 48 (70%) spesies-spesies tersebut dapat ditemukan di In-

donesia dan 37 diantaranya dinyatakan endemik. 

Lingkungan buatan yang sangat berbeda dari habitat aslinya akan memberikan 

efek negatif terhadap aktifitas, kesehatan dan pertumbuhan ikan, terutama apabila ikan 

berada dalam kondisi stress (Silva & Anderson 1994 dan Strand et al. 2007). Beberapa 

spesies ikan lebih menyukai latar gelap. Pada warna latar yang terang, mangsa dapat 

terlihat lebih jelas dan dapat lebih mudah menangkap mangsa (Papoutsoglou et al. 2000, 

Tamazouzt et al. 2000 dan Martinez-Cardenas & Purser 2007). Ikan yang stress akibat 

efek warna latar akan menguras energi sehingga akan mengurangi pertumbuhan dan 

efisiensi pemberian pakan (Strand et al. 2007). 

Pada jenis ikan salmon, warna latar dapat memperlambat perkembangan telur 

dan meningkatkan tingkat kematian (Heichenbach-Klinke 1982). Pada beberapa famili 

ikan, pengaruh warna lingkungan telah diketahui, seperti perubahan tingkah laku, ke-

takutan dan juga penampilan warna, yaitu pada ikan Sardinops caerulea (Loukashkin & 

Grant 1959), Oplegnathus fasciatus, Monocanthus cirrhifer, Cybium niphonium, Spheroides 
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niphobles, and  Sphyraena japonica (Kawamoto & Takeda 1951), dan pada larva Perca 

fluviatilis  dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan juga pertumbuhan 

(Tamazouzt et al. 2000). Akan tetapi pada ikan cupang Betta imbellis belum pernah 

dilakukan penelitian terhadap warna latar.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan ikan cupang (Betta im-

bellis) dengan perbedaan warna latar media pemeliharaan, agar dengan perlakuan war-

na latar yang berbeda bisa memperoleh warna latar yang optimal untuk pertumbuhan.  

 

Bahan dan metode 

Penelitian dilakukan di panti pembenihan cupang, Balai Penelitian dan Pengem-

bangan Budidaya Ikan Hias, Depok. Biota uji yang digunakan adalah ikan wild betta 

(Betta sp.) berumur 5–7 bulan. Ikan diberi perlakuan perbedaan warna latar, yaitu: (A) 

latar putih, (B) latar hitam, (C) latar biru, dan (D) kontrol. Ikan diberikan pakan berupa 

larva Chironomus sp. secara ad libitum. Ikan dipelihara dalam wadah yang diletakkan 

dalam akuarium besar yang diberikan air menggenang (water batch) untuk menstabil-

kan suhu, dan dipasang heater dalam wadah pemeliharaan pada suhu 28oC (Gambar 1). 

Penelitian dilakukan selama 84 hari dan setiap 3 minggu sekali dilakukan pengukuran 

panjang dan berat.. Pengukuran panjang ikan difoto menggunakan kamera Canon SLR 

EOS 600 D yang kemudian dianalisis dengan  perangkat  “ImageJ” untuk mendapatkan 

data  pengukur-an  berdasarkan  perbandingan dengan skala ukur (menggunakan ker-

tas millimeter block). Untuk mengetahui pertambahan berat tubuh ikan, penimbangan 

menggunakan timbangan CHQ DJ302BH ketelitian 300 g/0,01 g (Gambar 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wadah pemeliharaan selama penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengukuran dan penimbangan ikan uji saat sampling 
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Laju pertumbuhan harian spesifik dihitung berdasarkan rumus (Corazani 1997) :  

%100x
t

LnWoLnWt
SGR


  

SGR : laju pertumbuhan harian (% panjang tubuh/hari) 

Wt :  panjang rata-rata individu akhir penelitian (g) 

Wo :  panjang rata-rata awal penelitian (g) 

t : lama penelitian (hari) 

Perhitungan pertumbuhan mutlak (pertambahan panjang ikan) menggunakan 

rumus (Effendie 1997) : 

L = Lt - Lo 

L :  pertambahan panjang (cm) 

Lt :  panjang akhir (cm) 

Lo :  panjang awal (cm) 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dan deskriftif. Penelitian  ini 

menggunakan  rancangan acak  lengkap (RAL). Analisis statistik menggunakan analisis 

keragaman satu arah (One way-ANOVA) dan jika diketahui ada pengaruh perlakuan di-

lanjutkan dengan uji Tukey. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perang-

kat IBM SPSS statistics 20. Analisis statistik digunakan untuk melihat pengaruh pada 

pertumbuhan panjang dan berat, serta tingkat perubahan warna tubuh ikan uji. Hu-

bungan antara warna latar dan pertumbuhan ikan uji menggunakan analisis regresi. 

Data disajikan dalam bentuk gambar (grafik) dan tabel. 

Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan pan-

jang dan berat serta sintasan, sedangkan parameter penunjang yang diamati adalah 

kualitas air selama penelitian. Parameter kualitas air yang diamati meliputi pH, oksigen 

terlarut, CO2, alkalinitas, NH3, NO2 dan kesadahan.  

 

Hasil dan pembahasan 

Hasil pertumbuhan panjang dan berat selama penelitian pada pemeliharaan 

dengan warna latar yang berbeda pada ikan cupang Betta imbellis tersaji pada Gambar 3. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pertumbuhan panjang dan berat ikan cupang Betta imbellis selama penelitian 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa pada awal pemeliharaan, ikan yang dipelihara 

latar biru (perlakuan C) memiliki panjang dan berat tubuh terkecil, akan tetapi setelah 

diberikan perlakuan beda warna latar, ikan yang dipelihara pada latar biru menunjuk-

kan panjang dan berat tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini meng-

indikasikan bahwa ikan berada dalam lingkungan yang lebih kondusif dengan peman-

faatan pakan yang lebih optimal dalam lingkungan pemeliharaan dengan warna latar 

biru, sehingga mengurangi tingkat stress pada ikan. Hal ini juga sesuai dengan hasil pe-

nelitian yang menunjukkan bahwa warna biru menghindari peningkatan hormon corti-

sol saat stress pada ikan nila (Tilapia sp.) (Volpato & Barreto 2001). Fanta (1995) menya-

takan bahwa latar biru bisa meningkatkan agregasi pada ikan nila (Tilapia sp.). Sebalik-

nya, data yang diperoleh menunjukkan bahwa warna biru mengurangi stress pada ikan 

nila. Peningkatan agregasi pada pemeliharaan dalam warna latar biru mengindikasikan 

bahwa ikan lebih cocok di lingkungan tersebut. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan spesifik harian berbeda nyata 

antar perlakuan (P<0,05). Perlakuan C (latar biru) menunjukkan nilai paling tinggi yaitu 

0,44 ± 0,06%/hari, dilanjutkan dengan perlakuan A (sebesar 0,27 ± 0,13%/hari), dan di-

ikuti oleh perlakuan D (kontrol) sebesar 0,15 ± 0,06%/hari, dan terakhir pada perlakuan 

B (latar hitam) sebesar 0,14 ± 0,08%/hari. Laju pertumbuhan harian spesifik pada latar 

hitam terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan ketiga perlakuan lainnya yang 

mempunyai warna latar lebih terang. Menurut Papoutsoglou et al. (2000), laju pertum-

buhan harian spesifik yang didapat pada perlakuan dengan latar hitam, hijau, dan pu-

tih menunjukkan bahwa ikan yang dipelihara pada latar hitam mempunyai nilai yang 

paling rendah jika dibandingkan dengan latar hijau dan putih. Laju pertumbuhan spesi-

fik tertinggi didapat pada latar putih. sedangkan tingkat konversi pakannya berbanding 

terbalik dengan laju pertumbuhan spesifik, sehingga latar hitam menunjukkan tingkat 

konversi pakan yang paling tinggi jika dibandingkan kedua perlakuan tersebut. 

Warna latar hitam memengaruhi ketepatan ikan dalam menangkap mangsa, se-

hingga warna mangsa yang samar dengan warna hitam akan lebih sulit ditangkap jika 

dibandingkan dengan latar yang lebih terang. Menurut Barcellos et al. (2009), Melano-

grammus aeglefinus menunjukkan penurunan pertumbuhan ketika dipelihara pada wa-

dah bewarna hitam, karena mangsa tidak terlihat jelas.  

 

Tabel 1. Pertumbuhan panjang ikan cupang Betta imbellis selama penelitian 

Parameter 

Perlakuan 

(A) 
Latar putih 

(B) 
Latar hitam 

(C) 
Latar biru 

(D) 
Kontrol 

Panjang awal (cm) 2,58 2,66 2,44 2,81 

Panjang akhir (cm) 3,23 3,00 3,53 3,19 

Laju pertumbuhan spesifik (%/hari) 0,27ab ± 0,13 0,14a ± 0,08 0,44b ± 0,06 0,15a ± 0,06 

Pertumbuhan nisbi (%) 25,58 ± 13,32 13,06 ± 7,47 44,87 ± 7,44 13,52 ± 5,35 

Pertumbuhan mutlak (cm) 0,64 ± 0,31 0,34 ± 0,18 1,09 ± 0,13 0,38 ± 0,15 
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Tabel 2. Pertumbuhan berat ikan cupang Betta imbellis selama penelitian 

Parameter 

Perlakuan 

(A) 
Latar putih 

(B) 
Latar hitam 

(C) 
Latar biru 

(D) 
Kontrol 

Berat awal (g) 0,35 0,30 0,27 0,45 

Berat akhir (g) 0,60 0,59 0,70 0,62 

Laju pertumbuhan spesifik (%/hari) 0,63ab ± 0,18 0,79bc ± 0,09 1,11c ± 0,04 0.36a ± 0,21 

Pertumbuhan nisbi (%) 71,21 ± 25,85 93,78 ± 14,47 154,17 ± 9,39 36,40 ± 25,37 

Pertumbuhan mutlak (g) 0,25 ± 0,08 0,28 ± 0,04 0,42 ± 0,09 0,17 ± 0,14 

 

Laju pertumbuhan spesifik berat antar perlakuan pada penelitian ini terlihat ber-

beda nyata (P<0,05) (Tabel 2). Perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan A dan D, 

akan tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan B. Perlakuan B tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan A dan C, akan tetapi berbeda nyata dengan perlakuan D. Perlakuan 

C menunjukkan laju pertumbuhan spesifik, pertumbuhan nisbi dan pertumbuhan mut-

lak berat yang lebih tinggi yaitu berturut-turut sebesar 1,11 ± 0,04%/hari; 154,17 ± 9,39% 

dan 0,42 ± 0,09 g, dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pemanfaatan pakan berban-

ding lurus dengan pertumbuhan ikan. Ikan yang dapat memanfaatkan pakan lebih opti-

mal akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Pada penelitian ini perlakuan 

dengan latar biru (perlakuan C) menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik jika diban-

dingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 2). Hal ini diakibatkan oleh warna kontras 

pada latar sehingga pakan yang diberikan dapat terlihat lebih jelas pada warna terang 

(biru, putih). Tetapi pada kondisi yang tidak terlalu terang (latar biru), ikan cupang da-

pat makan lebih optimal, karena menyerupai habitat asalnya yaitu pada lahan gambut 

yang cahayanya agak redup. Sesuai dengan laporan Barahona & Fernandes (1979), Hin-

shaw (1986), Henne & Watanabe (2003),  Jentoft et al. (2006), dan Strand et al. (2007), 

bahwa tingkat pertumbuhan ikan lebih tinggi pada tangki putih daripada tangki hitam 

(P<0,05). Konsumsi pakan juga meningkat di bawah kondisi cahaya rendah. Konsumsi 

pakan yang lebih tinggi diakibatkan dari peningkatan visibilitas terhadap pakan, mung-

kin karena kontras pakan yang lebih tinggi terhadap warna latar tangki. Wadah dengan 

latar hitam meningkatkan tingkat pemberian pakan (rotifer, nauplii artemia). Ini meng-

indikasikan bahwa latar putih sangat menarik larva dan memengaruhi perilaku makan 

(efek kaca). Latar hitam juga lebih disukai pada budi daya larva air laut (Naas et al. 

1996, dan Tamazouzt et al, 2000). 

Akan tetapi berbanding terbalik menurut Dowing & Litvak (2000), perbedaan 

warna latar bening , putih, kuning, dan hijau tidak memengaruhi konsumsi pakan, per-

tumbuhan dan sintasan pada spesies kuda laut (Hippocampus abdominalis). Begitu pula 

pada ikan salmon atlantik (Salmo salar) yang dipelihara pada warna latar hijau dan abu-

abu (Stefansson & Hansen, 1989). Pada ikan mas yang dipelihara pada wadah dengan 

warna putih, hitam dan hijau juga menunjukkan hasil yang sama (Papoutsoglou et al. 

2000). 
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Gambar 4. Hubungan panjang berat ikan Betta imbellis selama penelitian 

 

Hubungan panjang berat pada setiap perlakuan disajikan pada Gambar 4. Pada 

hubungan panjang berat tersebut didapatkan bahwa korelasi R2 yang paling erat ditun-

jukkan pada perlakuan C (latar biru) dengan nilai R2 = 0,8245, diikuti oleh perlakuan A 

(latar putih) dengan nilai R2 = 0,7543, selanjutnya perlakuan D (kontrol) dengan nilai 

sebesar R2 = 0,365, dan terakhir perlakuan B (latar hitam) dengan nilai R2 = 0,2013. Nilai 

b pada semua perlakuan berada pada allometrik negatif (b<3), yaitu berturut-turut nilai 

b sebesar 2,1988 (perlakuan A), 1,3385 (perlakuan B), 2,4967 (perlakuan C) dan 2,7769 

(kontrol). 

Setiap spesies dan jenis ikan mendapatkan pengaruh yang berbeda-beda akibat 

dari pemeliharaan beda warna latar. Ikan cupang Betta imbellis lebih menyukai hidup 

dalam lingkungan bewarna biru, sedangkan lingkungan pemeliharaan yang gelap lebih 

disukai oleh kakap (Lates calcifer) (Qin et al. 2004), Perca fluviatis (Jentoft et al. 2006), dan 

lingkungan pemeliharaan yang terang lebih disukai oleh Melanogrammus aeglefinus dan 

Pagrus auratus (Doolan et al. 2007) dan Diplodus sargus (Karakatsouli et al. 2007). Hal ini 

diduga karena perbedaan kebiasaan makan dan jenis pakannya. 

 Pengukuran kualitas air dilakukan setiap sebulan sekali terhadap beberapa pa-

rameter sebagai pendukung data penelitian. Hasil pengukuran kualitas air selama pe-

nelitian berlangsung dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kisaran kualitas air selama penelitian 

Parameter A B C Kontrol 

pH 6,5 – 6,7 6,5 – 6,6 6,5 – 6,9 6,0 – 6,9 
Oksigen terlarut (mg/L) 3,35 – 5,85 4,01 – 6,33 4,25 – 6,66 3,53 – 5,58 
NH3 (mg/L) 0,0005 –0,001 0,0005 – 0,001 0,0005 – 0,001 0,0005 – 0,001 
CO2 (mg/L) 2 – 4 3 – 4 4 – 6 2 – 4 
Alkalinitas (mg/L) 22,66 – 33,98 22,66 – 33,98 22,66 – 33,98 22,66 – 33,98 
Hardness (mg/L) 23,10 – 38,50 29,26 – 35,42 35,42 – 63,14 56,98 – 66,22 
NO2 (mg/L) 0,001 – 0,005 0,002 – 0,004 0,003 – 0,005 0,005 – 0,006 

 

 Kisaran kualitas air yang meliputi pH, oksigen terlarut, ammonia (NH3), CO2, 

alkalinitas, kesadahan dan nitrit (NO2) mendukung kehidupan ikan cupang alam (Betta 

sp.) selama pemeliharaan. Menurut Alabaster & Lloyd (1982) bahwa oksigen terlarut  

yang baik untuk kehidupan ikan secara normal adalah 3,0 mg/L. Menurut  Spotte(1979) 

kadar nitrit yang membahayakan  kehidupan organisme  air adalah  di atas 1,0 mg/L. 

 

Simpulan 

  Ikan cupang Betta imbellis menunjukkan laju pertumbuhan spesifik panjang dan 

berat yang terbaik pada pemeliharaan dengan latar biru.  
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