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Lingkungan Optimal UntUk Beberapa Jenis Ikan Hias 

Beragam jenis ikan hias air tawar yang beredar di pasaran awalnya 

merupakan hasil tangkapan alam dari berbagai perairan tawar di belahan dunia. 

Tentu saja ikan yang dipasarkan tersebut sudah meninggalkan habitat asli dari 

daerah vegetasi ataupun lingkungan yang stabiL Banyak di antara jenis ikan ter

sebut sudah dibudidayakan karena sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun 

meninggalkan habitat aslinya. Beberapa contoh di antaranya ialah ikan maskoki 

yang sudah digunakan sebagai ikan bias sejak abad ke-7 dan ikan guppy yang 

sudah dibudidayakan sejak 1955. Ikan-ikan tersebut tentunya memiliki generasi 

atau keturunan di daerah pembudidayaan. 

Ikan yang sudah beradaptasi dengan Iingkungan barn kondisi Iingkungan 

optimalnya kemungkinan besar sudah berubah sesuai tempatnya dlbudidayakan. 

Namun demikian, sifat dan genetik yang bertoleransi sempit dengan Iingkungan 

aslinya akan sangat mendukung dalam pemeliharaan dan pembudidayaannya, 

terutama dalam pengembangbiakan. Untuk itulah kualitas media atau air yang 

cocok atau paling tidak mendekati kondisi daerah asal ikan tersebut perlu 

dilakukan. Ini dilakukan agar ikan dapat tetap bidup baik dan nyaman sehingga 

kesehatannya teJjamin. 

Pengetahuan mengenai kualitas air dari habitat asal suatu jenis ikan akan 

sangat membantu keberhasilan budi daya, terutama bagi peternak atau pembenih. 

Umumnya kisaran nilai kualitas air untuk pembesaran Iebih Iebar· daripada 

reproduksi (telur, dan larva). Suhu saat reproduksi umumnya lebih hangat 1°_2° 

C dengan kisaran Iebih sempit (kurang dari 2° C) dibanding pembesaran. 

Dari berbagai pustaka terkadang diperoleh perbedaan nilai kualitas air 

optimal walaupun tidak banyak karena hanya tertera satu nilai dalam suatu 

kisaran. Penggunaan satuan unit yang sering berbeda seperti subu dalam derajat 

Fahrenheit (OF) atau derajat Celsius (0C) menyebabkan nilainya menjadi tidak 

sarna. Derajat kekerasan pun dapat berbeda. Pustaka dari Amerika Serikat 

menggunakan derajat USA, sedangkan dari Eropa menggunakan derajat Jerman 

(dH). 



Parameter optimal kualitas air yang tertera dalam lampiran ini diambil dari 

berbagai pustaka yang sudah disesuaikan nilainya. Sementara beberapa 

keterangan diambil dari pustaka maupun pengalaman petemak dan hobis ikan 

hias. 

A. Famili Characoidae 

Kelompok terbesar dari farnili Characoidae ini merupakan jenis ikan tetra. 

Konon, habitat asli ikan tetra adalah aliran anak-anak sungai kecil yang melalui 

hutan lebat Amazon. Daerah ini sangat teduh dengan sinar matahari yang masuk 

ke air melalui sela-sela daun. Air sungainya mengalir lambat dengan warna 

cokelat jemih. Dasar sungainya penuh daun kuning dari dedaunan pepohonan 

yang jatuh ke air. Kondisi aimya sedikit asam dengan pH 5,5-6,3. Kekerasan 

aimya sangat lunak, yaitu QO_P dH. Suhu air stabil antara 72°_75° F atau 

22°-24°C. 

Namun, bukan hanya daerah Amazon saja, daerah dengan gerombolan 

tanaman air pada aliran sungai dan pinggir sungai yang penuh rerumputan pun 

merupakan habitat jenis ikan ini. Selain itu, daerah sungai besar dekat danau dan 

sungai beraliran agak lambat pun dapat dijumpai ikan ini. Beberapa jenis ikan 

tetra pun ada yang berasal dari daerah danau di Afrika sehingga keasaman dan 

kekerasan optimalnya Iebih tinggi. Beberapa jenis ikan tetra dengan Iingkungan 

optima1nya ditampilkan pada dibawah ini. 

Tabel KONDISI LINGKUNGAN OPfIMAL UNfUK BEBERAPA JENIS IKAN FAMlLI 

CHARACOIDAE 

Nama lladah NamaDagaag Keuam ... Keke ...... Suha . Keterangaa 

(PH) ('dB) ('C) 
Alestes sp. Oteen Cbaracin 6,~,5 3-5 22-26 

Aphyocaraxalbumus False flame T etta 6,5-7,0 3-5 22-26 

Aphyocarax paraguayensis White Spot Tetra 6,8-7,3 6-S 22-26 

Aphyocarax rathbuni Red Belly 6,5-7,0 6-S 22-26 

Astyanax sp. Colombia Tetra 6,~,3 S-8 22-26 

Astyanax bimacul.atus TWI><Ipot Astyanax 6,5-7,3 6-8 22-25 

Astyanax mexicanus Blind Cave 6,5-7,4 8-10 22-25 

Boehlkei fredcochui Blue Tetra 5,5~,5 3-5 24-27 

Brycinus loogipinis Long Fin Tetra 6,8-7,0 S-8 24-27 

Chalceus macrolq>idotus Pink -taiI Characin 6,8-7,0 8-10 20-25 



Chanda rang> Glassfish 6,5-7,0 8-10 22-26 

Cheirodon axelrodi Cardinal Tetra 5,5~,5 2-4 22-26 

Chilodus PWlctatus Head Stander 6,5~,8 5-8 24-27 

COl)nopoma resii Sword-tail Characin 6,3~,S 6-8 20-24 

Ctenobrycon spilurus Silver Tetra 5,5~,5 6-8 25-27 

Ctenolucius hujeta Hujeta 6,5-7,0 6-8 23-26 Air harus "tua" 

Dictichodus affmis Distichodus 6,5-7,0 6-8 23-26 

G)mnocorymbus temetzi Black Tetra 6,0~,5 6-8 22-24 

Hasemania nana Silver Tetra 6,~,5 0-3 23-26 I 
Hemigramopetersius caudalis Congo Tetra 6,8-7,3 8-10 22-26 

Hemigramus caudavitatus Buenes Aires 5,5~,5 2-5 22-26 

Hemigramus erytrooonus Glowligbt Tetra 5,~,5 2-5 25-28 

Hemigramus pulcher Pretty Tetra 5,5~,5 2-5 25-28 

Hemigramus hyanwuy Yanuan 6,5-7,0 6-8 23-26 

Hypbessorycon roseus Rosy Tetra 6,~,5 2-5 23-26 

H)llbcssobryoon serape Sc:rpae Tetra 6,~,5 2-5 23-26 

H)llbcssobryoon flammeus F1mne Tetra 6,~,5 2-5 24-28 

Hypbessobryron rbodostomus Rednose Tetra 6,3~,8 2-5 22-26 

Hypbessobryron bifasciatus YdlowTetra 6,3-7,0 2-5 22-26 

Inpachthys keD Blue Emperor Tetra 6,5-7,0 2-5 25-29 

MegalompoclusmegaJopterus Black Phantom 5,5-6,5 0-3 23-26 

Megalompodus sweglesi RedPbantom 5~,0 2-5 23-26 

Methymris bypsauchen Silver Dolar 6,5-7,0 2-4 25-29 Reproduksi 2SOC 

Motmkbausia sp. Diamond Tetra 5,~,5 6-8 22-24 

Nanoostomus beckfordi Golden Pencil 6,5-7,0 0-3 23-26 

Nematobryam paJmeri Emperor Tetra 5,7~,5 2~ 23-25 

Panu:heirodon innesu Neon Tetra 5~,0 2-5 21-23 Reproduksi 21 "c 

Priooobrama filisem Glassblood Fin 6,5-7,0 5-8 24-27 

PristeIa maxilaris Pristela 6,3-6,8 2-4 25-28 

Petitela s-giao Rummynose Tetra 6,~,5 2-4 23-26 

lbayeria boebikei Pinguin Tetra 6,8-7,0 5-8 22-25 

Tanichtys albonubes White Clood Mountain 7,0-7,5 7-10 25-28 

Keterangan: - Derajat kekerasan menggunakan skala Jerman 

B. Famili Cyprinidae 

Hampir semua jenis ikan dari famili ini hidup di air tawar dan tersebar di 

dunia, kecuali Amerika Selatan dan Australia. Famili ini mendominasi perairan 

Asia seperti halnya famili Characoidae yang mendominasi Amerika Selatan. Ikan 

ini merupakan penghuni perairan terbuka seperti sungai mengalir. Daerah 

pinggiran sungai dan tebing dengan vegetasi cukup rimbun merupakan habitatnya. 

Jenis Barbus atau Puntius yang berukuran kecil sampai sedang merupakan 



kelompok terbesar dari famili ini. Sementara Jerus besar seperti Cyprinus 

kebanyakan merupakan ikan konswnsi. 

Tabel KONDISI LINGKUNGAN OPTIMAL UNTUK BEBERAPA JENIS lKAN FAMILI CYPRINIDAE 

AGoln"'~ «l1li,: 
801ia MIod ... 
a.",..~ 
BOIia Icchahala 
,,<>110 ''',ror,cO/IPI.' 

Kondisi air media umumnya sedikit asam sampai netral dengan pH 5,6-7,0. 

Kekernsan air lunak (0°_5° dH) sangat baik untuk hidupnya. Ikan jenis ini 

membutuhkan air dengan oksigen terlarut harus cukup, yaitu lebih dari 5 ppm. 

C. Famili Cobitidae 

Jenis ikan dalam famili ini lebih banyak merayap di dasar perairan. Ikan 

ini tersebar di daerah barat Afiika, Eropa, dan Asia. Daerah terbanyak adalah 

sungai dan rawa Asia Tenggara. Ikan ini menghuni sungai berarus tidak terlalu 

deras dengan perairan yang lunak dan bersubstrat sisa-sisa tanaman. Aimya jernih 

dan cukup terlindung pepohonan rindang dengan sinar tidak terlalu banyak. 

Cobitidae senang bersembunyi di balik bebatuan dan ranting serta di antara 

tanaman. Oleh karena itu, dalam pembudidayaan perlu disediakan persembunyian 

seperti batu dan kayu. Kondisi air tidale terlalu kerns, cukup 4°-6° dH dan sedikit 

asam sampai netral. Aimya harus kaya oksigen: Genus yang sangat terkenal dari 

famili ini adalah Botia yang hingga kini sangat sulit dikembangbiakkan. 

Tabel KONDISI LINGKUNGAN OPTIMAL UNTUK BEBERAPA JENIS lKAN FAMILI COBlTlDAE 

~1wItS 
8<l1iAb_ 
BoIQ~ 

s ... "" Icchaha:a B<>IIo __ 



D. Famili Cichlidae 

Habitat utama jenis ikan bias famili Cichlidae adalah Amerika Selatan dan 

Afrika. Ikan ini sangat merawat telur dan anaknya, yaitu terdiri dari jenis perawat 

dan penjaga sarang bingga jenis membawa telur dan anaknya dalam mulut (mouth 

breede;). 

Jenis ikan yang sangat terkenal dari Amerika Selatan (Sungai Amazon) 

adalah Symphysodon sp. (diskus), Pterophyllum sp. (maanvis), dan Astronotus sp. 

(oskar). Cichlidae menghuni daerah perairan tenang dengan air lunak sedikit asam 

sampai netraL Sementara jenis lain yang berasal dari Afrika seperti Haplochromis, 

Labidochromis, dan Melanochromis membutuhkan air alkali dengan kekerasan 

cukup tinggi. Namun, jenis ikan dari Afrika umumnya cukup toleran dan tahan 

fluktuasi suhu maupun kualitas air. Hanya saja pada kualitas air yang kurang 

optimal, kualitas ikannya pun menurun, misalnya wama menjadi tidak cerah atau 

buram. Agar kondisi aimya menjadi optimal, terutama kekerasan, ke dalam air 

dapat diletakkan karang laut atau ditambahkan sedikit garam. 

Tabel KONDISI LINGKUNGAN OPTIMAL UNTUK BEBERAPA JENIS IKAN FAMILI CICHLIDAE 



"-'<10,...".-..,., 61J-'1.0 

"-fOPItetn $II 8IUe CicIIt'<I 7.$-11.0 &-10 

~- AngeWosII U-7.S &-10 

S~dJs<:cro DttltU$ .. c.-U 0-3 
Votrt omp/I""",_ Tnoagle CidIIid 6.~.O 2-5 

t~_ ..... 1,5-8,$ 

E. Famili Anabantidae 

Jenis ikan terkenal dari famili Anabantidae dan merupakan jenis paling 

awal atau paling lama dipelibara adalah Betta. 

Tabel KONDISI LINGKUNGAN OPTIMAL UNfUK BEBERAPA JENIS IKAN FAMILI 

ANABANTIDAE 

!Rl!o &pIs",te" Siammese 6.J>-7Jl 5-li 
FiI>gti"il r"h 

CGlbta. _ Got.."'an)' 
'.~jI 5-6 

Q,IiW £Ibi>.a 1lIicIo.1.if!ped 6.5-7.0 5-6 
Goinmr O' __ ~ 

CIoonapam;o 6.S-'1.11 2-5 H_ lI!"",,",* I\isol!".g &,5--1.0 s-6 
~ Par\ICi5." B.5--7.o ~ - Gi.uIt ~"'f 8,6-7,0 3-6 

Sr~ ~ !;.~ -~~J GeuntlllY 
r~lc:ed ~~ 6,11-7,0 -
T"9i'IIltU"'" ~ 11,3-6.11 2-5 

(Fighting Fish). AntaIjantan ikan Betta suka berkelahi. Sementara jenis Gouramy 

yang sebutan lokalnya adalah sepat merupakan ikan jenis lain dari famili ini yang 

digemari. 

Habitat asli famili Anabantidae adalah sungai, rawa, saluran irigasi, dan 

daerah air pasang surut bervegetasi tanaman mengapung di kawasan Asia 

Tenggara. Ikan ini berkemampuan mengambil oksigen dari udara melalui alat 



pemapasan tambahan yang disebut labirin. Itulah sebabnya Anabantidae juga 

disebut ikan labirintisi. Dengan labirin ikan ini dapat bidup di daerah dengan 

kadar oksigen terlarut dalam air sangat sedikit. Kemampuan inilah yang 

menyebabkan ikan ini tidak memerlukan aerasi pada pembudidayaan. 

Anabantidae akan bidup baik dalam air yang sedikit netral dan lunak serta 

tergolong toleran pada suhu tinggi. 

F. Famili Siluridae 

Ikan famili Siluridae kebanyakan merupakan ikan yang bidup di dasar 

serta berukuran keeil dan sedang. Jenis ikan yang berukuran besar merupakan 

ikan konsumsi walaupun saat berukuran kecil merupakan ikan bias. 

Salah satu genus yang sangat eantik dari Siluridae adalah Corydoras. 

Corydoras berasal dari perairan agak: dangkal di Sungai Amazon. Airoya sangat 

miskin oksigen, sedikit asam sampai netral, dan cukup lunak. Terutama untuk 

reproduksi, Corydoras membutuhkan suhu relatif rendah. 

Pada perairan yang lebih dalam dari Sungai Amazon merupakan habitat 

asli dari Pseudoplatystoma jasciatum (Tiger Catfish). Ikan ini berukuran eukup 

besar, yaitu 40-70 em, sehingga merupakan ikan konsumsi. Namun, saat 

berukuran 5-15 em, ikan ini dikenal sebagai ikan bias. Sementara genus 

Synodontis merupakan ikan yang berasal dari Afrika. Habitatnya merupakan 

perairan berbatu dengan air agak asam dan bersuhu hangat. 



Tabel KONDlSI LINGKUNGAN OPTIMAL UNTUK BEBERAPA JENIS IKAN FAMILI SILURIDAE 

6,5-7,0 :.-s ~ 

~-..es KorMl-.A ..... 6.3-7.5 !>-6 ~. 

~p,luIV$ JiCOfiCfOr.l,s PiIh!!atu:$ 6.5-7.0 6-6 :zo...-2( 

~PMld. Kl!<i<IOrUPancIa ·6.~7.O ~ 22-25 
COO)'dotu _I' -.as SIed>oi 7.t.-7.6 e-.q 2S--28 
1<sip/QpIwL .. Grau ~tls.h 6.5-7.~ e-.C 2S--27 

bidnIrAs 

""'udap/;I~ Tiger Coif .. " G.~7.0 ~ 21-30 -L~$_ Black I.Ju>cef "8-7,0 ~ 22-25 -. T~~ e..S-7IO 3-4 24-28 
P-.-$I>, panoq.,. ~7.0 6-11 2+-3 
PlIt1gam sutctJ;i 

Sia __ 

6oS-7.0 l>-6 -~";g,,.. SkIocIonti. 7.0-7,5 3--<5 ~ --
Untuk genus Pangasius yang sangat dikenal sebagai ikan konsumsi saat 

sudah eukup besar, dapat dijadikan ikan bias saat masih berukuran 5-15 em 

untuk dipajang dalam akuarium. Habitatnya berupa daerah sungai di Thailand dan 

Indonesia dengan air netral dan eukup lunak. 

G. Famili Poecilidae 

Asal ikan famili Poeeilidae adalah perairan anak sungai, kolam, rawa, 

serta muara Sungai Amazon sebelah utara sepanjang Trinidad dan Barbados. 

Famili ini merupakan ikan yang pertama kali dikenal sebagai ikan bias asal 

Sungai Amazon yang dipelihara dan ditemak hobiis dari Amerika, Eropa, dan 
" 

Jepang sejak tabun 1930-an. ltulah sebabnya hingga saat ini Poecilidae sudah 

tersebar di seluruh dunia dan sudah beradaptasi baik. Namun, hasil yang 

maksimal akan diperoleh kalau lingkungannya sesuai kebutuhan seperti di habitat 

asaInya. 



Tabel KONDISI LINGKUNGAN OPTIMAL UNfUK BEBERAPA JENIS IKAN FAMILI POECILIDAE 

Po«If!. op/1eJ1Op IoIofIY 7.S-8.5 10--12 ~, 

PoedIIa wo/i.....,. Sallfm MOllY 7.>-8.0 11-10 20-2$ 

X;phop!,ON'S Plalty 1.~1I.0 11-'0 22-2B '" ba<;VI .. ;/Ok 
hIjau 

)C~ """'.a:us flatly Wiri31u$ 7.~.O 11-1<;; 2r-:16 

H. Famili Atherinidae 

Habitat asli famili Atherinidae atau lebih dikenal dengan Rainbow Fish 

adalah daerah muara sungai yang lebih banyak air tawamya dengan dasar lumpur 

dan banyak plankton disertai akar tanaman mangrove. Indonesia bagian Timur 

seperti Sulawesi dan Irian hingga Australia merupakan daerah penyebarannya. 

Genus Thelmatherina dari Sulawesi menghuni daerah sungai berarus agak ke hulu 

dan kaya akan oksigen. Airnya bersifat alkali dan kekerasannya medium sampai 

keras (> 12° dH). Untuk membudidayakannya, kondisi demikian dapat diperoleh 

dengan penambahan koral atau kardIlg laut di wadah pemeliharaan serta garam 

10-20% agar warna tubulmya menjadi cerah. Sinar matahari untuk pemeliharaan 

harus cukup. Adanya plankton ataupun alga dapat mendukung kesehatan ikan. 

Tabel KONDISI LINGKUNGAN OPTIMAL UNfUK BEBERAPA JENIS IKAN FAMILI ATHERINIDAE 



I. Killifishcs dan Ancient Fish 

Killilishcs hllkan nll.:rllpakun faillili dalalll lata nama ikan, tctapi dibcrikan 

kepada ikan Cyprinodontidac yang diperdagangkan sebagai ikan hias. Di antara 

mercka dapat dijumpai di Afrika atau daerah tropis lain dengan musim hujan dan 

kemarau yang ckstrim. Adapun jenis ikan KilIifishes adalah ikan di pennukaan 

sepcrti Aplochcilus dan Aphyoscmion scrta ikan Panchax yang wamanya sangal 

ccmcrlang. Pcmiran scdikil asum, Ilinak, dan cukup "Iua" mcrupakan habitat asli 

dan media optimal bagi hidupnya. 

Sementara Ancient Fish atau olch hobiis dikcnal sebagai ikan primitif 

(primitive fish) mcrupakan ikan dari banyak famili. Dari setiap famili mungkin 

hanya ada satu spesies yang dikenal sebagai ikan hias sehingga dikelompokkan 

dalam satu grup. Pcnycbarannya pun menjadi sangat luas, tergantung familinya, 

sehingga habitatnya sangat bervariasi. Salah satu famili yang sangat terkenal 

adaJah Osteoglossidae (arwana), baik dari Amerika Selatan (Brazil atau Amazon) 

maupun dari Indonesia. Arwana berasal dari sungai di daerah hutan pedalaman 

sehingga aimya sedikit asam dan lunak serta cukup berarus. Pada kondisi 

demikian sangat cocok bagi arwana hidup optimal, terutama saat reproduksi. 

Jenis lainnya adalah Polypteros sp. (Palmas) dari Zaire (Afiika). Air 

pemeliharaan optimalnya adalah alkali dan cukup keras. Ikan ini memiliki alat 

pemapasan tambahan seperti paru~paru sehingga dapat mengambil oksigen dari 

udara. Akibatl1Ya, ikan ini sangat tolcran dcngan kadar ,oksigen rendah. 

Jenis Mastacembelus berasal dari sungai dekat muara di daerah Asia 

Tenggara dan India yang bcrdasar lumpur. Jcnis ikan ini sangat toleran dengan . 

kualitas air. Air optimalnya bersifat netral dan sedikit alkali dengan kekerasan 

medium. 

Sementara jenis Lcpisosteus (Spotted Gar) yang berasal dari Amerika 

Utara, khususnya sungai di daeraJJ agak dangkal di Meksiko. Ikan ini pun 

mempunyai alat pemapasan tam bah an yang membuatnya dapat mengambil 

oksigen daii udara dan tahan hidup di darat dalam jangka waktu cukup lama 

asalkan masih basah. Kondisi air optimal adalah netral dengan kekerasan mediwn 



=~~~--.-.-. 'j . 
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adalah optimal. Induknya sangat besar, dapal mencapai salu meter. Pcmijahannya 

hanya sekali setahun, yaitu pada bulan Maret-Mei. 

T"bcl KONDISI LlNGKUNGAN OPTIMAL UNTUK BEBERAPA lEN IS IKAN KILLlFlSHES DAN 

ANCIENT fISH 

6.5-7.0 _ 

o~ 5.$--7.0 ~ 

r-Mt 

Sdo<'Op/l4gut 5.$-1.0 3-5 .,.,.,..-
~U$/l1INnI 7~7." 
~pal1las 7.5-11.0 

PoIYPI*VS 0.-..... 7.5-11.0 
llj 's He " ~ 7.5-11.5 




