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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perairan Sungai 

Sungai merupakan daerah yang dilalui badan air yang bergerak dari 

tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan melalui permukaan atau bawah 

tanah. Berdasarkan sifat badan air, tanah dan populasi biota air, sebuah sungai 

dapat dibedakan menjadi hulu, hilir dan muara. Sungai bagian hulu dicirikan 

dengan badan sugai yang dangkal dan sempit, tebing yang curam dan tinggi, 

berair jernih dan mengalir cepat serta mempunyai populasi (jenis maupun 

jumlah sedikit) biota air sedikit. Sungai bagian hilir umumnya lebih lebar, 

tebingnya curam atau landai, badan air dalam , kekruh, aliran air lambat, dan 

populasi biota air didalamnya termasuk banyak, tetapi jenisnya kurang 

bervariasi sedangkan muara adalah bagian sungai yang berbatasan dengan 

laut dan mempunyai tebing yang landai dan dangkal, badan air dalam keruh 

serta mengalir lambat (Kordi dan Tancung, 2010). 

Sungai menurut jumlah airnya dibedakan menjadi empat yaitu, sungai 

permanen, periodik, intermediet, dan ephemeral. Sungai permanen yaitu, 

sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini 

adalah sungai Kapuas, Kahayan, Barito, dan Mahakam di Kalimantan. Sungai 

Musi, Batanghari, dan Indragiri di Sumatera. Sungai periodik yaitu, sungai 

yang pada musin hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau 

airnya kecil. Sungai intermittent yaitu sungai yang pada musim kemarau 
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airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Sungai ephermal yaitu 

sungai yang ada airnya hanya pada musim hujan (Herlina, 2011). 

Sungai mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan dalam suatu 

daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut. Sungai itu dapat digunakan juga 

untuk berjenis-jenis aspek seperti pembangkittenaga listrik, pelayaran, 

parawisata dan lain-lain. Dalam bidang pertanian sungai berfungsi sebagai 

sumber air yang penting untuk irigasi (Sosrodarsono, 1980). 

Fungsi lain dari sungai yaitu mengalirkan air dari daerah aliran sungai 

ke laut. Peranan sungat sangatlah penting yaitu sebagai unsur berlangsungnya 

siklus hidrologi, mengangkut endapan hasil erosi dan polutan, dan berperan 

dalam kelangsungan siklus erosi itu sendiri. Sungai juga mempunyai manfaat 

besar yaitu sebagai bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air 

hujan danair limbah, sebagai sarana irigasi pertanian, dan sebagai objek 

wisata (Herlina, 2011).  

 

2.2. Kualitas Perairan Sungai 

2.2.1. Kualitas Fisika 

a. Suhu 

Suhu merupakan salah satu sifat fisik yang dapat 

mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan badan ikan. 

Penyebaran suhu dalam perairan dapat terjadi karena adanya 

penyerapan dan angin. Tinggi rendahnya suhu dipengaruhi oleh 

musim, cuaca, waktu pengukuran, dan kedalaman air. Suhu sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota air. 
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Secara umum laju pertumbuhan akan meningkat sejalan dengan 

kenaikan suhu. Kisaran suhu optimal bagi kehidupan ikan di 

perairan tropis adalah antara 28 - 32 
o
C. Pada suhu 18 – 25 

o
C,ikan 

masih dapat bertahan hidup tetapi nafsu makannya mulai turun. 

Suhu air 12 - 18
o
C mulai membahayakan ikan, sedangakan suhu 

dibawah 12 
o
C akan membahayakan ikan tropis mati kedinginan 

(Kordi dan Tancung, 2010). 

b. Kecepatan Arus 

Salah satu parameter fisika yang penting dan menjadi ciri 

dari sungai adalah arus. Arus dari sungai berubah dari deras pada 

bagian hulu dan menjadi lambat pada bagian hilir. Perubahan arus 

dari deras ke lambat juga dapat diikuti dengan berubahnya 

keadaan spesies-spesies ikan yang ada di sungai. Kecepatan arus 

ditentukan oleh kemiringan, kedalaman, dan substrat dasarnya 

(Odum, 1996). 

Arus merupakan parameter fisika dari sungai dan 

menjadikan ciri dari sebuah sungai. Sungai dicirikan oleh arus 

yang searah dan relatif kencang dengan kecepatan yang berkisar 

0,1 sampai 1,0 m/s (Effendie, 2002). 

c. Kecerahan 

Cahaya dibutuhkan ikan untuk mengejar mangsa, 

menghindarkan diri dari predator,menentukan jumlah ketersediaan 

makanan dan perjalanan menuju suatu tempat. Kecerahan atau 
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intensitas cahaya adalah sebagian cahaya yang diteruskan kedalam 

air dan dinyatakan dengan persen, dari beberapa panjang 

gelombang di daerah spektrum yang terlihat sebagai cahaya yang 

melalui lapisan sekitar satu meter, jatuh agak lurus pada 

permukaan air. Selain penting dalam membantu penglihatan, 

cahaya juga penting dalam metabolisme ikan dan pematangan 

gonad. Ikan yang mendiami daerah air yang dalam, pada siang hari 

akan bergerak menuju kedaerah yang lebih dangkal untuk mencari 

makanan dengan adanya rangsangan cahaya (Kordi dan Tancung, 

2010). 

Menurut Effendie (2002) bahan-bahan tersuspensi di 

perairan walaupun tidak bersifat toksik, hal tersebut jika 

jumlahnya berlebih maka dapat meningkatkan nilai kekeruhan 

yang selanjutnya menghambat penetrasi cahaya matahri ke badan 

air dan akhirnya berpengaruh pada proses fotosisntesis di perairan. 

2.2.2. Kualitas Kimia 

a. Dissolved Oxygen (DO) 

Dissolved ooxygen (DO) adalah parameter kimia yang 

menunjukkan banyaknnya oksigen terlarut dalam air. Oksigen 

terlarut dapat dijadikan sebagai ukuran menentukan mutu air bagi 

organisme perairan. Kehidupan di air dapat bertahan jia ada 

oksigen terlarut minimum sebanyak 5 mg oksigen setiap liter air (5 

ppm), selebihnya bergantung pada ketahanan organisme, derajat 
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aktivitas, kehadiiran pecemar dan suhu air (Brotowidjoyo, dkk., 

1995). 

Perubahan konsentrasi oksigen terlarut dapat 

menimbulkan efek langsung yang berkaitan pada kematian 

organisme perairan, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah 

dapat meningkatkan toksisitas bahan pencemar yang pada 

akhirnya dapat membahayakan organisme itu sendiri. Hal ini 

disebabkan karena oksigen teralarut diguakan untuk proses 

metabolisme tubuh, dan oksigen terlarut dibutuhkan untuk 

pernafasan dan pelepasan energi (Anwar, 2008) 

b. Derajat Keasaman (pH) 

Salah satu faktor kimia yang berpengaruh dalam 

kehidupan ikan yaitu derajat keasaman (pH) air sungai. Derajat 

keasaman atau ph air menunjukan aktivitas ion hidrogen dalam 

larutan tersebut dan dinyatakan sebagai konsentrasi ion hidrogen 

pada suhu tertentu. Konsentrasi ion hidrogen mempengaruhi 

reaksikimia yang terjadi di lingkungan perairan dan dapat 

berfungsi sebagai petunjuk baikburuknya suatu kualitas air sebagai 

lingkungan hidup ikan. pH yang idealbagi kebanyakan ikan yang 

hidup di perairan tawar berkisar antara 6,5-8,4 (Kordi dan 

Tancung, 2010). 

Struktur Umur Dan Faktor…, Maya Rismawati Muslim, FKIP, UMP, 2017



10 

 

 

Menurut Asdak (2007) besarnya angka ph dalam suatu 

perairan mempuyai peranan penting bagi kehidupan akuatik sperti 

ikan dan fauna lain yang hidup diperairan tersebut. 

2.2.3. Kualitas Biologi 

Plankton dalam perairan merupakan makanan alami bagi 

organisme ikan, disamping itu plankton dapat berperan sebagai 

indikator tentang keadaan perairan tersebut. Plankton memiliki nilai 

gizi tinggi serta memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai dengan 

bukaan mulut ikan maupun larva (Odum, 1996). 

Plankton dapat dibagi menjadi dua golongan yakni 

ffitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah plankton yang 

bersifat nabati sehingga dapat melakukan fotosintesis. Zooplankton 

adalah plankton yang bersifat hewani, karena organisme plankton 

biasanya ditangkap menggunakan jaring yang mempunyai mata jaring 

yang berbeda, maka berdasarkan ukurannya, plankton dibedakan 

menjadi lima yaitu: 

a. Megaplankton : yaitu organisme planktonik yang besarnya lebih 

dari 2,0 mm. 

b. Makroplankton : yaitu organisme planktonik yang berukuran 

antara 0,2 – 2,0 mm. 

c. Mikroplankton : yaitu organisme planktonik yang berukuran 

antara 20 µm – 0,2 mm. 
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d. Nanoplankton : yaitu organisme planktonik yang sangat kecil dan 

berukuran 2  – 20 µm 

e. Ultraplankton : yaitu organisme planktonik yang berukuran kurang 

dari 2 µm (Nybakken, 1992). 

 

2.3. Jenis-jenis Ikan  Sungai 

Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang cukup besar jumlahnya. 

Ikan air tawar yang terdapat di wilayah indonesia bagian barat dan sulawesi 

yang telah diketahui kurang lebih 1032 spesies (Kottelat, dkk. 1993). Ikan air 

tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya  di air 

tawar, seperti sungai dan danau.  Jenis ikan yang berada di perairan sungai 

diantaranya yaitu ikan Lele, ikan Gabus, ikan Sepat, dan ikan Mujaer. Ikan 

Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin dan berkumis. Habitat ikan 

lele yaitu di sungai yang aliran sungainya lambat. Ikan Lele bersifat 

nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari (Herlina, 

2011). 

Ikan Gabus adalah sejenis ikan buas yang hidup di air tawar. Ikan 

Gabus memiliki kemampuan bernafas langsung dari udara, dengan 

menggunakan semacam organ labirin namun lebih primitif. Ikan sepat hidup 

diperairan yang aliran airnya lambat. Ikan Sepat ini merupakanikan 

komsumsi yang disukai orang,meski umumnya hanya bernilai lokal. Ikan 

Mujaer merupakan ikan konsumsi yang memiliki kecepatan pertumbuhan 

yang relatif cepat, tetapi setelah dewasa kecepatan pertumbuhannya akan 

menurun (Herlina, 2011).  
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Menurut Brotowidjoyo, dkk. (1995) ikan air tawar dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu:  

a. Ikan herbivora 

Ikan herbivoa merupkan ikan pemakan tumbuhan seperti ikan gurmi 

(Osphronemus gouramy), ikan tawes (Barbodes gonionotus), ikan nilem 

(Osteochilus haseltii), dan ikan sepat (Trichgaster trichopterus). 

b. Ikan karniora 

Ikan karnivora merupakan ikan pemakan daging atau hewan. Ikan yang 

tergolong dalam karnivora adalah ikan buas yang memakan ikan spesies 

lain dan hewan air lainnya seperti ikan gabus (Chana striata). 

c. Ikan omnivora 

Ikan omnivora merupakan ikan pemakan campuran seperti ikan mujair 

(Oreochromis mosambicus) dan ikan nila (Tilapia nilotica). 

 

2.4. Struktur Umur Ikan 

Umur ikan dapat diketahui dengan menggunakan metode petersen 

yaitu dengan menggunakan frekuensi panjang dan berat ikan. Anggapan yang 

dapat dipakai untuk menggunakan metode ini yaitu bahwa ikan satu umur 

mempunyai bentuk suatu distribusi normal sekitar panjang rata-ratanya. Bila 

frekuensi panjang tersebut digambarkan dengan grafik akan membentuk 

beberpa puncak. Puncak – puncak inilah yang dipakai sbagai tanda kelompok 

umur ikan tersebut. Cara ini akan baik dipakai apabila ikaya mempunyai 

masa pemijahan pendek, terjadi satu kali satu tahun dan umur ikan tersebut 

tidak panjang. Ikan lain yang mempunyai masa pemijahan anjang 

Struktur Umur Dan Faktor…, Maya Rismawati Muslim, FKIP, UMP, 2017



13 

 

 

menyebabkan terdapat pertumpukan ukuran dari umur yang berbeda. Ikan 

yang pertumbuhannya lambat dari satu kelas umur ebih tinggi, akan 

bertumpuk, atau mempunyai ukuran sama denan ikan yang tumbunya lebih 

epat pada umur yang ebih rendah (Effendie, 2002). 

Susilawati, dkk. (2013) menyatakan bahwa distribusi frekuensi 

panjang dan berat ikan didapatkan dengan menentukan selang kelas, nilai 

tengah dan distribusi frekuensi panjang yang telah dilakukan dalam selang 

kelas yang sama kemudian diplotkan dalam sebuah grafik. Ikan-ikan yang 

memiliki ukuran dan panjang total dan berat ikan dalam kisaran kecil atau 

rendah menujukan ikan-ikan muda, sedangkan nilai panjang total dan berat 

ikan dengan kisaan besar atau tinggi menujukan ikan dewasa atau tua. 

 

2.5. Faktor Kondisi Ikan 

Faktor kondisi merupakan keadaan yang menyatakan kegemukan ikan 

yang dinyatakan dengan angka. Faktor kondisi digunakan ntuk mengetahui 

kegemukan ikan. Setiap perlakuan pada akhir percobaan harga faktor kondisi 

ditentukan berdasarkan standar konstanta b. Nilai konstanta b digunakan 

untuk mempelajari pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan dapat diketahui 

dengan melkukan analisis hubungan panjang dan berat ikan. Pertumbuhan 

adalah perubahan ukuran panjang maupun berat dalam waktu tertentu. 

Hubungan panjang dan berat ikan mempunyai nilai praktis yang 

memungkinkan mengubah nilai panjang kedalam berat ikan maupun 

sebaliknya (Effendie, 2002). 
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Menurut Effendie (2002) nilai faktor kondisi b yang diperoleh dapat 

dikelompokan kedalam tiga kategori yaitu: 

a. Nilai b<3, menujukan bahwa pertumbuhan berat ikan tidak seimbang 

dengan  pertambahan berat. Pertambahan berat lebih lmbat dibandingkan 

dengan pertambahan panjang. 

b. Nilai b=3, menunjkkan bahwa pertumbuhan panjang ikan seimbang 

dengan pertumbuhan berat ikan. 

c. Nilai b>3, menunjukkan bahwa pertambahan panjang ikan lebih lambat 

dibandingkan dengan pertambahan beratnya. 
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