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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati 

yang melimpah. Kekayaan hayati ini dapat berupa flora maupun fauna, baik 

berada di daratan maupun perairan. Ikan merupakan salah satu fauna perairan 

yang dapat ditemukan di laut, danau, maupun sungai. Terdapatnya  protein 

yang tinggi pada ikan menyebabkan ikan dijadikan sumber makanan bagi 

manusia. Kandungan protein ikan air tawar antara 15-24% dan pada ikan laut 

antara 9-26% (Effendi, 1997). Selain mengandung protein, dalam daging ikan 

juga mengandung zat gizi lain seperti vitamin (A, D, B1), mineral dan lemak 

(Effendi, 1997).  Ikan juga merupakan potensi alam yang begitu besar nilai 

dan manfaatnya dari segi tradisi, sosoial, ekonomi serta ilmu pengetahuan 

dan teknologi (Tjakrawijaya, 1999).  

Dibandingkan dengan kelas vertebrata lainnya, ikan merupakan kelas 

yang paling besar(Djuhanda, 1981). Hal ini menyebabkan keanekaragaman 

ikan sangat tinggi, baik dilihat dari segi morfologi, ukuran, warna maupun 

habitat dan kebiasaan hidupnya. Lebih dari 6.000 spesies ikan mendiami 

perairan Indonesia (Subardja, 1989). Dari jumlah tersebut 1032 diantaranya 

merupakan jenis ikan air tawar yang berada di Indonesia bagian barat dan 

daerah Sulawesi (Kottelat dkk., 1993) .  
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Sungai memegang peranan yang sangat penting karena merupakan 

salah satu habitat bagi organisme perairan. Sungai memiliki struktur, 

morfologi dan kandungan bahan-bahan organik maupun anorganik yang 

berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan perbedaan jenis ikan yang 

mendiami atau spesiasi jenis ikan, keanekaragaman jenis ikan dan 

kemelimpahannya (Brotowidjoyo dkk., 1995; Odum, 1996).  

Daerah aliran sungai (DAS) Serayu merupakan merupakan salah satu 

kawasan atau wilayah daratan yang membentuk satu kesatuan wilayah tata air 

yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air menuju ke laut melalui 

sungai utama, yaitu Serayu. Menurut BLH Provinsi, Jateng (2009) sungai 

Serayu terpapar melewati 5 wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Wonosobo, 

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap. Hulu sungai Serayu berada di Kabupaten Wonosobo, 

tepatnya di Tuk Bimolukar yang merupakan sumber air di dataran tinggi 

Dieng. Sedangkan muara sungai Serayu berada di pantai Cilacap, Samudra 

Hindia.  

Sepanjang daerah perairan sungai Serayu terdapat sungai-sungai kecil 

yang bermuara pada sungai Serayu. Setidaknya terdapat 8 sungai kecil yang 

merupakan anakan dari sungai Serayu. Anak sungai tersebut antara lain: 

sungai Bebaluh, sungai Tulis, sungai Merawu, sungai Kalisapi, sungai Piasa, 

sungai Klawing, sungai Logawa, dan sungai Tajum ((Bappeda, 2003 dalam 

Putranto, 2008).  
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Menurut Wooton (1991) dalam Yustina (2001) terdapat 2 faktor yang 

menyebabkan adanya hubungan positif antara kekayaan jenis dengan suatu 

area yang ditempatinya. Pertama peningkatan jumlah makro habitat akan 

meningkatkan keragaman. Kedua, area yang lebih luas sering memiliki 

variasi habitat yang lebih besar dibanding dengan area yang lebih sempit. 

Karakteristik habitat perairan juga menentukan keanekaragaman dan 

kemelimpahan jenis ikan. Misalnya, semakin panjang dan lebar ukuran 

sungai semakin banyak pula jumlah jenis ikan yang menempatinya (Kottelat 

dkk.,1993). Karakteristik habitat di sungai sangat dipengaruhi oleh kecepatan 

aliran sungai, keberadaan hutan atau tumbuhan di sepanjang daerah aliran 

sungai yang akan berasosiasi dengan hewan-hewan penghuninya (Yustina, 

2001).  

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh penulis,  

pemanfaatan sungai Serayu oleh masyarakat sangat beragam, baik 

pemanfaatan sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. 

Pemanfaatan sumber daya hayati merupakan pemanfaatan berbagai jenis 

organisme yang ada pada ekosistem sungai maupun sekitarnya, contohnya 

yaitu penangkapan ikan dan udang dengan menggunakan pancing, jala, 

maupun jaring. Pemanfaatan sumber daya non-hayati merupakan 

pemanfaatan komponen abiotik yang merupakan penyusun dari ekosistem 

sungai, contohnya antara lain: saluran irigasi, MCK (mandi, cuci, kakus), dan 

penambangan pasir.  
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Hingga saat ini penagkapan ikan oleh masyarakat telah banyak 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti: jala, jaring, seser, wuwu, 

tedong dan pancing. Namun demikian belum diketahui secara pasti tentang 

jumlah dan jenis ikan yang ada di sungai Serayu. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penelitian tentang jenis-jenis ikan di sungai Serayu tepatnya pada 

daerah bermuaranya sungai Klawing baik tentang jenis-jenis ikan maupun 

kemelimpahan ikan perlu dilakukan sehingga dapat membantu dalam upaya 

pelestarian ikan serta evaluasi mengenai pelestarian sungai Serayu pada 

umumnya.  

 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis ikan apa saja yang dapat ditangkap di sungai Serayu pada 

tempat bermuaranya sungai Klawing wilayah Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas.  

2. Seberapa besar kemelimpahan ikan yang terdapat di sungai Serayu pada 

tempat bermuaranya sungai Klawing wilayah Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas.  
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1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui Jenis-jenis ikan apa saja yang dapat ditangkap di 

sungai Serayu pada tempat bermuaranya sungai Klawing wilayah 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.  

2. Untuk mengetahui kemelimpahan ikan yang terdapat di Sungai Serayu 

pada tempat bermuaranya sungai Klawing wilayah Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa bertambahnya informasi, khususnya tentang jenis-jenis ikan 

dan kemelimpahannya di sungai Serayu pada tempat bermuaranya sungai 

Klawing. Serta untuk memberikan informasi potensi alam khususnya ikan 

kepada masyarakat secara luas. Dengan adanya informasi ini juga diharapkan 

dapat: 

1. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi jenis-

jenis ikan; 

2. Menjadi dasar informasi untuk penelitian lebih lanjut dan  

3. Sebagai informasi untuk mengevaluasi kondisi perairan sungai Serayu 

dalam rangka pelestarian sumber daya alam hayati terutama dalam bidang 

perikanannya.  
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