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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perairan Sungai  

Indonesia adalah Negara kepulauan dengan kawasan maritim yang 

sangat luas dan mempunyai perairan-perairan pedalaman yang sangat intensif 

sehingga Indonesia memiliki kekayaan perikanan yang sangat kaya. 

Pengetahuan lingkungan air tawar baik ikan maupun hewan air tawar lebih 

mendetail dibandingkan lingkungan air laut meskipun lingkungan air laut 

jauh lebih luas dibandingkan dengan lingkngan air tawar. Ini disebabkan 

karena lingkungan air tawar memiliki beberapa kondisi,  antara lain: 

1. Lingkungan air tawar lebih mudah dicapai dan dipelajari 

2. Dapat ditemukan di permukaan tanah maupun di bawah tanah 

(Brotowidjoyo dkk.,1995) 

Perairan darat memiliki bermacam-macam jenis, contohnya yaitu: 

sungai, danau, rawa, payau atau muara-muara sungai (Brotowidjoyo 

dkk.,1995). Menurut BLH Prov. Jateng (2009) sungai adalah suatu alur yang 

panjang, tempat-tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air di atas 

permukaan bumi yang mengalir terus menerus dengan arah tertentu dan 

airnya dapat berasal dari dalam tanah, hujan maupun permukaan serta 

bermuara ke laut dan sungai atau perairan terbuka. Secara sederhana sungai 

dapat dikatakan sebagai perpaduan antara alur sungai  dengan aliran air di 

dalamnya (BLH prov. Jateng, 2009,  Sosrodarsono dan Tominaga, 1994). 
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Berdasarkan kecepatan arusnya, aliran air (sungai) dibedakan menjadi dua 

zona utama, yaitu: 

1. Zona air deras: daerah yang dangkal dimana kecepatan arus cukup 

tinggi sehingga dasar sungai bersih dari endapan materi lain yang 

lepas dan menyebabkan dasarnya padat. Zona ini dihuni oleh 

organisme bentos yang beradaptasi khusus atau organisme ferinitik 

yang dapat melekat atau berpegang kuat pada dasar yang padat serta 

ikan yang kuat berenang. Zona ini umumnya terdapat pada hulu 

sungai di daerah pegunungan atau dataran tinggi.  

2. Zona air tenang: bagian sungai dimana kecepatan arus sudah 

berkurang sehingga lumpur dan materi lepas cenderung mengendap di 

dasar. Hal ini menyebabkan dasarnya bersifat lunak. Pada zona ini 

bentos sulit untuk hidup tetapi cocok untuk kehidupan nekton dan 

plankton. Zona ini banyak dijumpai pada daerah yang landai misalnya 

di pantai timur Sumatra dan Kalimantan (Odum, 1996).  

Sungai merupakan salah satu bagian dari ekosistem air tawar yang 

mengalir. Akibat dari adanya aliran itu, maka unsur atau makanan yang 

dibutuhkan oleh manusia maupun makhluk hidup lainya dapat terbawa oleh 

aliran tersebut. Jika dibandingkan dengan perairan laut baik dari sisi luas dan 

jumlah airnya, perairan laut jauh lebih luas daripada perairan sungai. Akan 

tetapi, sungai memiliki peran penting secara langsung bagi kehidupan 

manusia dan makhluk hidup di sekitarnya (Brotowidjoyo dkk., 1995). Setiap 
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unsur penyusun sungai memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia dan organisme lain di sekitar sungai. Peran ini antara lain:  

1. Air; merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. 

Dapat juga sebagai penunjang produksi pangan, penyedia air bagi irigasi, 

dan industri perikanan.  

2. Aliran; bersama dengan air akan dapat menghaslkan energi yang dapat 

dimanfaatkan bagi manusia dan dapat dijadikan sumber energi lain, 

misalnya sebagiai pembangkit listrik. Aliran yang besar dapat dijadikan 

sebagai tempat rekreasi, misalnya olahraga arum jeram.  

3. Alur; sebagai jalan transportasi dan unsur pertahanan keamanan terutama 

di masa lalu.  

4. Sedimen; dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Sedimen ini dapat 

juga digunakan sebagai penyubur lahan pertanian.  

5. Lembah, delta; daerah ini dapat digunakan sebagai lahan pemukiman, 

pertanian, dan industri (Mulyanto, 2007).   

Habitat air tawar dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. 

Menurut Odum (1996) habitat air tawar dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yaitu: habitat air tawar yang tergenang atau habitat lentik (lenis = 

tenang). Contohnya adalah danau, kolam, dan rawa. Kemudian habitat air 

tawar yang mengalir (lotus = tercuci). Contohnya adalah mata air dan sungai.  

Sungai merupakan salah satu dari habitat perairan tawar. Berdasarkan 

kondisi lingkunganya atau daerah (zona) pada sungai dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu: hulu, hilir dan muara. Hulu sungai terletak pada 
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daerah dataran tinggi. Sungai daerah hulu dicirikan dengan dengan badan 

sungai yang dangkal, sempit, tebing curam dan tinggi, airnya jernih dan 

memiliki aliran yang cepat, air mengalir melalui bagian yang curam dan 

berbatu-batu dengan goncangan arus yang cukup kuat hingga sedang, daya 

erosi besar, kadang-kadang terdapat air terjun atau jeram, mengandung O2 

terlarut yang cukup tinggi sehingga airnya jernih dan tidak terjadi 

pengendapan (Brotowidjoyo dkk.,1995 dan Mulyanto, 2007) 

Makin ke hilir, kelandaian aliran air sungai akan makin kecil, daya 

gerus terhadap dasar akan berkurang dan konsentrasi sedimen yang 

dikandungnya cukup besar sehingga mengakibatkan kapasitas transport aliran 

akan mengecil dan sedimen yang terbawa dari hulu akan mengendap. Hilir 

akan ditemukan pada daerah dataran rendah. Sungai di bagian hilir akan 

memiliki perbedaan dengan sungai di bagian hulu, antara lain: umumnya 

lebih lebar, tebing curam atau landai, memiliki goncangan arus yang tidak 

begitu kuat, terdapat bahan organik, badan air relatif dalam, lebih keruh 

dibandingkah hulu serta aliran air yang lambat (Mulyanto, 2007).  

Muara sungai adalah bagian sungai yang merupakan pertemuan ujung 

aliran air sungai dengan perairan lainya, baik berupa sungai yang lebih besar, 

danau, maupun laut. Pada bagian muara, memiliki tebing yang lebih landai 

dan dangkal, memiliki daya erosi yang kecil, dan memiliki badan air yang 

dalam. Pada bagian muara banyak zat-zat hara yang terbawa oleh perairan 

sungai dari hulu ke hilir. Ini menyebabkan daerah muara merupakan daerah 

yang subur. Pada daerah muara, goncangan arusnya lamban, sehingga 

Keanekaragaman Dan Kemelimpahan..., Agus Wiatmoko, FKIP UMP, 2012



10 
 

endapan materi yang terbawa oleh air akan mengendap dan menyebabkan air 

menjadi keruh dan kadang-kadang akan membentuk delta (Genisa, 1990) 

Ketiga daerah pada sungai tersebut memiliki karakteristik terhadap 

jenis ikan dan jumlah ikan yang mendiami daerah tersebut. Pada daerah hulu, 

populasi ikan (baik jenis maupun jumlah) lebih sedikit dibandingkan dengan 

daerah hilir dan muara (Brtowidjoyo dkk, 1995; dan Mulyanto, 2007). 

Kemudian di daerah hilir  memiliki populasi ikan yang cukup banyak tetapi 

kurang bervariasi jika dibandingkan dengan daerah muara . Sedangkan pada 

daerah muara memiliki organisme perairan yang cukup kaya (jenis dan 

variasi) seperti ikan, udang, kepiting, dan biota-biota lainnya (Genisa, 1990).  

 

2.2. Peran dan Manfaat Sungai 

Sungai mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan 

dan peradaban manusia diseluruh dunia. Dengan adanya sungai dapat 

menyediakan daerah-daerah yang dapat dijadikan sebagai lahan yang subur 

untuk kepentingan manusia. Daerah yang subur ini biasanya terletak di 

lembah-lembah sungai. Dan juga airnya merupakan sumber kehidupan bagi 

manusia. Kehidupan manusia sangat erat hubunganya dengan peranan sungai 

(Sosrodarsono dan Tominaga, 1994).  Ada dua fungsi utama sungai yang 

bermanfaat bagi alam sekitarnya, yaitu: 

1) Mengalirkan air dan mengangkut sedimen hasil erosi pada daerah aliran 

sungai (DAS) 
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2) Alurnya, dimana keduanya saling bersamaan dan saling mempengaruhi 

(Mulyanto, 2007).  

Manfaat sungai berdasarkan pemanfaatanya dapat dibedakan menjadi 

pemanfaatan hayati dan non hayati. Pemanfaatan hayati ini merupakan 

pemanfaatan yang  berhubungan dengan organisme di sungai itu sendiri 

maupun di sekitar sungai. Misalnya sebagai habitat atau tempat hidup/ tinggal 

bagi organisme atau makhluk hidup perairan, contohnya adalah ikan. 

Pemanfaatan non-hayati berperan dalam penyediaan sumber daya non-hayati 

dari sungai tu sendiri, misalnya sungai sebagai tempat penambangan pasir 

dan batu, sebagai sarana transportasi atau rekreasi, tempat MCK (mandi, 

cuci, kakus) dan untuk irigasi (Brotowidjoyo dkk.,1995; dan Mulyanto, 

2007).  

 

2.3. Sungai Serayu 

Sungai Serayu merupakan salah satu sungai di Kabupaten Banyumas 

yang terletak di Jawa Tengah yang berasal dari mata air di dataran tinggi 

Dieng  Kabupaten Wonosobo. Sungai Serayu terpapar melewati 5 wilayah 

kabupaten, yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, 

Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap 

dengan  memiliki 8 anak sungai yaitu sungai Begalut, Tulis, Merawu, 

Klawing, Kalisapi, Piasa, Tajum, dan Logawa. Anakan sungai Serayu ini 

hampir seluruh bagian segmenya mengalir melalui daerah pemukiman, 
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persawahan, dan hanya sedikit bagian yang melalui wilayah di tepi kota 

Banyumas (Bappeda, 2003 dalam Putranto, 2008).  

Sungai Serayu yang melintasi wilayah Kabupeten Banyumas 

mempunyai panjang kurang lebih 32 km dan melintasi 7 wilayah Kecamatan 

yaitu Kecamatan Somagede, Kaliori, Patikraja, Kebasen, Rawalo, dan 

Jatilawang. Di Kabupaten Banyumas terdapat 3 sungai besar yang bermuara 

ke sungai Serayu yaitu sungai Klawing, Logawa, dan Tajum (Bappeda, 2003 

dalam Putranto, 2008).  

Pemanfaatan sungai Serayu oleh masyarakat sekitar sangat bervariasi 

dan beragam. Salah satu pemanfaatan sungai Serayu yang sangat menonjol 

adalah pemanfaatan sumber hayatinya, antara lain: pemanfaatan hewan-

hewan perairan terutama ikan sangat diandalkan. Cara untuk mendapatkanya 

juga sangat bervariasi, antara lain dengan  cara dipancing, dijaring maupun 

dengan dijala (Dinas Perikanan, 1994). 

 

2.4. Sungai Klawing 

Sungai Klawing merupakan salah satu sungai yang bermuara ke sungai 

Serayu yang hampir hampir seluruh bagianya mengalir melalui daerah hutan 

dan sawah, dan hanya sedikit bagian yang melalui pinggiran kota. Hulu 

sungai Klawing berada di Kecamatan Karangreja yang terletak di Bukit 

Welirang (793m) dan Bukit Sidingklik (820m). Pertemuan antara sungai 

Klawing dengan sungai Serayu berada di Desa Somakaton Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas. Panjang sungai Klawing dari hulu sampai 
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pertemuan dengan sungai serayu kurang lebih 55,5 km (Pemda Tk. II 

Purbalingga, 1981 dalam Retno, 2011).  

Pemanfaatan sungai Klawing oleh masyarakat sekitar sangat bervariasi 

dan beragam. Masyarakat sekitar menggunakan sungai Klawing untuk 

berbagai keperluan, yaitu baik untuk keperluan MCK (mandi, cuci, kakus) 

ataupun untuk tempat penambangan pasir dan batu (Retno, 2011).  

 

2.5. Faktor Fisika Kimia Perairan Sungai 

Untuk dapat hidup dengan baik dan dapat berkembangbiak dengan 

baik maka ikan harus dapat beradaptasi dengan lingkunganaya. Terdapat 

beberapa faktor utama yang mempengaruhi agar ikan dapat hidup dan 

berkembangbiak dengan air, antara lain: oksigen terlarut (DO), suhu, cahaya, 

arus, makanan, kedalaman, pH, air, dan makhluk-makhluk lain yang hidup 

bersama dalam lingkunganya (Djuanda, 1981; Subardja dkk.,1989).  

2.5.1. pH 

pH menunjukan konsentrasi ion hidrogen pada perairan. 

Reaksi-reaksi kimia di dalam air dipengaruhi oleh konsentrasi dari ion 

hidrogen di air tersebut. pH ini juga dapat digunakan sebagai petunjuk 

baik buruknya kualitas air seagai lingkungan hidup ikan. pH ideal yang 

yang dapat menunjang bagi pertumbuhan ikan yaitu berkisar antara 

6,5-8,4 (Asdak, 2007).  
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2.5.2. Suhu 

Suhu merupakan salah satu parameter fisika lingkungan 

perairan. Suhu suatu wilayah perairan selalu berubah-ubah tergantung 

pada kondisi alam. Proses metabolisme dalam tubuh sangat 

dipengaruhi oleh suhu tempat hidup organisme tersebut, dimana proses 

metabolisme dalam tubuh dapat berlangsung optimal pada kisaran 

suhu tertentu yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhanya (Anwar, 2008). Menurut Kordi (2007) dalam Retno 

(2011), kisaran suhu optimal bagi kehidupan ikan adalah berkisar 

antara 280-320C.   

2.5.3. Arus  

Arus merupakan parameter fisika dari sungai dan menjadikan 

ciri dari sebuah sungai. Arus pada sungai tidak sama. Pada daerah 

hulu, arus sungainya akan deras kemudian akan semakin lambat pada 

daerah hilir. Perbedaan arus ini dapat menyebabkan perbedaan 

terhadap spesies ikan di sebuah wilayah perairan. Kecepatan arus 

sebuah sungai dtentukan oleh kemiringan, kedalaman, dan substrat 

dasarnya (Odum, 1996). Arus pada sungai dapat dibedakan menjadi  

arus sangat cepat, dan sangat lambat. Arus sangat cepat apabila 

kecepatan arus pada sungai lebih besar dari 100 cm/s. Sedangkan arus 

sangat lambat jika kecepatan arus pada sungai kurang dari 10 cm/s. 

kecepatan arus antara 10-25 cm/s, 25-50 cm/s, dan 50-100 cm/s 
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termasuk dalam kriteria sungai dengan kecepatan arus lambat, sedang, 

dan cepat (Sulistiyono, 2000).  

 

2.5.4. Intensitas Cahaya 

Cahaya merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan 

ikan dan berperan secara langsung maupun tidak langsung. Cahaya 

dibutuhkan ikan untuk mengejar mangsa, menghindarkan diri dari 

predator dan dalam perjalanan menuju suatu tempat. Hanya beberapa 

spesies ikan yang beradaptasi untuk hidup di tempat yang gelap. 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 ke daerah yang 

lebih dangkal untuk mencari makanan dengan adanya rangsangan 

cahaya (Anwar, 2008). Menurut Kordi (2007) dalam Retno (2011), 

kecerahan yang baik untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan berkisar 

antara 30-40cm.  

 

2.5.5. Kandungan oksigen terlarut  

Kandungan oksigen terlarut (DO)  merupakan parameter kimia 

yang menunjukkan kadar atau banyaknya oksigen yang terlarut dalam 

air. Mutu air bagi organisme perairan sangat ditentukan oleh tinggi 

rendahnya DO dalam air tempat tinggal organisme tersebut. Menurut 

Brotowidjoyo dkk (1995), kehidupan di air dapat bertahan jika ada 
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oksigen terlarut minimum sebanyak 5 mg oksigen setiap 1 liter air 

(5ppm), selebihnya bergantung pada ketahanan organisme, derajat 

aktivitas, kehadiran pencemar, suhu air dan sebagainya. Kadar oksigen 

di dalam air akan selalu berubah ubah. Perubahan konsentrasi oksigen 

terlarut dapat menimbulkan efek baik secara langsung maupun tidak 

langsung . Efek langsung yang ditimbukan  akibat perubahan 

konsentrasi oksigen terlarut adalah dapat berakibat 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 terlarut digunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh 

(Anwar, 2008).  

 

2.6. Jenis-jenis Ikan Sungai 

Ikan merupakan penghuni dominan di wilayah perairan. Hampir setiap 

bagian atau  wilayah akuatik merupakan ekosistem dari ikan, seperti air 

tawar, air payau, dan air laut.  Kondisi air dari habitat ikan mempengaruhi 

bentuk tubuh, macam-macam alat tubuh, cara hidup, cara bergerak, dan cara 

mendapatkan makanan. Dijelaskan pula bahwa proses seleksi alam berperan 

terhadap spesies jenis ikan sehingga setiap jenis sungai, danau, atau genangan 

air dihuni oleh jenis-jenis ikan tertentu (Djuanda, 1981; Subardja dkk., 1989). 

Ikan adalah hewan berdarah dingin dengan dicirikan adanya tulang belakang, 

insang, sirip, serta tergantung pada air tempat hidupnya. Menurut cara 
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perkembangbiakanya, ikan berkembangbiak secara ovivar (Subardja dkk., 

1989).  

Berdasarkan jenis makanannya, ikan dapat dibedakan menjadi ikan 

herbivora, karnivora, dan omnivora. Ikan herbivora merupakan ikan yang 

sumber pokok makananya berasal dari bahan makanan yang berasal dari 

bahan nabati (tumbuhan). Ikan ini bercirikan tidak memiliki gigi, memiliki 

tapis insang yang lembut untuk menyaring fitoplankton dari air. Beberapa 

contoh jenis ikan herbivora antara lain: Karpet rumput atau Grasscarp 

(Ctenoparingodon idellus), Sepat siam (Trichogaster pectoralis), Gurami 

(Osphronemus gouramy), Melem (Osteochilus haseltii), dan Tawes 

(Barbodes gonionotus) (Brotowidjoyo dkk., 1995; Effendie, 1997).  

Ikan karnivora merupakan ikan yang sumber pokok makananya terdiri 

dari bahan makanan yang berasal dari hewan. Ikan ini memiliki ciri-ciri 

memiliki gigi untuk menyergap, memegang, dan merobek mangsa. Jenis 

plankton yang disukai oleh ikan karnivora adalah zooplankton. Beberapa 

contoh dari jenis ikan karnivora adalah ikan Kakap (Lates carcarifer), 

Kerapu (Epinephelus sp. ), Lele (Clarias batracus), Gabus (Channa striata) 

(Brotowidjoyo dkk., 1995; dan Effendie, 1997).  

Ikan omnivora mempunyai sitem pencernaan antara bentuk karnivora 

dan herbivora. Ikan ini dapat memakan bahan makanan yang berasal dari 

tumbuhan maupun hewan. Beberapa contoh ikan omnivora antara lain ikan 

Mas (Cyprinus carpio), Mujaer (Oreochormis mossambicus), dan 

Nila(Oreochormis sp. ) (Brotowidjoyo dkk., 1995; Effendie, 1997).  
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Daerah pencarian makan bagi ikan dapat dibedakan menjadi dua 

daerah (zona), yaitu:  zona dasar (demersal) dan zona badan air atau 

permukaan (pelagis). Baik ikan yang hidup di zona demersal atau pelagis 

memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ikan yang hidup di zona demersal memiliki 

mulut yang berada di bawah kepala dan ikan yang hidup di daerah pelagis 

memiliki mulut yang berada tepat di ujung terminal (Koottelat dkk., 1993).  

Menurut Mulyanto (2007), Perbedaan kondisi lingkungan sungai dapat 

memunculkan perbedaan persebaran ikan. Perbedaan tersebut dapat dicirikan 

oleh distribusi jenis ikan. Semakin besar ukuran sungai maka semakin besar 

pula jumlah dan keanekaragaman jenis ikanya.  

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian wilayahnya 

merupakan perairan. Dengan kondisi yang demikian, Indonesia memiliki 

kekayaan jenis ikan yang cukup besar jumlahnya. Kurang lebih 1032 spesies  

ikan telah diketahui di wilayah Indonesia bagian barat dan Sulawesi (Kottelat 

dkk., 1993). Pada umumnya merupakan jenis ikan karnivora dan omnivora 

dan sedikit ikan herbivora (Subardja dkk., 1989).  

Penelitian di sungai Serayu dan anak-anak sungainya ditemukan  

paling sedikit 17 famili dan 42 spesies ikan (Setijanto dan Sulistyo, 2008).  

 

2.7. Determinasi dan Identifikasi Ikan  

Sebelum melakukan identifikasi atau determinasi terhadap ikan, 

langkah awal yang harus dilakukan adalah inventarisasi terhadapp ikan-ikan 

di suatu lokasi. Inventarisasi merupakan salah satu usaha pencatatan, 
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pendataan, pengumpulan atau penangkapan ikan. Banyak cara yanng 

digunakan dalam melakukan inventarisasi ikan di suatu lokasi. Dalam 

melakukan inventarisasi diperlukan alat-alat bantu yang digunakan. Alat 

bantu dalam penangkapan ikan yang sering digunakan oleh masyarakat antara 

lain: jaring insang (jaring insang hanyut dan jaring insang tetap), jaring 

angkat (anco dan serok), pancing, dan perangkap (bubu dan jermal) (Dinas 

Perikanan Jawa Tengah, 1994).  

Setelah dilakukan inventarisasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan 

identifikasi. Identifikasi merupakan suatu usaha pengenalan dan deskripsi 

yang teliti dan tepat terhadap spesies dan memberi nama ilmiahnya (Subardja 

dkk., 1989). Pada saat melakukan identifikasi terdapat sifat-sifat, tanda-tanda 

dan bentuk dari ikan yang perlu diperhatikan. Bagian dari ikan yang harus 

diperhatikan pada saat melakukan identifikasi antara lain: 

1. Rumus sirip, yaitu suatu rumus yang menggambarkan bentuk dan jumlah 

jari-jari sirip dan bentuk sirip; 

2. Perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi badan tertentu; 

3. Bentuk garis rusuk dan jumlah sirip yang membentuk garis rusuk; 

4. Jumlah sisik dan gigi pada garis pertengahan sisi atau garis sisi; 

5. Bentuk sisi dan gigi beserta susunan tempatnya; dan  

6. Tulang tulang insang.  

Menurut  Soeseno (1977) langkah-langkah identifikasi perlu dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 
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1. Penggunaan kunci identifikasi pendahuluan untuk mencari ordo dan 

familia; 

2. Penggunaan kunci untuk genus dan spesies apabila dapat memperoleh 

monografi atau buku fauna yang mutakhir; 

3. Pencocokan dengan catalog ikan dan bibilografi lain yang diterbitkan 

paling mutakhir; 

4. Pencocokan dengan deskripsi yang asli, dan 

5. Analisa bahan dan sintesa hasilnya.  

 

2.8. Keanekaragaman dan Kemelimpahan 

Keanekaragaman dan kemelimpahan ikan ditentukan oleh banyak 

faktor, salah satunya adalah karakteristik habitat perairan. Keanekaragaman 

biota merupakan bukti yang digunakan untuk melihat ada tidaknya tekanan 

terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi (Odum, 1986). 

Keanekaragaman jenis ikan ditentukan oleh banyak faktor, salah satu faktor 

utama adalah kualitas lingkungan (Genisa, 2003). Salah satu faktor dari 

kualitas lingkungan adalah kecepatan aliran sungai. Kecepatan aliran sungai 

tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kemiringan sungai, keberadaan hutan 

atau tumbuhan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan berasosiasi 

dengan keberadaan hewan-hewan penghuninya (Yustina, 2004).  

Kemelimpahan adalah kepadatan relatif  suatu organisme di suatu 

tempat tertentu.  Kemelimpahan suatu lokasi dapat dihitung dengan jumlah 
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individu spesies ke I dibagi dengan jumlah total individu semua spesies 

(Odum, 1996).  

Kemelimpahan dan penyebaran suatu organisme sangat menentukan 

kondisi perairan di suatu lokasi. Akan tetapi setiap organisme memiliki 

kebutuhan preferensi lingkungan yang berbeda untuk hidup yang terkait 

dengan karakteristik lingkunganya (Anwar, 2008). Besarnya populasi dan 

kemelimpahan ikan dalam suatu peraira ditentukan oleh faktor  sifat fisika 

dan kimia dari airnya. Faktor fisika dari air di suatu perairan antara lain: suhu 

sungai, kuat arus, kedalaman sungai, nutrien yang ada, pemanfaatan sungai 

dan lokasi sungai (Subardja, 1989). Sedangkan faktor kimianya antara lain: 

pH, DO, alkalinitas, dan lain-lain (Djuanda, 1981; Effendi, 1997).  

Parameter fisika, kimia, serta biologi akan bersama-sama 

mempengaruhi kemelipahan ikan di suatu perairan. Pada perairan yang ideal 

dan optimum akan dapat mendukung aktivitas, pertumbuhan, dan 

perkembangan, serta populasi ikan itu sendiri (Djuanda, 1981; Subardja 

dkk.,1989).  

Setiap jenis ikan memiliki kecenderungan yang berbeda dengan ikan 

lainya. Perbedaan ini misalnya dalam hal tingkah laku, pertumbuhan, 

kebutuhan makan, berpijah, dan berkembang. Kondisi dari setiap sungai juga 

berpengaruh terhadap jumlah dan jenis ikan  yang mendiami perairan 

tersebut. Sungai-sungai yang memiliki dasar lumpur dan pasir serta sedikit 

bebatuan cenderung memiliki sedikit jenis ikan yang hidup dibandingkan 

dengan sungai yang memiliki dasar berupa batu-batuan (Kottelat dkk., 1993).  
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Anwar (2008) menyatakan bahwa ada beberapa alasan bagi ikan untuk 

memilih tempat hidupnya, yaitu: 

1. Sesuai denga kondisi tubuhnya 

2. Sumber makanan yang banyak, dan 

3. Cocok untuk perkembangbiakan dan pemijahan.  

 

2.9. Konservasi dan Pelestarian Ikan 

Seiring dengan perkembangan zaman, pertambahan penduduk, 

tuntutan hidup serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

menuntut tersedianya sumber daya alam yang lebih. Sumber daya alam baik 

hayati maupun non-hayati apabila dimanfaatkan secara terus menerus tanpa 

adanya pengelolaan dan pengendalian yang baik akan merusak ekosistem 

yang merupakan tempat bagi manusia dan organisme lain bergantung 

(Campbell dkk., 2004). Sesuai dengan hal tersebut maka dalam rangka 

penyediaan sumber daya alam tersebut maka diperlukan adanya konservasi. 

Demikian juga halnya dengan organisme perairan, misalnya ikan. Ikan 

merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai banyak manfaat, 

salah satunya yaitu sebagai sumber protein hewani. Meskipun ikan berada 

pada jumlah yang berlimpah dan beraneka ragam, tetapi perlu diperhatikan 

kelestarianya di bumi (Baung Camp, 200; Setijanto dan Sulistyo, 2008). 

Secara umum usaha konservasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

1. Konservasi in-situ (di dalam kawasan), yaitu konservasi fauna dan 

ekosistem yang dilakukan dalam habitat aslinya agar tetap utuh dan segala 
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proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. Tujuan dari 

konservasi in-situ adalah untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis fauna 

beserta ekosistemnya secara alami. Untuk wilayah atau kawasan perairan, 

konservasi in-situ dapat dilakukan dengan menjadikan suatu sungai atau 

segmen dari sebuah sungai menjadi daerah yang dilindungi (protected 

areas) (Baung Camp, 200; Setijanto dan Sulistyo, 2008).  

2. Konservasi ek-situ (di luar kawasan), adalah upaya konservasi fauna dan 

ekosistem yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakannya di 

luar habitat alami dengn cara pengumpulan jenis, pemeliharaan, dan 

budidaya atau penangkaran. Konservasi ek-situ dapat dilakukan pada 

tempat-tempat seperti kebun binatang, penagkaran ikan, dan kebun safari.  

Konservasi ek-situ merupakan suatu pemanipulasian obyek yang 

dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam upaya pengkayaan jenis, terutama 

bagi fauna yang hampir mengalami kepunahan dan bersifat unik (Baung 

Camp, 2008).  

Dalam melakukan perlindungan terhadap suatu spesies (termasuk ikan) 

tidak hanya melihat dari sisi atau aspek ekonomisnya saja. Hal ini disebabkan 

karena pada setiap spesies tersebut akan memiliki peran ekologis dalam suatu 

ekosistem, dan juga memiliki kekayaan genetis yang berbeda dengan spesies 

lain (Setijanto dan Sulistyo, 2008).  
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