
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Perairan Sungai 

Sungai adalah perairan yang airnya mengalir (lotik) secara terus menerus 

pada arah tertentu, yang berasal dari air tanah, hujan dan air permukaan yang 

akhirnya bermuara ke laut maupun sungai dengan ekosistemnya yang terbuka. 

Semua hasil kegiatan di sepanjang aliran sungai akan mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas air sungai tersebut. Lingkungan perairan sungai merupakan suatu 

ekosistem yang di dalamnya terjadi interaksi antara faktor hayati dan non hayati 

yang secara menyeluruh adalah proses biogeokimiawi (Dinas Perikanan, 1994). 

Brotowidjoyo et al. (1995) menyatakan bahwa sungai alami terbentuk oleh 

sumber air tanah atau oleh air permukaan tanah (surface water run-off) dalam 

perjalanan arus maka air sungai itu akan terus menerus mengalami perubahan 

karena larutan benda-benda organis, erosi tanah, dan deposisi. Sungai umumnya 

lebih dangkal dibandingkan dengan danau atau telaga. Arus air sungai biasanya 

searah, dasar sungai tidak stabil, ada erosi atau ada endapan. Air sungai itu 

umunya jenuh dengan oksigen, cukup mendapat cahaya, walaupun ada air sungai 

yang kurang oksigen dan kurang mendapat cahaya. Jarang ada timbunan bahan 

organis didasar sungai, karena selalu ikut arus air dan hanya pinggiran-pinggiran 

sungai dan di tempat-tempat tertentu saja yang mengandung ikan, karena 

umumnya produksi primer terdapat dipinggiran sungai.  
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Ditinjau dari segi habitat ikan, bila sungai berkondisi dasar curam, tepi 

berbentuk huruf V, di daerah pegunungan, aliran cepat (swift current), air sejuk 

maka akan banyak di diami oleh ikan. Ikan yang menyukai air mengalir disebut 

stream fishes (ikan sungai), tetapi beberapa ikan ada yang suka tinggal dalam air 

yang tenang pula (Brotowidjoyo et al., 1995). 

Sungai dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu hulu, hilir dan muara. 

Sungai bagian hulu dicirikan dengan badan sungai yang dangkal, sempit, tebing 

curam dan tinggi, berair jernih dan mengalir cepat, serta mempunyai populasi 

(jenis maupun jumlah) ikan sedikit dibandingkan dengan hilir dan muara. Sungai 

bagian hilir umumnya lebih lebar tebing curam, atau landai, badan air dalam, 

keruh, aliran air lambat dan populasi jenis ikan di dalamnya banyak tetapi kurang 

bervariasi jika dibandingkan dengan bagian muara. Muara adalah bagian sungai 

yang berbatasan dengan laut bagian sungai ini mempunyai tebing yang landai dan 

dangkal, badan air dalam, keruh serta mengalir lambat dan mempunyai kandungan 

ikan yang banyak dan bervariasi jika dibandingkan dengan hulu maupun hilir 

(Jangkaru, 1995).  

Brotowidjoyo et al. (1995) mengelompokkan sungai berdasarkan 

pemanfaatanya yaitu : pemanfaatan sumber daya hayati dan pemanfaatan sumber 

daya non-hayati. Pemanfaatan sumber daya hayati, sungai memegang peranan 

yang sangat penting sebagai media habitat hidup bagi organisme atau makhluk 

hidup perairan, termasuk ikan. Sedangkan pemanfaatan sumber daya non-hayati, 

sungai berperan dalam penyediaan sumber daya-sumber daya non hayati dari 
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sungai itu sendiri, misalnya: sungai sebagai tempat penambangan pasir dan batu, 

sebagai sarana transportasi atau rekreasi, tempat MCK, dan untuk irigasi.  

Demikian juga dengan Sungai Serayu, keberadaan Sungai Serayu dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat Sungai Srayu bervariasi, antara lain sebagai 

tempat penambangan pasir dan batu, sebagai sarana transportasi atau rekreasi, 

tempat MCK, dan untuk irigasi. Selain itu Sungai Serayu juga dieksploitasi 

hewan-hewan perairannya terutama ikan. Kegiatan eksploitasi ini menguntungkan 

bagi masyarakat namun, meningkatnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan tanpa 

diimbangi dengan konservasi diperkirakan akan bertambah jenis ikan langka. 

Keadaan demikian akan berpengaruh buruk ketika banyak wilayah perairan yang 

menjadi habitat hidup ikan-ikan tersebut rusak dan tercemar. Kegiatan perikanan 

yang cenderung mengekploitasi sumber daya alam dan kondisi perairan yang 

berubah atau tercemar akan mengakibatkan turunnya jumlah populasi ikan dialam 

(Nasution, 2004). 

 
2.2. Jenis-jenis Ikan Air Tawar di Sungai dan Penyebarannya  

Ikan adalah hewan air atau hewan akuatik yang merupakan salah satu 

faktor hayati di sungai. Suhu badan ikan dapat berubah-ubah tergantung dari suhu 

lingkungannya (poikiloterm atau berdarah dingin). Ikan berkembangbiak dengan 

cara ovipar. Menurut Brotowidjoyo et al. ( 1995), ikan air tawar dibagi menjadi 

tiga golongan yaitu golongan ikan herbivor yaitu ikan pemakan tumbuhan seperti 

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

nilam (Osteochilus hasseltii), ikan tambakan (Helostoma temmincki), ikan sepat 

(Trichogaster trichopterus). Ikan golongan omnivor yaitu ikan pemakan 
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campuran seperti ikan karper (Cyprinus carpio), ikan mujahir (Oreochormis 

mossambicus), ikan nila (Tilapia nilotica),  dan ikan golongan karnivor yaitu ikan 

pemakan daging atau hewan. Ikan yang tergolong ikan karnivor adalah ikan-ikan 

buas yang memakan ikan-ikan lain spesies dan hewan-hewan air lainnya. Di 

beberapa daerah ada juga petani yang membudidayakan ikan- ikan buas 

diantaranya adalah lele (Clarias batrachus, C. macrocephalus, C.  gariepinus), 

ikan gabus (Channa striata).  

Achyar (1985) menyatakan bahwa tidak kurang dari 500 macam ikan yang 

terdapat didaerah-daerah perikanan darat banyak sekali macamnya yang 

dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu : 

1. Ikan peliharaan, terdiri dari ikan-ikan yang mudah cara untuk memeliharanya 

mudah diperbanyak dan dapat pula memberi keuntungan kepada petani 

pemeliharaan ikan. Sehingga ikan golongan ini disebut pula ikan-ikan 

ekonomis. 

2. Ikan buas, terdiri dari ikan-ikan yang mempunyai sifat jahat terhadap ikan 

lainnya, mengganggu dan kadang-kadang membunuh ikan-ikan lainya. 

3. Ikan liar, terdiri dari ikan-ikan yang tidak buas, tetapi tidak pula dapat 

dipelihara dengan memberi keuntungan. Ikan ini merupakan jenis ikan 

pengganggu terhadap ikan peliharaan, karena ikan ini merupakan saingan 

ikan-ikan lain dalam soal makanan. 

Penyebaran ikan sangat erat sekali berhubungan dengan faktor lingkungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran ikan antara lain adalah : suhu, 

cahaya, arus, oksigen terlarut dan makanan. Suhu di alam bebas selalu berubah-
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ubah bergantung pada kondisi alam. Suhu yang aman pada kehidupan ikan adalah 

beda siang dan malam tidak lebih dari 5°C. Cahaya merupakan faktor ekologis 

penting dalam kehidupan ikan. Pengaruh langsung dari cahaya adalah terhadap 

penglihatan (Subardja, 1989).  

Antara ikan dengan lingkungan terjadi interaksi. Intensitas dan frekuensi 

interaksi itu yang berpengaruh terhadap distribusi dan kemelimpahan ikan di suatu 

kawasan pada waktu-waktu dan musim-musim tertentu yang berefek pada 

perilaku gerakan dan kelangsungan hidup ikan dalam kelompok besar. Namun 

perlu diingat bahwa distribusi dan kelimpahan ikan disungai tidak dalam 

keseimbangan yang stabil, antara lain disebabkan karena ikan-ikan yang hidup 

merupakan organisme yang hidup dalam lingkungan yang bebas mempunyai 

kemampuan yang bebas pula (free will) dan antara faktor lingkungan itu sendiri 

juga berinteraksi sesuai dengan kondisinya (Brotowidjoyo et al., 1995). 

Pertumbuhan spesies ikan berkaitan dengan kebiasan makan (Santosa  et 

al., 2004). Menurut Effendie (1997), besarnya populasi ikan dalam suatu perairan 

antara lain ditentukan oleh makanan yang tersedia. Dari makanan ini ada faktor 

yang berhubungan dengan populasi tersebut yaitu jumlah dan kualitas makanan 

yang tersedia, mudahnya tersedia makanan dan lama masa pengambilan makanan 

oleh ikan dalam populasi tersebut. Adanya makanan dalam perairan selain 

terpengaruh oleh kondisi biotik seperti diatas, ditentukan pula oleh kondisi abiotik 

lingkungan seperti suhu, cahaya, ruang dan luas permukaan. Semakin besar 

ukuran sungai maka semakin besar pula jumlah dan keanekaragaman jenis 

ikannya (Kottelat et al., 1993). 
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2.3. Identifikasi Ikan  

Jenis seekor ikan dapat diketahui secara pasti dengan cara melakukan 

identifikasi. Identifikasi merupakan usaha pengenalan dan deskripsi yang teliti 

dan tepat terhadap pesies dan kemudian memberi nama ilmiahnya. Jenis ikan yang 

beraneka ragam dikelompokkan oleh para ahli sistematika kedalam kelompok 

yang lebih mudah dikenal, ditetapkan ciri-ciri penting dan dicari perbedaan yang 

mantap dengan sekelompok lainnya. Selanjutnya kelompok tersebut dicari nama 

ilmiahnya sehingga dapat diakui oleh para ahli diseluruh dunia. Pekerjaan 

identifikasi sangat penting sekali karena banyak sekali genera yang secara 

morfologis tidak berbeda, tetapi beda secara fisiologisnya. Pemberian nama harus 

berdasarkan ketentuan-ketentuan taksonomi yang telah dimufakati secara 

internasional. Determinasi ikan dilakukan utuk menentukan sistematik ikan 

kedalam hirarki taksus yang meliputi spesies, genus, famili, ordo, kelas dan filum 

(Saanin, 1968). 

Menurut Saanin (1968), sifat ikan yang penting bagi identifikasi ialah 

sebagai berikut:  

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

jari sirip dan bentuk sirip; 

2.  perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi bagian-bagian tertentu atau 

antara bagian-bagian itu sendiri; 

3.  bentuk garis rusuk dan jumlah sisik yang membentuk garis rusuk. 

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

5.  bentuk sisik dan gigi beserta susunan dan tempatnya; 
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6.  tulang-tulang insang. 

Menurut Suseno (1977) identifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a.  penggunaan kunci identifikasi pendahuluan untuk mencari ordo dan familia; 

b.  penggunaan kunci untuk genus dan spesies, apabila dapat memperoleh 

monografi atau buku fauna yang mutakhir; 

c.  pencocokan dengan catalogue ikan dan bibliografi lain yang diterbitkan 

paling mutakhir; 

d.  pencocokan dengan deskripsi yang asli; 

e.  analisa bahan dan sintesa hasil. 

 
2.4. Faktor Reproduksi Ikan 

Keberhasilan suatu spesies ikan ditentukan oleh kemampuan ikan tersebut 

untuk bereproduksi dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan 

kemampuan untuk mempertahankan populasinya. Setiap spesies ikan mempunyai 

strategi reproduksi yang tersendiri sehingga dapat melakukan reproduksinya 

dengan sukses. Jenis kelamin dan tingkat kematangan seksual ikan merupakan 

pengetahuan dasar biologi reproduksi suatu jenis ikan, untuk mengetahui ukuran 

atau umur ikan serta siklus pertumbuhan ovarium sampai selesai memijah 

(Pralampita et al., 2002). Reproduksi adalah kemampuan individu untuk 

menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau 

kelompoknya. Berdasarkan strategi reproduksi yang dimiliki oleh ikan maka 

dikenal tipe reproduksi seksual dengan fertilisasi internal yang dilakukan dengan 

menempatkan sperma dalam tubuh betina sehingga mengurangi kemungkinan 

kekeringan sperma dan telur sehingga fertilisasi dapat berlangsung, sedangkan 
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reproduksi seksual dengan fertilisasi eksternal merupakan penggabungan dua 

gamet (sperma dan telur) dari luar tubuh masing-masing induk secara 

terkoordinasi (Fujaya, 2004).  

2.4.1. Faktor Kondisi 

Faktor kondisi merupakan keadaan yang menyatakan kegemukan ikan 

yang dinyatakan dengan angka. Faktor kondisi digunakan untuk mengetahui 

kegemukan ikan. Setiap perlakuan pada akhir percobaan harga faktor kondisi 

ditentukan berdasarkan standar konstanta (b). Dimana nilai konstanta (b) 

digunakan untuk mempelajari pertumbuhan ikan. Pola pertumbuhan ikan dapat 

diketahui dengan melakukan analisis hubungan panjang berat. Pertumbuhan ikan 

dapat digambarkan dari bertambahnya ukuran panjang maupun beratnya oleh 

karena itu hubungan antara ukuran panjang dan berat perlu sekali dipelajari. 

Pertumbuhan adalah perubahan ukuran panjang maupun berat dalam waktu 

tertentu. Dalam hal ini diketahui bahwa ada hubungan nyata antara panjang dan 

berat ikan, pertambahan panjang dan berat ini sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan (Effendie, 1979). 

 Hubungan panjang dan berat ikan mempunyai nilai praktis yang 

memungkinkan mengubah nilai panjang ke dalam berat ikan ataupun sebaliknya. 

Hubungan panjang dengan dan berat ikan ini mengikuti hukum kubik yang 

dinyatakan  dengan rumus (W = aL3). Hal ini dapat dianggap berat ikan sebagai 

suatu fungsi dari panjangnya. Namun hubungan yang terjadi pada ikan sebenarnya 

tidak demikian karena bentuk tubuh, panjang dan beratnya akan selalu berubah-
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ubah. Maka menurut  Hyle (1936) dalam  Effendie (1979) rumus umum mengenai 

hubungan panjang dan berat diubah menjadi: 

W =  a Lb
  

Dimana  W  = Berat total 

 L  = Panjang 

 a dan b  = Konstanta 

Nilai b biasanya berkisar antara 2-4 atau sama dengan 3  

Menurut Effendie (1979), nilai b yang diperoleh dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori, yaitu:  

1. Nilai b < 3, menunjukkan bahwa pertambahan panjang ikan tidak seimbang 

dengan pertambahan berat. Pertambahan berat lebih lambat dibanding 

pertambahan panjang (ikan kurus) disebut “alometrik negatif “. 

2. Nilai b = 3, menunjukkan bahwa pertambahan panjang ikan seimbang dengan 

pertambahan berat. Pertumbuhan ini disebut “isometrik“. 

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

dibanding pertambahan beratnya (ikan gemuk) disebut “allometrik positif”. 

Harga b akan berbeda karena jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, musim 

dan ketersediaan makan di perairan (Rahardjo et al., 2002). 

2.4.2. Fekunditas 

Fekunditas merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang 

pertumbuhan ikan. Fekunditas dapat digunakan untuk memproduksi jumlah 

anakan ikan dalam setiap siklus pemijahan. Semakin tinggi fekunditas maka akan 

semakin banyak jumlah anakan yang akan dihasilkan (Sugiharto et al., 2001). 
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Kesulitan yang timbul dalam menentukan fekunditas adalah komposisi 

telur yang heterogen. Tingkat kematangan gonad yang tidak seragam dari populasi 

ikan yang dimaksud dan waktu pemijahan yang berbeda, faktor dalam yang 

mempengaruhi fekunditas meliputi umur, kematangan gonad, diameter telur, 

panjang dan bobot ikan, sedangkan faktor luar meliputi musim, kualitas air, dan 

kuantitas pakan yang menentukan kesuburan perairan (Sumantadinata, 1981). 

Effendie (1979) menyatakan bahwa fekunditas memegang peran penting 

dalam menentukan kelangsungan populasi dan dinamikanya. 

Ada beberapa macam fekunditas : 

1.  Fekunditas Individu / mutlak, adalah jumlah telur masak yang dihasilkan oleh 

seekor induk ikan yang belum dikeluarkan. 

2.  Fekunditas Relatif / nisbi, yaitu jumlah telur per satuan berat atau panjang 

ikan. 

3.  Fekunditas Total, yaitu jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor induk ikan 

selama hidupnya. 

4.  Fekunditas populasi, yaitu jumlah telur yang dihasilkan oleh induk ikan 

betina dalam suatu populasi walaupun kelompok umumnya berbeda. 

Dalam mempelajari fekunditas, tingkat kematangan gonad merupakan 

faktor yang harus diperhitungkan. Namun sering dilakukan terhadap ikan yang 

gonadnya belum masak benar tetapi tiap butir telur ikan tersebut sudah 

dipisahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka sebaiknya tingkat kematangan gonad 

ikan-ikan yang diteliti dinyatakan dengan tepat agar mendapat gambaran yang 

sebenarnya. 
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2.4.3. Indeks Kematangan Gonad (IKG) 

Sebelum terjadi pemijahan, sebagian hasil metabolisme (energi) digunakan 

untuk perkembangan gonad. Frekuensi pemijahan dapat diduga dari penyebaran 

diameter telur ikan pada gonad ikan yang sudah matang, yaitu dengan melihat 

modus penyebarannya, sedangkan lama pemijahan dapat diduga dengan 

frekuensi ukuran diameter telur. Ovarium yang mengandung telur masak, 

berukuran sama menunjukkan waktu pemijahan yang pendek sebaliknya waktu 

pemijahan yang panjang dan terus menerus dapat ditandai dengan banyaknya 

ukuran dan jumlah telur yang berbeda dalam satu ovarium (Sumantadinata, 

1981). Didalam reproduksi, sebagian besar hasil dari metabolisme tertuju 

kepada perkembangan gonadnya. Berat gonad semakin bertambah dan 

mencapai maksimal untuk ikan akan memijah. Gonad merupakan organ utama 

yang berperan dalam sistem reproduksi ikan baik jantan maupun betina 

(Effendie, 1979).   

Perkembangan gonad ikan merupakan salah satu bagian dari siklus 

reproduksi yaitu pematangan gonad, perkawinan dan pemijahan, pembuahan 

dan awal perkembangan serta penetasan (Fujaya, 2002). Perubahan yang 

terjadi pada gonad, secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan satuan indeks 

yang dinamakan Indeks Kematangan Gonad (IKG). IKG merupakan satuan 

nilai dalam persen (%) sebagai hasil dari perbandingan berat gonad dengan 

berat tubuh ikan termasuk dikalikan dengan 100 %. Effendie (1979) 

menyatakan bahwa ikan dengan IKG mulai dari 19 % keatas sudah sanggup 

mengeluarkan telurnya dianggap telah matang gonad.  
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Dalam kegiatan perikanan IKG digunakan secara luas sebagai indeks 

dari aktivitas gonad dan sebagai indeks untuk menyatakan persiapan pemijahan 

dari suatu spesies ikan. Keterangan tentang IKG ikan diperlukan untuk 

menentukan atau mengetahui perbandingan antara ikan yang sudah matang 

gonadnya dan yang belum matang gonadnya dari sediaan ikan yang ada diperairan 

ukuran atau umur ikan sudah memijah atau belum (Nikolsky, 1963). 

Secara umum nilai IKG meningkat sejalan dengan perkembangan gonad 

ikan, nilai tertinggi dicapai pada saat mencapai TKG IV, kemudian menurun 

setelah ikan melakukan pemijahan TKG V. Bobot gonad dan IKG ikan mencapai 

maksimal pada TKG IV. Pada TKG yang sama IKG ikan jantan dan betina 

berbeda hal ini disebabkan oleh ukuran gonad jantan berbeda lebih kecil dengan 

ikan betina (Nasution, 2004). 

2.4.4. Seks Rasio  

Seks rasio adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah 

individu jantan dengan individu betina dalam suatu populasi (Pralampita et al., 

2002).  

Karakter morfometrik bermanfaat untuk mempermudah membedakan 

antara individu jantan dan betina terutama bagi spesies yang sifat dimorfisme 

seksualnya kurang nyata (Santosa et al., 2004). Yang dimaksud dengan ikan 

jantan adalah ikan yang mempunyai organ penghasil sperma dan ikan betina ialah 

ikan yang mempunyai organ penghasil telur. Sifat seksual primer pada ikan 

ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses 

reproduksi, yaitu ovarium dan pembuluhnya pada ikan betina, dan pada ikan 

jantan testis dengan pembuluhnya. Sifat seksual sekunder ialah tanda-tanda luar 

FAKTOR KONDISI, FEKUNDITAS, DAN SEKS…. Lita April Liana, FKP  UMP 2012



yang dapat dipakai untuk membedakan jantan dan betina (Effendie, 1997). 

Sebagian besar spesies ikan bersifat gonokoristik di mana sepanjang hidupnya 

memiliki jenis kelamin yang sama ada yang berdiferensiasi ada juga yang tidak 

terdiferensiasi (Santosa et al., 2004). 

Seks rasio digunakan untuk mengetahui struktur suatu populasi ikan 

maupun pemijahannya, hal ini berkaitan dengan masalah mempertahankan 

kelestarian populasi terhadap ikan yang ditelliti agar perbandingan ikan jantan dan 

betina berada dalam kondisi yang seimbang. Seks rasio yang tidak seimbang 

karena kurangnya ikan betina pada suatu perairan (Sumadiharga et al., 1989). 

Seks rasio penting untuk diketahui karena berpengaruh terhadap 

keseimbangan dan kelestarian populasi ikan seks rasio diartikan sebagai satuan 

angka yang menunjukkan perbandingan jumlah ikan jantan dan betina dalam 

satuan populasi. Secara alamiah di suatu perairan dengan populasi yang menyebar 

normal diperkirakan perbandingan itu adalah 1:1 merupakan kondisi yang ideal 

(Pralampita et al., 2002).  

Terjadinya penyimpangan seks rasio dari pola 1:1 karena adanya 

perbedaan pola tingkah laku bergerombol antara ikan jantan dan betina perbedaan 

laju mortalitas dan pertumbuhan. Dari segi tingkah laku pemijahan, seks rasio 

dapat berubah menjelang dan sebelum pemijahan pada ikan yang memerlukan 

ruang untuk memijah terjadi perubahan kelamin jantan dan betina secara teratur 

yaitu pada awalnya ikan jantan mendominasi ikan betina (Nikolsky, 1963). 
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2.5. Faktor Fisika Kimia Perairan 

Secara alami sungai mengalami perubahan secara gradual dari hulu kehilir 

dari aspek-aspek fisika kimia dan kondisi vegetasinya sehingga pada tiap segmen 

sungai akan terdapat karakteristik habitat yang berbeda. Secara alami keberadaan 

dan distribusi ikan sungai dipengaruhi oleh aktivitas manusia disungai terutama 

yang dapat menyebabkan perubahan fisika kimia air, populasi dan pemasukan 

spesies baru kebadan air sungai (Setijanto dan Sulistyo, 2008). 

Penyebaran suatu jenis ikan erat sekali kaitannya dengan faktor 

lingkungan. Untuk hidup subur dan berkembang biak, ikan harus dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kehidupan ikan meliputi: oksigen terlarut, suhu, cahaya, arus, 

makanan, kedalaman, pH air, dan makanan (Djuhanda, 1989). 

2.5.1. Suhu 

Menurut Anwar (2008), parameter fisika perairan sungai salah satunya 

adalah suhu. Suhu selalu berubah-ubah bergantung pada kondisi alam dan dapat 

berpengaruh besar dalam penyebaran dan metabolisme tubuh suatu organisme. 

Proses metabolisme tubuh dapat terjadi hanya dalam kisaran suhu tertentu yang 

selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Suhu penting pula terhadap 

arah ruaya dan pergerakan ikan.  

2.5.2. Kecepatan Arus 

Odum (1996), menyatakan bahwa 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 ini juga bisa diikuti 
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dengan berubahnya keadaan spesies-spesies ikan yang menghuninya. Kecepatan 

arus ditentukan oleh kemiringan, kedalaman dan substrat dasarnya.  

Arus merupakan faktor fisik baik untuk ikan yang hidup diair tenang 

ataupun air yang mengalir seperti sungai. Sungai dengan kecepatan arus lebih dari 

1 m/s termasuk sungai dengan kecepatan arus sangat cepat sedangkan kecepatan 

arus sungai yang lambat adalah kurang dari 0,1 m/s. Kecepatan arus antara 0,1-

0,25 m/s termasuk sungai dengan kecepatan arus lambat, kecepatan arus antara 

0,25-0,50 m/s termasuk sungai dengan kecepatan arus sedang dan kecepatan arus 

antara 0,50-1,0 m/s termasuk sungai dengan kecepatan arus cepat (Setijanto dan 

Sulistyo, 2008). 

2.5.3. Intensitas Cahaya (Kecerahan)   

Cahaya merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan ikan. 

Menurut Subardja et al. (1989) cahaya dibutuhkan ikan untuk mengejar mangsa, 

menghindarkan diri dari predator, menentukan jumlah ketersediaan makanan dan 

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.  

2.5.4. pH Air  

Menurut Asdak (2007), selain faktor fisika, faktor kimia perairan sungai 

juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan ikan. Salah satu faktor kimia tersebut 

adalah derajad keasaman (pH) air sungai. pH menunjukkan konsentrasi ion 
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hidrogen pada perairan sungai. Konsentrasi ion hidrogen mempengaruhi reaksi 

kimia yang terjadi dilingkungan perairan dan dapat berfungsi juga sebagai 

penunjuk baik buruknya kualitas air sebagai lingkungan hidup air ikan. pH yang 

ideal bagi kebanyakan ikan yang hidup diperairan tawar berkisar antara 6,5-8,4. 

2.5.5. Dissolved Oxygen (Oksigen Terlarut) 

Dissolved Oxygen (kadar oksigen terlarut) adalah parameter kimia yang 

menunjukkan banyaknya oksigen terlarut dalam air. DO dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menentukan mutu air bagi organisme perairan. Kehidupan diair 

dapat bertahan jika ada oksigen terlarut minimum sebanyak 5 mg oksigen setiap 

liter air (5 ppm), selebihnya bergantung pada ketahanan organisme, derajad 

aktivitas, kehadiran pencemar dan suhu air (Brotowidjoyo et al., 1995). Perubahan 

konsentrasi oksigen terlarut dapat menimbulkan efek langsung yang 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 selain itu oksigen terlarut 

dibutuhkan untuk pernafasan dan pelepasan energi dari makanan (Anwar, 2008). 
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