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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Tembakang 

Menurut Saanin (1984) susunan taksonomi ikan tembakang adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas : Pisces 

Sub kelas : Teleostei 

Ordo : Labyrinthici 

Sub ordo : Anabantoidei 

Famili : Anabantidae 

Genus : Helostoma 

Spesies : Helostoma temminckii 

Ciri-ciri ikan tembakang yaitu memiliki badan pipih dan berbentuk oval lonjong. 

Mulut monyong dan dapat disembulkan, celah mulut horisontal sangat kecil. 

Rahang atas dan bawah sama, bibir tebal, memiliki deretan gigi yang pada 

ujungnya berwarna hitam. Sisik tergolong stenoid, pada daerah punggung 

bewarna kehijauan dan mempunyai garis sisik (linea lateralis). Kesukaannya 

menempelkan bibir tebalnya pada benda apapun atau pada bibir pasangannya 

menjadikan ikan tembakang disebut kissing gourami (Saanin, 1984). 
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Ikan tembakang merupakan satu-satunya ikan dari anggota family helostomatidae 

yang dapat ditemukan di Asia Tenggara. Selain sebagai ikan konsumsi, ikan ini 

juga dipelihara sebagai ikan hias, karena warnanya yang unik dan kebiasaannya 

menghisap dan mencium bibir ikan lain, tanaman air dan benda lainnya (Talwar 

dan Jhingran, 1991). Bentuk tubuh ikan tembakang tersaji pada gambar 1. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk tubuh ikan tembakang 

2.2. Habitat Ikan Tembakang 

Ikan tambakan biasa hidup di perairan rawa (black fish) yang banyak ditumbuhi 

tanaman air. Ikan ini dapat hidup pada kondisi perairan asam (pH 5,5-6,5) dan 

kadar oksigen yang relatif rendah (3-5 mg/l). Pada saat musim kemarau, ikan ini 

cenderung tinggal di cekungan tanah pada perairan rawa (lebung) atau danau yang 

masih berisi air. Sedangkan pada saat musim penghujan, air tinggi dan menyebar 

di rawa yang lebih luas. Saat memijah ikan ini akan menuju tepi sungai yang 

landai sehingga ikan ini mudah ditangkap. Penyebaran ikan tembakang meliputi 

Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Thailand (Utomo dkk, 2010 ). 
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Menurut Cuvier (1829) dalam http://fishbase.org/Ikan tembakang dewasa dapat 

mencapai ukuran panjang total ± 30 cm. Ikan ini bersifat benthopelagis, yaitu 

mendiami air tepat di atas bagian bawah dengan memakan benthos dan plankton. 

Ikan bentopelagis memiliki daya apung netral, sehingga mereka dapat mengapung 

di kedalaman air dengan mudah. Ikan tembakang dapat hidup pada kisaran pH 6,0 

- 8,0. Ikan tembakang hidup pada iklim tropis dengan kisaran suhu 22
o
 – 28

o
C 

pada kisaran lintang16°N - 6°S. 

2.3. Anatomi Pencernaan Ikan 

Menurut Handajani dan Wahyu (2010), Anatomi struktur alat pencernaan ikan 

berkaitan dengan bentuk tubuh, kebiasaan makan, dan kebiasaan memakan serta 

umur ikan adalah sebagai berikut: 

1.    Mulut 

Mulut merupakan awal mula proses masuknya makanan ke dalam tubuh. 

Mulut berguna untuk menangkap atau mengambil makanan. Adaptasi mulut 

ikan terhadap makanannya menyebabkan ditemukannya beraneka macam 

bentuk mulut ikan. Ikan-ikan yang biasanya mencari makanan dengan 

memangsa jenis ikan lain, umumnya mempunyai mulut yang lebar, 

sedangkan ikan-ikan yang biasa mengambil makanan dengan jalan mengisap 

organisme yang menempel pada substrat biasanya mempunyai bentuk bibir 

yang tebal (misalnya ikan tembakang). Di dalam mulut, karbohidrat dalam 

makanan dicerna secara mekanik (dengan bantuan gigi) dan secara enzimatik 

(oleh enzim ptyalin/amylase ludah). Selain mengandung enzim amylase, air 

ludah juga berperan penting untuk membasahkan makanan sehingga makanan 

http://fishbase.org/
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mudah ditelan. Ukuran makanan suatu jenis ikan ditentukan oleh ukuran 

bukaan mulut ikan. 

2.    Rongga Mulut 

Di belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut 

ini berhubungan langsung dengan segmen faring, oleh karenanya rongga 

mulut dan faring sering disebut rongga “Buccopharynx”.  

3.    Faring 

Bagian insang yang mengarah ke segmen faring adalah tapis insang. Pada 

ikan yang cara memperoleh makanannya dengan menyaring organisme air 

(plankton), maka proses penyaringan terjadi di segmen ini. 

4.    Esofagus 

Kerongkongan memiliki ukuran yang sangat pendek dan merupakan lanjutan 

dari faring, berbentuk seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. 

5.    Lambung 

Lambung (ventrikulus) merupakan lanjutan dari esophagus, berupa saluran 

memanjang yang agak membesar. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi 

sebagai penampung makanan dan sebagai pencerna makanan. Pada beberapa 

spesies tertentu, di bagian akhir ventrikulus terdapat tonjolan-tonjolan 

berbentuk kantong buntu yang disebut pyloric caeca (appendices pyloricae). 

Kantong buntu ini berguna untuk memperluas permukaan dinding ventrikulus 

agar pencernaan dan penyerapan makanan dapat berlangsung lebih sempurna. 

Apabila dalam lambung terdapat protein, sel dinding lambung akan 

menghasilkan gastrin, yaitu senyawa kimia yang merangsang lambung untuk 
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mengeluarkan HCl dari sel parietal, dan pepsinogen dari sel kepala (chief 

cells). Selanjutnya, enzim pemecah protein (proteolitik) akan menguraikan 

protein dengan cara memutuskan ikatan peptide pada protein sehingga 

dihasilkan asam amino. Besarnya ukuran lambung ini berkaitan dengan 

fungsinya sebagai penampung makanan. 

6.    Pilorus 

Hal yang mencolok pada segmen ini adalah adanya penebalan lapisan otot 

melingkar yang mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran. Dengan 

menyempitnya saluran pencernaan pada segmen ini bahwa segmen pylorus 

berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen 

usus. 

7.    Usus 

Usus (intestinum) merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat 

makanan. Usus berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok dan sama 

besarnya, berakhir dan bermuara keluar pada lubang anus. Usus ini diikat 

oleh suatu alat penggantung yang disebut mesentrium. Mesentrium 

merupakan derivat dari pembungkus rongga perut (peritonium). Selain 

sebagai tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan, usus juga 

berfungsi sebagai alat pencernaan lipid. Pencernaan ini dibantu oleh enzim 

lipase usus, lipase lambung, dan lipase pankreas. Lipase akan menghidrolisis 

lipid dan trigliserida menjadi digliserida, monogliserida, gliserida, dan asam 

lemak bebas. Lipase dalam bentuk zimogen (prolipase) akan diaktifkan oleh 

protein khusus dari sel epitel usus (disebut kolipase) sehingga dapat memecah 
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lipid menjadi asam lemak. Gambar usus ikan tembakang dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Usus Ikan Tembakang 

8.    Rectum 

Seperti halnya pada hewan lain, segmen rectum berfungsi dalam penyerapan 

air dan ion. Pada larva ikan, rectum berfungsi sebagai penyerapan protein. 

9.    Kloaka 

Kloaka adalah ruang bermuaranya saluran pencernaan dan saluran urogenital. 

10.  Anus 

Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati 

anus terletak di sebelah depan saluran genital. 

 2.4. Makanan dan Kebiasaan Makan 

Saluran pencernaan  pada ikan terdiri dari dua bagian yaitu saluran pencernaan 

(tractus digestivus) dan kelenjar pencernaan (glandula digestoria). Saluran 

pencernaan tersebut terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung dan 
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usus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan kantong empedu. 

Lambung dan usus juga berfungsi sebagai kelenjar pencernaan (Mudjiman, 2001). 

Makanan merupakan faktor yang menentukan bagi populasi, pertumbuhan, dan 

kondisi ikan, sedangkan macam makanan satu spesies ikan biasanya bergantung 

pada umur, tempat, dan waktu (Effendie, 1979). Menurut Effendie (1979) bahwa 

kebiasaan makanan ikan adalah jenis, kuantitas, dan kualitas makanan yang 

dimakan ikan. Sedangkan kebiasaan cara makan ikan adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan waktu, tempat, dan cara mendapatkan makanan. 

Makanan ikan dapat berupa makanan alami ataupun makanan buatan. Jenis-jenis 

makanan alami yang dimakan oleh ikan sangat bermacam-macam tergantung 

kepada jenis ikan dan stadia hidupnya. Menurut Sjafei et al. (1989) makanan  

alami untuk kebutuhan ikan di dalam  suatu perairan banyak ragamnya, golongan 

hewan (zooplankton, invertebrata, dan vertebrata), tumbuhan (fitoplankton, dan 

tumbuhan air) dan organisme mati (detritus). 

Berdasarkan variasi makanan yang dikonsumsi, ikan dapat dibedakan menjadi 

Euryphagic yaitu ikan yang mengkonsumsi bermacam variasi makanan, 

stenophagic yaitu ikan yang mengkonsumsi sedikit variasi makanan, monophagic 

yaitu ikan yang mengkonsumsi hanya satu jenis makanan (Nikolsky, 1963). 

Periodisitas makan adalah saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam waktu 

24 jam. Periodisitas makanan bergantung kepada jenis ikannya, ada yang satu 

kali, dua kali atau  lebih. Sebagian ada yang masa pengambilannya makanannya 

berkepanjangan (Effendie, 1979). 
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Mengetahui waktu aktif ikan mencari makanannya di perairan adalah sangat 

penting sebagai suatu langkah awal sebelum melakukan analisis terhadap 

kebiasaan makanan. Periodisitas makan berguna meminimalkan waktu dan tenaga 

pada saat sampling ikan untuk analisis kebiasaan makanan. Sehingga pengambilan 

ikan tidak perlu selama 24 jam tetapi bisa diambil saat alat pencernaan ikan penuh 

saja. Ikan membutuhkan makanan yang dipergunakan untuk pertumbuhan dan 

kelangsungan hidupnya. Dalam kenyataannya keberadaan suatu jenis ikan di 

perairan memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan makanannya (Lagler, 

1972). Nikolsky (1963) menambahkan bahwa ketersediaan makanan merupakan 

faktor yang menentukan jumlah populasi, pertumbuhan, reproduksi, dan dinamika 

serta kondisi ikan yang ada dalam suatu perairan. 

Kelimpahan organisme makanan ikan yang ada di suatu perairan selalu 

berfluktuasi disebabkan oleh daur hidup, iklim, kondisi lingkungan, dan jenis 

makanan yang dimakan. Kebiasaan makanan ikan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor  penting antara lain habitat hidupnya, kesukaannya terhadap jenis makanan 

tertentu, musim, ukuran, dan umur ikan. Perubahan lingkungan suatu suatu 

perairan yang menyebabkan perubahan persediaan makanan, akan merubah 

kebiasaan makanan ikan (Lagler, 1972). 

Analisis kajian isi lambung juga menggunakan metode frekuensi kejadian dengan 

cara mencatat keberadaan suatu organisme pada setiap ikan. Metode ini tidak bisa 

memperlihatkan kuantitas makanan yang dimakan sehingga metode ini hanya 

dipakai untuk melihat makanan secara fisik saja (Effendie, 2002). 
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FK = %100
I

Ni
 

 

Keterangan : FK = Frekuensi kejadian 

   Ni = Jumlah lambung berisi makanan ke-i 

   I = Jumlah lambung yang berisi makanan. 

2.5. Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah suatu proses yang terjadi di dalam tubuh organisme yang 

menyebabkan perubahan panjang dan berat tubuh dalam periode waktu tertentu. 

Pertumbuhan dapat terjadi apabila ada kelebihan energi dari bahan yang masuk 

setelah kelebihan energi katabolisme (seperti metabolisme dasar, pencernaan, 

penyerapan, gerakan dan pemeliharaan) terpenuhi. Oleh karena itu, penambahan 

energi yang tinggi diasosiasikan dengan pertumbuhan yang cepat, sehingga ikan 

secara konsisten memasukkan energi yang tinggi akan tumbuh lebih cepat 

dibandingkan ikan yang memasukkan energi yang lebih rendah pada umur dan 

waktu yang sama (Huet, 1971). 

Pertumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. 

Faktor dalam diantaranya adalah keturunan, jenis kelamin, umur, parasit dan 

penyakit. Dalam suatu kultur, faktor keturunan mungkin dapat dikontrol dengan 

mengadakan seleksi untuk mencari ikan yang baik pertumbuhannya. Tetapi kalau 

di alam tidak ada kontrol yang dapat diterapkan. Faktor luar yang utama 

mempengaruhi pertumbuhan adalah suhu dan makanan (Effendie, 1997). 
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2.6. Hubungan Panjang-Berat 

Pertumbuhan dalam individu adalah pertambahan jaringan akibat dari pembelahan 

sel secara mitosis. Hal ini terjadi apabila ada kelebihan input energi dan asam 

amino (protein) yang berasal dari makanan. Pertumbuhan individu adalah 

pertambahan ukuran panjang dan berat dalam suatu kurun waktu tertentu 

(Effendie, 1997). Hubungan ini juga dapat menerangkan pertumbuhan ikan, 

kemontokan ikan, dan perubahan lingkungan (Effendie, 1979). Hubungan panjang 

dan berat menurut Effendie (1979) adalah sebagai berikut :  

 

 

Keterangan:   W   = Berat tubuh ikan (gram) 

    L  = Panjang tubuh ikan 

    a dan b  = Konstanta 

Dari persamaan tersebut maka pola pertumbuhan panjang dan berat ikan akan 

dapat diketahui, jika didapatkan nilai b = 3 berarti pertumbuhan ikan seimbang 

antara pertumbuhan panjang dengan pertumbuhan beratnya (isometrik). Akan 

tetapi jika nilai b > 3 maka pertambahan beratnya lebih dominan dari pertambahan 

panjangnya (allometrik positif) dan jika b < 3 maka pertambahan panjangnya 

(allometrik negatif). 

2.7. Faktor Kondisi 

Faktor kondisi merupakan keadaan ikan yang dilihat berdasarkan besarnya ikan 

atau kemontokan ikan dinilai dari data panjang berat ikan atau faktor fisik yang 

dipengaruhi oleh umur, makanan, jenis kelamin, dan tingkat kematangan gonad 

(Effendie 1979). Faktor kondisi juga dipengaruhi oleh kepadatan suatu populasi, 

W = aL
b
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apabila populasi tinggi maka faktor kondisi akan rendah, begitu juga sebaliknya, 

apabila populasi menurun maka faktor kondisi akan tinggi (Saepudin, 1999). 

Faktor kondisi digunakan untuk menentukan kesesuaian lingkungan dan 

membandingkan berbagai tempat hidup. Apabila kondisi kurang sesuai 

kemungkinan dikarenakan populasinya terlalu padat, dan apabila kondisinya 

sesuai kemungkinan terjadi pengurangan populasi atau tersedia makanan yang 

mendadak. Variasi faktor kondisi bergantung pada kepadatan populasi, tingkat 

kematangan gonad, makanan, jenis kelamin, dan umur (Effendie, 1979). 

2.8. Rawa Banjiran 

Rawa banjiran adalah perairan umum yang dicirikan tergenang atau  kering pada 

waktu tertentu akibat adanya dinamika tinggi air yang berhubungan dengan sungai 

sekitarnya dan musim penghujan. Rawa banjiran merupakan suatu ekosistem 

unik. Ekosistem ini subur dan eksistensinya sangat dipengaruhi oleh curah hujan. 

Kesuburan ekosistem rawa banjiran banyak dimanfaatkan oleh organisme akuatik, 

baik untuk mencari makan maupun untuk memijah. Selain menyediakan relung 

makanan yang lebih besar, ekosistem rawa banjiran juga menyediakan relung 

habitat yang lebih besar. Hal ini terkait dengan peningkatan volume air di 

ekosistem rawa banjiran akibat adanya genangan air. Peningkatan luas kedua jenis 

relung tersebut mempengaruhi biologi ikan yang hidup di dalamnya (Shelly, 

2008). 

Faktor utama yang mendorong tingginya produktivitas ikan dan biota akuatik 

lainnya di rawa banjiran adalah fluktuasi tinggi paras air sungai (floodpulse). 

Aliran air yang masuk ke rawa banjiran mendorong terjadinyadekomposisi bahan 
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organik baik yang berasal dari run off di sepanjang daerah aliran sungai utama 

maupun dari hasil dekomposisi tanaman air dan tanaman darat di sekitar rawa 

banjiran (ATTZ= Aquatic terrestrial transitional zone) atau disebut juga detritus 

allocthonous. Selanjutnya, sumbangan bahan organik yang terakumulasi dari 

vegetasi air yang terdapat pada rawa banjiran (detritus autocthonous) akan 

melepaskan nutrien ke perairan sehingga meningkatkan produksi fitoplankton, 

zooplankton, tanaman air, dan hewan-hewan avertebrata air yang merupakan 

sumber makanan bagi ikan (Junk et al., 1989; Gehrke, 1990; de Carvalho et al., 

2001). 

Daerah rawa banjiran dikenal sebagai perairan hitam yang dicirikan oleh warna 

perairan yang coklat tua sampai kehitaman yang disebabkan oleh adanya asam 

humat, pH yang relatif lebih rendah, tidak keruh atau transparansi tinggi. Hal yang 

menarik yang pernah ditemukan adalah jusrtu sebagian besar waktu hidup ikan 

dihabiskan di perairan hitam (Hartoto, et al, 1998). 

Menurut Shelly tutupoho (2008), proses hidrologi memengaruhi komponen biotik 

dan abiotik dalam suatu ekosistem. Hal ini memengaruhi pertumbuhan ikan di 

rawa banjiran. Sumber makanan yang melimpah menjadikan pertumbuhan ikan 

menjadi cepat. Periode musim hujan adalah periode utama untuk mencari makan, 

tumbuh, dan meremajakan. Oleh karena itu, daerah rawa banjiran menjadi salah 

satu daerah penangkapan ikan oleh nelayan. Akan tetapi, ikan tropis tidak hanya 

tumbuh cepat pada musim hujan. Di lembah Sungai Amazon, ikan dapat 

mengubah kebiasaan makan menjadi omnivor saat musim kemarau untuk tetap 

bertahan hidup. 


