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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Biologi Ikan Rainbow 

1. Klasifikasi dan Morfologi 

 

Klasifikasi ikan rainbow (ITIS, 2012) adalah : 

Kingdom  : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Superclass : Osteichthyes 

Class  : Actinopterygii 

Subclass : Neopterygii 

Infraclass : Teleostei 

Superorder : Acanthopterygii 

Order  : Atheriniformes 

Suborder : Athernoidea 

Family  : Melanotaeniidae 

Genus  : Glossolepis 

Species : Melanotaenia parva, (Weber, 1907) 
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Gambar 1. Ikan rainbow (Melanotaenia parva)  

sumber : BPPBIH Depok 

 

Ikan rainbow memiliki panjang makimal 15 cm pada indukan jantan , sedangkan 

pada indukan rainbow betina memiliki panjang dan ukuran tubuh relatif kecil jika 

di bandingkan dengan rainbow jantan. Ikan rainbow mempunyai bentuk tubuh 

yang panjang dan pipih ke samping. Mempunyai dua buah sirip punggung  yang 

pertama letaknya paling depan ukurannya lebih kecil  dibandingkan dengan sirip 

punggung sedangkan yang kedua berada di belakangnya. Warna dasar tubuhnya 

suram tetapi mengkilap dengan bagian punggung kecoklatan, serta kekuningan 

pada bagian perut. Selain itu pada sisi badannya terdapat banyak garis memanjang 

berwarna coklat kemerahan (Daelami, 2010). 

 

2.  Habitat  

Ikan rainbow tergolong dalam famili melanotaenidae yang terdistribusi di Irian 

Jaya, Papua New Guinea, dan Australia dengan habitat kebanyakan air bersih 

pada ketinggian di bawah 1500 meter, baik di sungai, danau,dan rawa (Said dan 
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Hidayat, 2005). Ikan rainbow bersifat endemik di Danau Aitinjo dan Danau 

Ajamaru, Irian Jaya (Allen,1995) Ikan ini aktif pada siang hari (diurnal) untuk 

mencari makan dan beraktifitas (Allen, 1995). 

 

3.  Pakan 

Ikan rainbow tergolong ikan pemakan segala (omnivora) sehingga bisa 

mengkonsumsi pakan berupa hewan atau tumbuhan (Saputra, 2007). Pada benih, 

pakan yang disukainya adalah zooplankton (plankton hewani), seperti Rotifera  

dan Moina sp. (Amri dan Khairuman, 2003). Ikan rainbow aktif mencari makan 

pada siang hari (diurnal)  (Allen, 1995). Pada malam hari, ikan rainbow lebih 

banyak beristirahat (Amri dan Khairuman, 2008). Ikan rainbow juga merupakan 

ikan pelagis yaitu ikan yang mencari makanan di permukaan air. Umumnya, ikan 

jenis ini menghabiskan waktunya lebih lama berada di lapisan atas perairan 

(Pemula,  2006). 

 

4.  Pemijahan induk 

Pemijahan adalah sebagai salah satu bagian dari reproduksi yang merupakan mata 

rantai daur hidup yang menentukan kelangsungan hidup suatu spesies. Hampir 

semua ikan pemijahannya berdasarkan reproduksi seksual yaitu terjadi persatuan 

sel reproduksi organ seksual yang berupa telur dari ikan betina dan spermatozoa 

dari ikan jantan membentuk zigot. Persatuan kedua macam sel tersebut ada yang 

terjadi di dalam tubuh dan ada pula yang terjadi di luar tubuh, pada ikan umumnya 

terjadi pembuahan di luar tubuh (Effendie, 1997 ). 
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Pemijahan ikan Rainbow dilakukan secara alami yaitu dengan cara  memasangkan 

indukan jantan dan betina dalam satu akuarium dengan perbandingan 1:1 . 

selanjutnya diberi substrat berupa tali raffia agar induk dapat menempelkan 

telurnya pada substrat tersebut . Substrat digunakan untuk menempelkan telur 

yang dikeluarkan induk Rainbow. Seperti habitat aslinya, ikan Rainbow biasa 

menempelkan telur pada tanaman air maupun bebatuan. Substrat yang dapat 

digunakan untuk tempat menempelkan telur dapat berupa tanaman air, seperti 

enceng gondok, ijuk halus atau tali plastik yang dibuat serabut. Dari ketiga 

substrat tersebut substrat yang paling baik adalah dari tali plastik (Nasution, 

2000).  Sebelum digunakan substrat tersebut harus dicuci terlebih dahulu agar 

terhindar dari penyakit, parasit atau bahan kimia. Tali plastik yang di potong-

potong sepanjang 30 cm, kemudian diikat pada salah satu ujung kemudian disikat 

dengan sikat kawat sehingga berbentuk serabut memiliki kelebihan tidak busuk 

dan memiliki daya lekat yang baik untuk telur. Disamping itu tali raffia mudah 

diperoleh dan dapat digunakan berkali-kali.  

 

Pemijahan  Rainbow yang sulit diperkirakan, mengharuskan pengamatan terus-

menerus pada substrat yang dipasang. Telur yang menempel tampak berupa 

butiran bening berdiameter 1 mm. Jika telah diketahui induk betina telah bertelur, 

maka induk  dipindahkan pada wadah yang berbeda meskipun induk jantan tidak 

memakan telurnya. Hal tersebut dilakukan agar induk tidak mengganggu dalam 

penetasan telur. 

 

5. Fertilisasi (pembuahan) 
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Perkembangan embrio diawali saat proses impregnesi, dimana sel telur (ovum) 

dimasuki sel jantan (spermatozoa). Proses pembuahan pada ikan bersifat 

monospermik, yakni hanya satu spermatozoa yang akan melewati mikropil dan 

membuahi sel telur pada pembuahan ini terjadi percampuran inti sel telur dengan 

inti sel jantan. Kedua macam inti sel ini masing masing mengandung gen 

(pembawa sifat keturunan) sebanyak satu set (haploid). Sel telur dan sel jantan 

yang berbeda dalam cairan fisiologis masing masing dalam tubuh induk betina 

dan jantan masih bersifatnon aktif. Ada beberapa hal yang mendukung 

berlangsungnya pembuhan dengan baik. Pada saat sel telur dan spermatozoa 

dikeluarkan kedalam air mereka menjadi aktif. Spermatozoa yang tadinya non 

aktif bergerak (motil) dengan mengunakan ekornya yang berupa cambuk. Berjuta 

juta sepermatozoa dikeluarkan pada saat memijah dan menempel pada sel telur, 

tetapi hanya satu yang dapat melewati mikrofil satu satunya lubang masuk 

spermatozoa pada sel telur. Kepala spermatozoa masuk melalui mikropil dan 

bersatu dengan inti sel telur sedangkan ekornya tertinggal pada saluran mikropil 

tersebut, dan berfungsi sebagai sumbat untuk mencegah sel sel jantan yang lain 

ikut masuk (Effendi, 2009). 

 

Masuknya spermatozoa lewat mikropil harus berlangsung dengan cepat sekali 

supaya persatuan kedua inti sel  kelamin tersebut dapat terjadi, karena inti sel telur 

akan bergerak dan daya gerak sperma itu sendiri sangat terbatas 1-2 menit saja 

(Effendi, 2009). Spermatozoa lainnya yang bertumpuk pada saluran mikropil, ada 

yang mengatakan akan dilebur dijadikan makanan sel telur yang telah dibuahi atau 

zigot. Tetapi ada pula yang mengatakan dibuang, didorong keluar oleh reaksi 

korteks. Demikian juga halnya dengan spermatozoa yang menempel pada 



9 

 

permukann chorion harus dibuang karena akan menggangu proses pernapasan 

(metabolisme) zigot yang sedang berkembang. Cara pembuangan atau pelepasan 

spermatozoa dengan reaksi korteks (Horvath, 2003). Percampuran inti sel telur 

dan spermatozoa terjadi dalam sitoplasma telur. Persatuan kedua inti (pronuklei) 

dari sel betina dan sel jantan bersatu dalam proses yang disebut amfimiksis 

(Effendi, 2009). 

 

Ada dua fungsi utama fertilisasi yaitu fungsi reproduksi dan fungsi 

perkembangan. Pada fungsi reproduksi, fertilisasi memungkinkan perpindahan 

unsur unsur genetik dari pada tetuanya . jika pada gametogenesis terjadi reduksi 

unsur genetik dari 2n (diploid) menjadi n (haploid), maka pada fertilisasi 

memungkinkan pemulihan kembali unsur genetiknya, n dari tetua jantan dan n 

dari tetua betina sehingga diperoleh induvidu normal 2n. tanpa fertilisasi (kecuali 

pada kasus-kasus tertentu), kesinambungan keturunan suatu spesies tidak akan 

terjadi. Pada fungsi perkembangan, fertilisasi menyebapkan stimulus atau 

rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan prosespembelahan meiosisnya dan 

membentuk pronukleus betina yang akan melebur dengan pronukleus jantan 

membentuk zigot. Jika tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka sel telur 

tetap bertahan pada tahap metaphase II yang selanjutnya akan beregenerasi 

(atresia) tanpa mengalami proses perkembangan selanjutnya (Nurman ,1998).   

 

6.  Faktor-faktor yang mempengaruhi penetasan 

 

Penetasan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah suhu. Suhu  

mempengaruhi embrio dan proses penetasan embrio. Jika suhu rendah embrio 

akan lebih lama tertahan dalam cangkangnya, sebaliknya jika suhu tinggi akan 
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menyebabkan  embrio menetas secara prematur, namun larva secara umum tidak 

mampu bertahan hidup pada lingkungannya (Effendi, 2009). Selain suhu faktor 

cahaya juga bisa mempengaruhi masa pengeraman ikan, jika masa pengeraman 

telur diletakkan ditempat yang gelap maka akan menetas lebih lambat. Faktor luar 

lainnya yang dapat mempengaruhi adalah gas terlarut dalam air terutama CO2  dan 

amoniak dapat menyebabkan kematian embrio dalam masa pengeraman. Tekanan 

CO2  dalam air telah diketahui dapat mempengaruhi unsur meristik yaitu jumlah 

ruas tulang belakang. Bila tekanan CO2  dalam air tinggi jumlah ruas tulang 

belakang embrio akan menjadi bertambah dan sebaliknya apabila tekanan gas CO2  

berkurang maka ruas tulang belakang akan berkurang jumlahnya (Nugraha, 2004). 

Kurangnya oksigen tidak hanya memperlambat perkembangan embrio tetapi juga 

dapat menimbulkan kematian embrio. Jika gas oksigen rendah saat inkubasi telur 

maka akan mengakibatkan ukuran kuning telur lebih kecil dan lemah di 

bandingkan bila kandungan oksigen cukup tinggi ( Effendi, 1985). Selain suhu, 

faktor cahaya,CO2 dan amoniak salinitas juga dapat mempengaruhi lama waktu 

penetasan. Menurut Maetz dan Bornancin (1975)  jika telur ikan dimasukan 

kedalam salinitas yang lebih tinggi maka akan membuat telur ikan akan cepet 

menetas dikarenakan kandungan sel klorid yang terdapat pada telur ikan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya salinitas. 

 

7.  Proses Penetasan Embrio Ikan 

Proses penetasan embrio ikan terjadi bila embrio telah lebih panjang dari diameter 

cangkangnya (Lagler, 1962). Pada waktu akan terjadi penetasan, embrio sering 

mengubah posisinya karena kekurangan ruang didalam cangkangnya. Dengan 
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adanya pergerakan pergerakan tersebut bagian cangkang telur yang lembek akan 

pecah. Biasanya pada bagian cangkang yang pecah ujung ekor embrio dikeluarkan 

terlebih dahulu sambil digerakan. Kepalanya dikeluarkan terakhir karena 

ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tubuhlainnya (Effendi, 2007). 

Menurut Blaxter (1969) proses penetasan embrio terjadi apabilaadanya pelunakan 

korion, karena enzim yang dikeluarkan oleh embrio. Pada saat akan terjadi 

penetasan seperti yang telah dikemukakan, kekerasan korion semakin menurun. 

Hal ini disebebkan oleh substensi enzim dan unsur kimia lainnya yang 

dikeluarkan oleh ekstodermal di daerah pharynx. 

 

B. Salinitas Perairan 

 

Salinitas didefisikan sebagai jumlah total material padat dalam garam yang 

terdapat dalam 1 kg air laut, dimana seluruh karbonat telah diionversi menjadi 

oksida, bromida, dan iodida diganti oleh klorin dan seluruh materi organik telah 

dioksidasi sempurna (Stickney, 1979).  Salinitas juga merupakan konsentrasi total 

ion-ion Na
+
, K

+
,ca

2+
, NO,Cl-,HCO, SO: yang ada pada air dan menggambarkan 

konsentrasi total garam terlarut dalam air (Boyd, 1982). Secara langsung salinitas 

mempengaruhi kehidupan organisme dalarn laju pertumbuhan, konsumsi pakan, 

metabolisme, distribusi ikan dan tingkat kelangsungan hidup selanjutnya 

dinyatakan pula bahwa perubahan salinitas dapat menyebabkan laju metabolisme 

akan menurun bila hewan berada diluar toleransi salinitasnya (Kinne, 1964). 

  

NaCl (Natrium Chlorida) 

Natrium (Na) adalah sala satu unsur alkali utama yang ditemukan di perairan dan 

merupakan kation penting yang mempengaruhi kesetimbangan keseluruhan kation 
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di perairan. Hampir semua senyawa natrium mudah larut dalam air dan bersifat 

sangat reaktif. Salah satu sumber utama natrium di perairan adalah NaCl (Effendi, 

2003). Menurut Joseph (1996), natrium (Na) merupakan mineral makro yang 

memenuhi syarat-syarat sebagai unsur esensial untuk tubuh. Semua makhluk 

hidup baik tumbuhan maupun hewan, memerlukan mineral tersebut untuk 

metabolisme normalnya. Fungsi natrium dalam tubuh, yaitu untuk memelihara 

tekan osmotik, menjaga keseimbangan asam-basa, mengatur masuknya zat 

makanan ke dalam sel dan mengatur metabolisme air. Chlor (Cl) merupakan unsur 

makro yang esensial untuk tubuh. Berbeda dengan natrium yang merupakan 

kation utama dallam tubuh, maka chlor merupakan salah satu anion utama dan 

berfungsi dalam mengatur tekanan osmosis dan menjaga keseimbangan asam-basa 

tubuh (Joseph, 1996). Ion klorida adalah anion yang dominan di perairan laut. 

Unsur klor dalam air terdapat dalam bentuk ion Morida (C1-) dan ditemukan di 

perairan alami dalam jumlah lebih banyak daripada anion halogen lainnya 

(Effendi, 2003). 

 

 


