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ABSTRAK

PENENTUAN JENIS KELAMIN IKAN TAMBAKAN, Helostoma temminckii (Cuvier,
1829) MENGGUNAKAN METODE MORFOMETRIK TRUSS

Oleh

ATIK NURAINI

Ikan tambakan, Helostoma temminckii (Cuvier, 1829) (famili: Helostomatidae) merupakan salah

satu ikan air tawar yang banyak ditemukan di Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang. Penelitian

ini bertujuan untuk membedakan ikan tambakan jantan dan betina dengan metode truss

morphometrics dan mempelajari karakter morfometrik yang dapat dijadikan sebagai ciri

pembeda jenis kelamin ikan tambakan. Sampel yang digunakan adalah ikan tambakan dewasa

kelamin (matang gonad) hasil tangkapan di Rawa Bawang Latak, Tulang Bawang. Variabel yang

diukur adalah karakter morfometri atas dasar titik truss morphometrics. Data jarak truss

kemudian diperbandingkan dengan panjang baku sehingga diperoleh rasio jarak truss.

Selanjutnya dilakukan uji “t” dan reduksi data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23,

untuk menentukan karakter yang benar-benar membedakan ikan jantan dan betina. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa ikan tambakan jantan-betina dapat dibedakan dengan metode

truss morphometrics dan diperoleh 11 dari 24 jarak truss morphometrics yang berbeda yang

terdapat pada bagian kepala, badan dan ekor.

Kata kunci: penentuan jenis kelamin, truss morphometrics



ABSTRACT

SEXING IN THE KISSING GOURAMY, Helostoma temminckii
(Cuvier, 1829) USING TRUSS MORFOMETRICS METHOD

Oleh

ATIK NURAINI

Tambakan or kissing gouramy, Helostoma temminckii (Cuvier, 1829) (family Helostomatidae) is

one of the freshwater fish which is found in Tulang Bawang River Basin. This study aimed to

distinguish male and female fishes by truss morphometrics method and to determine

morphometric character that can be used as the sex distinguishing characteristics of that fish. The

sample of mature adult fishes (mature gonad) were collected in Rawa Bawang Latak, Tulang

Bawang. The measured variable were the morphometric character on the basis of the truss

morphometric points. The truss distance data were compared with the standard length to obtain

the truss distance ratio. Furthermore, the analysis was continued with the ‘t’ test and data

reduction using SPSS version 23 to determine the characteristic that can really distinguish

between male and female fish. The results showed that male-female of Helostoma temminckii

can be distinguished by the truss morphometrics method and obtained 11 of 24 diffent truss

morphometrics present in the head, torso, and tail.

Keywords: Sexing, truss morphometrics
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan tambakan, Helostoma temminckii (Cuvier, 1829) merupakan salah satu ikan

air tawar yang dikenal dengan nama kissing gouramy. Ikan ini dapat hidup dengan

baik pada habitat sungai atau danau yang memiliki vegetasi yang lebat dan arus air

yang lambat. Ikan ini memakan berbagai tanaman air dan hewan kecil, ganggang

hijau dan zooplankton. Bentuk tubuhnya menyerupai ikan gurame, yang

membedakannya adalah mulut pada ikan ini dapat disembulkan. Ikan tambakan

termasuk anggota famili Helostomatidae yang bernilai ekonomis, tetapi belum

banyak dibudidayakan (Setyaningrum, 2007). Namun pada tahun 2017 Balai

Penelitian dan Pengambangan Budidaya Air Tawar di Cijeruk Bogor telah

berhasil membudidayakan ikan tersebut.

Ikan tambakan ditangkap dari habitat alaminya secara terus menerus sehingga

rawan terhadap kepunahan. Permintaan pasar terhadap ikan ini cukup tinggi

sehingga dapat menjadi peluang untuk membudidayakannya. Untuk menunjang

budidaya ikan tambakan diperlukan informasi biologi dasar dari berbagai aspek

seperti karakter taksonomik dengan tujuan untuk membedakan jenis kelamin

induk ikan tersebut. Menurut Mayr dan Ashlock (1991), karakter taksonomik

dapat berupa karakter morfologi, fisiologi, reproduksi, ekologi, geografi, karakter

genetik dan lain-lain. Karakter morfometri merupakan bagian dari karakter

morfologi yang mempelajari ukuran (size) dan bentuk (shape) organisme secara

kuantitatif.

Terdapat dua metode untuk mengkaji karakter morfometri, yaitu metode

morfometri biasa dan metode morfometrik truss. Metode morfometrik truss

merupakan metode yang dilakukan dengan pengukuran jarak morfometrik truss

pada bagian luar tubuh tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan jenis

kelamin berdasarkan karakter morfologi dengan hasil yang cukup akurat. Jarak



2

morfometrik truss didasarkan pada titik-titik truss yang dapat ditentukan sebanyak

mungkin. Titik-titik morfometrik truss saling dihubungkan dengan jarak

morfometrik truss secara horizontal, vertikal dan diagonal, sehingga diperoleh

gambaran tubuh yang lebih terinci dan spesifik dibandingkan dengan metode

morfometri biasa. Dasar dari metode morfometrik truss adalah ikan jantan dan

betina memiliki pola pertumbuhan yang berbeda sehingga apabila dianalisis

secara rinci akan ada bagian tubuh atau jarak truss yang berbeda pula (Brezky dan

Doyle, 1988).

Menurut Turan et al., (2004), metode morfometrik truss dapat mengidentifikasi

kemungkinan perbedaan morfologi organisme yang mempunyai hubungan

kekerabatan dekat, baik antarspesies maupun sesama spesies. Metode ini lebih

dianjurkan dibandingkan dengan metode morfometri biasa, dimana jarak truss-nya

sangat terbatas, sehingga kurang mampu membedakan bentuk tubuh. Metode

morfometrik truss telah banyak dibuktikan mampu mengidentifikasi perbedaan

tanda kelamin sekunder (sexing) pada berbagai spesies ikan yang umumnya

dimorphisme sexual-nya belum dan atau tidak jelas, seperti pada ikan mas

(Nugroho et al.,1991), ikan gurami pada stadia pradewasa (Suryaningsih et al.,

2003), ikan nila (Ariyanto dan Imron, 2002), dan ikan sepat siam (Hadiyudin,

2007).

Ikan tambakan termasuk jenis ikan yang dimorphisme sexual-nya tidak jelas

sehingga informasi tentang perbedaan jenis kelamin pada ikan tambakan penting

untuk dikaji (Kottelat et al.,1993 dalam Suryaningsih, 2003). Informasi tentang

sexing tersebut bermanfaat bagi upaya konservasi, antara lain untuk rasionalisasi

penangkapan di perairan umum dan pada upaya proses pemijahan. Calon induk

yang dapat diidentifikasi secara tepat memungkinkan keberhasilan pemijahan

dapat ditingkatkan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membedakan jenis kelamin ikan tambakan

(Helostoma temminckii) dengan metode morfometrik truss dan mempelajari

karakter morfometrik yang dapat dijadikan sebagai ciri pembeda jenis kelamin.
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1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang

perbedaan penampilan fenotif  ikan tambakan (Helostoma temminckii) jantan dan

betina. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal dalam upaya

domestikasi ikan tambakan.

1.4 Kerangka Pikir

Ikan tambakan (Helostoma temminckii) merupakan salah satu ikan air tawar yang

memiliki nilai ekonomis penting dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai ikan

budidaya melalui domestikasi (Mashudi, 2001). Langkah awal untuk melakukan

domestikasi suatu jenis ikan adalah pemilihan calon induk. Calon induk yang

dapat diidentifikasi secara tepat memungkinkan keberhasilan pemijahan dapat

ditingkatkan. Namun permasalahan mengenai cara membedakan jenis kelamin

indukan ikan tambakan belum dikaji secara mendalam.

Ikan tambakan merupakan salah satu ikan yang dimorphisme sexual-nya tidak

jelas (Kottelat et al.,1993). Perbedaan ciri-ciri seksual ikan ini nyata terlihat

apabila ikan telah mengalami kematangan gonad (kelamin) atau telah selesai

memijah. Untuk melihat perbedaan ikan tambakan jantan dan betina harus

dilakukan pembedahan atau stripping. Walaupun stripping memberikan hasil

yang lebih pasti, namun sangat riskan karena dapat mengakibatkan ikan sakit dan

menyebabkan kematian.

Teknik morfometrik truss dikembangkan oleh para ilmuwan dari Universitas

Michigan (Strauss dan Bookstein, 1982 dalam Sudarto, 1992). Menurut Brzeski

dan Doyle (1988) dalam Nugroho et al., (1991) morfometrik truss dapat

digunakan untuk membedakan atau menentukan jenis kelamin ikan dengan lebih

tepat atas dasar bahwa ikan jantan dan betina mempunyai pola pertumbuhan yang

berbeda. Pola tersebut dapat mempengaruhi perkembangan bentuk tubuh ikan dan

mengakibatkan perbedaan bentuk tubuhnya, sehingga dapat digunakan sebagai

salah satu faktor yang penting dalam membedakan kelamin suatu spesies ikan atau

antarspesies. Pemilihan titik-titik truss di sepanjang tubuh ikan merupakan faktor



4

penting dalam memperoleh informasi tentang bentuk tubuh ikan yang bersifat

khas bagi setiap spesies ikan (Rachmawati, 1999).

Gambar 1. Skema kerangka pikir

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Ho;µo = 0 : Karakter morfometrik ikan tambakan jantan dan betina tidak dapat

rrdibedakan.

H1;µo  1 : Minimal ada satu karakter morfometrik ikan tambakan yang dapat

rrdigunakan untuk membedakan ikan jantan dan betina.

Ikan tambakan bukan termasuk dimorfisme seksual
(sulit membedakan jenis kelaminnya)

Metode morfometrik truss

Bagian kepala

Analisis data

Karakter morfometrik pembeda jantan dan betina

Bagian tubuh Bagian ekor
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Tambakan

Menurut Froese dan Pauly (2017) ikan tambakan (Helostoma temminckii)

memiliki taksonomi sebagai berikut:

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Famili : Helostomatidae

Genus : Helostoma

Spesies : Helostoma temminckii

Gambar 2. Ikan tambakan (Froese dan Pauly, 2017)

Salah satu ciri khas dari ikan tambakan adalah mulutnya yang memanjang.

Karakteristik mulutnya yang menjulur ke depan membantunya mengambil

makanan  seperti  lumut  dari  tempatnya  melekat.  Bibirnya  diselimuti oleh

semacam gigi bertanduk, namun gigi-gigi tersebut tidak ditemukan di bagian

mulut lain seperti faring, premaksila, dentary, dan langit-langit mulut. Ikan

tambakan juga memiliki tapis insang (gill raker) yang membantunya menyaring

partikel-partikel makanan yang masuk bersama dengan air. Ikan tambakan juga

memiliki alat pernafasan tambahan yang biasanya disebut labirin (Pulungan, et al.

2004).
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Ikan tambakan hidup di perairan tawar yang bersifat benthopelagis, yaitu perairan

dengan sumber makanan berupa benthos dan zooplankton. Ikan benthopelagis

memiliki daya apung netral sehingga mereka bisa mengapung di kedalaman air

dengan mudah. Ikan tambakan dapat hidup pada kisaran pH 6,0 - 8,0 dapat hidup

pada iklim tropis dengan kisaran suhu 22 – 28oC pada kisaran lintang 16° LU - 6°

LS (Froese dan Pauly, 2017).

2.2 Habitat Ikan Tambakan

Ikan tambakan hidup di daerah rawa, dengan air yang tenang dan vegetasi yang

lebat, pada musim kemarau ikan tambakan akan berkumpul pada daerah cekungan

pada tanah yang masih berisi air, sedangkan pada saat musim penghujan ikan ini

akan menyebar ke penjuru rawa. Pada saat memijah ikan tambakan akan menuju

daerah yang dangkal dan tenang (Froese dan Pauly, 2017).

Ekosistem sungai, rawa banjiran merupakan habitat yang saling berkaitan satu

sama lainnya, termasuk juga dengan anak sungai, danau banjiran, atau oxbow lake

yang masing-masing memiliki fungsi secara umum untuk kelangsungan hidup ikan

yang ada di dalamnya. Lubuk pada dasar sungai digunakan ikan sebagai tempat

berlindung. Anak sungai terutama pada bagian pinggirnya digunakan ikan sebagai

tempat berlindung dan mencari makan. Danau banjiran yang mempunyai vegetasi

riparian   yang   terendam digunakan   oleh   ikan  sebagai   tempat   memijah sekaligus

juga tempat mencari makan dan berlindung (Hartoto et al., 1998).

2.3 Seksualitas Ikan

Seksualitas pada ikan terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Ikan

jantan yang memiliki organ penghasil sperma, sedangkan ikan betina memiliki

organ penghasil telur. Suatu populasi terdiri dari ikan-ikan yang berbeda

seksualitasnya, maka populasi tersebut dapat dikatakan sebagai populasi

heteroseksual. Bila populasi tersebut hanya terdiri dari satu jenis kelamin ikan saja

maka disebut populasi monoseksual. Namun penentuan seksualitas ikan dalam
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suatu perairan harus berkali-kali karena secara keseluruhan terdapat macam-

macam seksualitas ikan (Desrino, 2009).

Menurut Nikolsky (1963) dalam (Effendi, 2002), reproduksi pada ikan merupakan

suatu cara yang dilakukan oleh ikan untuk mendapatkan keturunan untuk

menjamin keberlangsungan hidup suatu spesies ikan, yang merupakan tahapan

penting dalam siklus hidupnya. Untuk kepentingan pengelolaan dan budidaya

suatu spesies, dibutuhkan informasi tentang aspek-aspek reproduksi di antaranya

adalah penentuan jenis kelamin, nisbah kelamin, ukuran ikan pertama kali matang

gonad, indeks kematangan gonad (IKG), fekunditas, dan diameter telur.

Penentuan jenis kelamin diaspekkan dalam pemilihan calon indukan untuk

budidaya ikan.

Alat reproduksi pada ikan jantan (testis) yang berpasangan terletak pada ruang

peritoneum, bagian bawah gelembung renang dan di atas usus, vasa diferensia

yang merupakan dua saluran sperma bergabung di belakangnya dan lubang genital

yang merupakan gabungan dari vasa diferensia. Pada ikan betina terdapat ovarium

sebagai kantong telur (ovum) dan oviduk sebagai tempat menyalurkan telur dan

ujungnya adalah lubang genital yang terletak di belakang anus (Desrino, 2009).

Menurut Ardiwinata (1981) induk ikan tambakan berusia 12-18 bulan, dengan

berat berkisar 200-300 gram dan panjang kurang lebih 130 mm siap untuk

bereproduksi. Perbedaan morfologi induk jantan dan betina yang telah matang

gonad dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Perbedaan morfologi induk jantan dan betina ikan tambakan yang
telah matang gonad

Ikan jantan Ikan betina

Bentuk tubuh lebih kecil, dan ramping Bentuk tubuh lebih gemuk, dan membulat

Pada bagian perut, apabila di-stripping
akan mengeluarkan cairan sperma
berwarna putih

Genital papilla mengembang dan berwarna
kemerahan, lubang anus melebar dan
menonjol

Permukaan kepala lebih kasar Permukaan kepala yang halus

Warna tubuh lebih cerah Warna tubuh lebih gelap

Sirip anal nampak lancip Sirip anal nampak membundar

Sumber : Ardiwinata, 1981

2.4 Metode morfometrik truss

Metode truss merupakan salah satu upaya menggambarkan bentuk hewan dengan

cara mengukur bagian-bagian dari tubuhnya atas dasar titik-titik patokan.

Pengukuran karakter morfometrik dengan pola truss network memberikan

gambaran yang lebih menyeluruh. Metode ini menghasilkan karakterisasi

geometri bentuk tubuh hewan secara lebih sistematik dan menunjukkan

peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan bentuk

tubuh (Saanin, 1984). Kelebihan dari teknik ini adalah dapat mengetahui panjang

serta skala kondisi fisik sesuai kondisi fisik sesuai fase hidup hewan, mengukur

bagian tubuh yang penting bagi hewan, untuk mengetahui kisaran ukurannya

sehingga didapatkan informasi untuk determinasi taksa menjadi lebih lengkap dan

akurat (Indarmawan dan Bhagawati, 2010).

Teknik morfometrik truss jika dibandingkan dengan teknik tradisional

mendapatkan hasil yang lebih akurat. Metode morfometrik truss menghasilkan

peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan bentuk

tubuh serta menghasilkan karakterisasi geometrik bentuk tubuh hewan. Metode

morfometrik truss melibatkan pengukuran jarak antara homologi selama tubuh
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tersebut terbentuk. Kekurangan teknik ini yaitu pengerjaannya yang lebih lama

dan lebih rumit (Ariyanto, 2003).

Metode baku dalam pengukuran ciri morfometrik mempunyai kelemahan-

kelemahan antara lain pengukuran lebar badan yang tidak mengikuti anatomi ikan

sehingga tidak konsisten dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya dan pengukuran

panjang tubuh terlalu umum untuk menggambarkan bentuk ikan (Ariyanto, 2003).

Teknik morfometrik truss digunakan untuk menggambarkan secara Iebih tepat

bentuk ikan dengan memilih titik-titik homologus tertentu yang menggambarkan

anatomi ikan di sepanjang tubuh dan mengukur jarak antara titik-titik tersebut.

Teknik ini meningkatkan konsistensi dalam pengukuran, memberikan informasi

yang terinci dalam penggambaran bentuk ikan, memperkecil kesalahan

pengukuran, lebih efisien karena mencakup seluruh tubuh dan jika garis truss

semakin pendek atau titik truss semakin banyak, memberikan informasi yang

lebih spesifik tentang gambaran tubuh ikan (Brzeski dan Doyle, 1988).

Winans (1984) melakukan studi pendahuluan terhadap penggunaan analisis

multivarian untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan juvenil ikan

chinook salmon Oncorhynchus tshawytscha yang berasal dari tempat pembenihan

(hatchery) dan stok ikan hasil survei populasi dari tiga lokasi alami ikan tersebut.

Dalam studi ini digunakan metoda morfometrik baku dan morfometrik truss

dengan 15 titik truss dengan 31 karakter yang diukur. Hasil penelitian ini

menunjukkan metoda morfometrik truss memberikan informasi perubahan bentuk

yang spesifik pada juvenil maupun dewasa.

Brzeski dan Doyle (1988) juga telah melakukan analisis diskriminan untuk

membedakan jenis kelamin ikan nila 0reochromis niloticus dari berbagai kelas

umur berdasarkan ciri-ciri morfometrik baku dan morfometrik truss dengan 10

titik truss dan 21 karakter yang diukur. Penelitian ini didasari oleh kesulitan

dalam menentukan jenis kelamin ikan nila yang masih muda. Hasil klasifikasi yang

terbaik diperoleh dengan tingkat keberhasilan 91,2% pada umur 10,5 bulan. Pante

et al. (1988) telah melakukan penelitian menggunakan metode morfometrik truss
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untuk membedakan beberapa ciri morfometrik baku dan meristik antarstrain

tilapia.

Penggunaan morfometrik truss oleh Nugroho et al. (1991) menunjukkan adanya

keberhasilan perbedaan jenis kelamin ikan mas (Cyprinus carpio) sebesar 93,75%.

Penggunaan morfometrik truss oleh Li et al. (1993) telah berhasil mengklasifikasi

kan 4 populasi ikan blunt snout bream (Megahbrama amblycephala) dengan

keberhasilan 60-67,7%. Hasil penelitian Rachmawati (1999) menunjukkan bahwa

morfometrik truss memberikan penjelasan yang lebih baik daripada data

morfometrik baku karena tidak tergantung pada variasi ukuran tubuh.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus-September 2017 di Laboratorium

Budidaya Perikanan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian,

Universitas Lampung dengan menganalisis sampel ikan tambakan yang berasal

dari Rawa Bawang Latak, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Gambar 3. Lokasi pengambilan contoh ikan

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggaris berukuran maksimal

300 mm dengan ketelitian 0,5 mm, dan jangka sorong ketelitian 0,05 mm.

Adapun bahan yang digunakan adalah ikan tambakan yang berasal dari nelayan

Rawa Bawang Latak yang terdiri dari 200 ekor ikan jantan dan 200 ekor ikan

betina berukuran 130-150 mm dan sedang mengalami tahap kematangan gonad
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sehingga dapat dibedakan jenis kelaminnya dengan mengamati gonadnya

melalui pembedahan.

3.3 Prosedur Penelitian

Pengamatan morfometrik truss dilakukan dengan cara :

a. Ikan tambakan diletakkan di atas lembar plastik yang dilapisi kertas dengan

posisi kepala menghadap ke kiri dan sirip dibiarkan pada posisi alami.

b. 16 buah titik dijadikan sebagai patokan dalam morfometrik truss sehingga

membentuk 24 karakter berdasarkan Turan et al., (2004) seperti yang tertera

pada Gambar 4.

c. Setelah dilakukan penandaan maka pada kertas akan terlihat delapan belas

titik hasil penandaan yang kemudian diukur jarak antara titik-titik tersebut

dengan penggaris (ketelitian 0,5 mm) dan jangka sorong (ketelitian 0,05 mm).

16 titik truss pada ikan tambakan yang diamati, yaitu :

1. Titik pada garis vertikal tulang rahang bawah di bagian luar tubuh;

2. Garis vertikal yang ditarik  dari titik di belakang mata sampai di bagian

dorsal tubuh;

3. Pangkal sirip perut;

4. Pangkal sirip punggung;

5. Pangkal sirip dubur;

6. Dasar jari-jari keras terakhir sirip punggung;

7. Ujung sirip dubur;

8. Ujung sirip punggung;

9. Pangkal sirip ekor bagian ventral;

10. Pangkal sirip ekor bagian dorsal;

11. Ujung bibir terdepan;

12. Ujung belakang tutup insang;

13. Sisi tubuh terbesar bagian atas (dorsal);

14. Sisi tubuh terbesar bagian bawah (ventral);

15. Sisi atas (dorsal) pertengahan pangkal ekor;

16. Sisi bawah (ventral) pertengahan pangkal ekor.
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Pengukuran morfometrik truss terbagi dalam 4 bagian (A, B, C dan D). Bagian

yang berhimpitan dianggap mewakili satu karakter sehingga dari 16 titik truss

diperoleh 24 karakter, yaitu :

Tabel 2. Jarak morfometrik truss

Karakter
truss

Kode
jarak
truss

Deskripsi jarak morfometrik truss

Kepala

A1 Titik pada garis vertikal tulang rahang bawah di bagian luar tubuh -
Pangkal sirip perut

A2 Titik pada garis vertikal tulang rahang bawah di bagian luar tubuh - Garis
vertikal yang ditarik  dari titik di belakang mata sampai di bagian dorsal
tubuh

A3 Garis vertikal yang ditarik  dari titik di depan mata sampai di bagian
dorsal tubuh - Pangkal sirip punggung

A4 Pangkal sirip perut - Pangkal sirip punggung

A5 Garis vertikal yang ditarik  dari titik di belakang mata sampai di bagian
dorsal tubuh - Pangkal sirip perut

A6 Titik pada garis vertikal tulang rahang bawah di bagian luar tubuh -
Pangkal sirip punggung

A7 Ujung mulut terdepan - Ujung belakang tutup insang

Tubuh
Bagian

Anterior

B1 Pangkal sirip perut - Pangkal sirip dubur

B2 Pangkal sirip punggung - Dasar jari-jari keras terakhir sirip punggung

B3 Pangkal sirip dubur - Dasar jari-jari keras terakhir sirip punggung

B4 Pangkal sirip punggung - Pangkal sirip dubur

B5 Pangkal sirip perut - Dasar jari-jari keras terakhir sirip punggung

B6 Sisi tubuh terluar bagian atas (dorsal) - Sisi tubuh terluar bagian bawah
(ventral)

Tubuh
Bagian

Posterior

C1 Pangkal sirip dubur - Ujung sirip dubur

C2 Dasar jari-jari keras terakhir sirip punggung - Ujung sirip punggung

C3 Ujung sirip dubur - Ujung sirip punggung

C4 Dasar jari-jari keras terakhir sirip punggung - Ujung sirip dubur

C5 Pangkal sirip dubur - Ujung sirip punggung

Ekor

D1 Ujung sirip dubur - Pangkal sirip ekor bagian ventral

D2 Dasar jari-jari keras terakhir sirip punggung - Ujung sirip punggung

D3 Pangkal sirip ekor bagian ventral - Pangkal sirip ekor bagian dorsal

D4 Ujung sirip punggung - Pangkal sirip ekor bagian ventral

D5 Ujung sirip dubur - Pangkal sirip ekor bagian dorsal

D6 Sisi atas (dorsal) pertengahan pangkal ekor - Sisi bawah (ventral)
pertengahan pangkal ekor

PB Panjang baku
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Letak titik – titik dan jarak truss dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Letak titik-titik dan jarak truss

d. Hasil setiap jarak truss dibandingkan dengan panjang baku sehingga

diperoleh rasio jarak truss.

e. Dilakukan analisis statistik dengan uji t antara kelompok ikan jantan dan

betina dengan tingkat kepercayaan 95% yang diharapkan akan terdapat
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rasio morfometrik truss dari jarak truss tertentu yang signifikan antara

jantan dan betina.

f. Menentukan karakter morfometrik yang dapat dijadikan sebagai ciri

pembeda jenis kelamin dengan hasil uji t yang berbeda nyata.

g. Melakukan uji lanjut karakter morfometrik hasil dari uji t dengan proses

reduksi data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23 sehingga

ditemukan karakter morfometrik yang dominan yang dapat membedakan

ikan tambakan jantan dan ikan tambakan betina.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Ikan tambakan jantan dan betina dapat dibedakan dengan metode morfometrik

truss melalui 11 jarak truss yang menjadi ciri pembeda, yang terdapat pada bagian

kepala, badan, dan ekor.

5.2 Saran

Penerapan truss morfometrik akan semakin baik jika titik-titik truss yang

digunakan semakin banyak sehingga dugaan bentuk ikan akan semakin mendekati

bentuk sebenarnya. Pembudidaya ikan tambakan dapat menggunakan 11 karakter

morfometrik truss untuk menentukan indukan dalam budidaya.



DAFTAR PUSTAKA

Ardiwinata, R.O. 1981. Pemeliharaan Ikan : Pemeliharaan Tambakan (Biawan).
Sumur Bandung. Bandung.116 hal.

Ariyanto, D. 2003. Analisis keragaman genetik tiga strain ikan nila dan satu strain
ikan mujair berdasarkan karakter morfologinya. Zuriat 14(1): 1-6.

Ariyanto, D. dan Imron. 2002. Keragaman truss morphometri ikan nila
(Oreochromis niloticus) strain 69; GIFT G-3, dan GIFT G-6. Jurnal
Penelitian Perikanan Indonesia 8: 11-18.

Brzeski, V.J. and R.W. Doyle. 1988. A Morphometric criterion for sex
discrimination in Tilapia, p. ICLARM Conference Proceedings 15 (6) :
439-444.

Desrino. 2009. Budidaya ikan dalam menciptakan bibit unggul. Agro Media
Pustaka. Jakarta. 212 hal.

Effendi, M. I. 2002. Biologi Perikanan. Yayasan Pustaka Nustama. Yogyakarta.
255 hal.

Froese, R dan Pauly, D.2017. Editors.  Fishbase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org. diakses pada 14 Juli 2017.

Hadiyudin, A. 2007. Pembedaan jenis kelamin ikan sepat siam (trichogaster
pectoralis) dengan metode truss morphometrics. J. Biota 6:109-116.

Haryono. 2001. Variasi morfologi ikan dokun (Puntius lateristriga) di Sumatera.
Jurnal Biota 16(4) : 1-6.

Hartoto D.I, Sarnita A.S, Sjafei D.S, Satya A, Syawal Y, Sulastri, Kamal M.M,
dan Siddik Y. 1998. Kritera evaluasi perikanan perairan darat. LIPI.
Cibinong. 144 hal.

Indarmawan, A.M. dan D. Bhagawati. 2010. Lecturer’s Notes Mata Kuliah
Taksonomi Hewan. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 112 hal.

Kordi, K.M.G. 2010. Budidaya ikan tambakan di kolam terpal. Lily Publisher.
Yogyakarta. 359 hal.

Kottelat, M., et al. 1993. Freshwater fishes of western Indonesia and Sulawesi
(ikan air tawar Indonesia bagian barat dan Sulawesi). Periplus Edition
Limited. Munich. Germany. 293 hal.



23

Li, S., Cai, W. and Zhou, B. 1993. Variation in morphology and biochemical
genetic markers among population of blunt snout bream (Megalobrama
amblycephala). Jurnal Aquaculture 111(3):117-127.

Lisna. 2016. Aspek biologi reproduksi ikan tambakan (Helostoma temminckii) di
perairan umum Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal
Biospecies. 9(1): 15-22.

Mashudi, Ediwarman dan Maskur. 2001. Pemijahan ikan tambakan (Helostoma
temmincki). Balai Budidaya Air Tawar Jambi. Jurnal Perikanan. 1(1) :34-
35.

Mayr , E. and P. D. Ashlock. 1991. Principles of Systematic Zoology. Mc. Graw-
Hill Inc. New York. 475 hal.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis data kualitatif.
Jakarta. UI Press. 491 hal.

Nugraheni, D. 2005. Perbedaan jenis kelamin ikan tambra (Labeobarbus
tambroidess) dengan metode truss morphometrics. Penelt. Perikanan
Darat 10 (1):23-29

Nugroho, E., N.A. Wahyudi dan Sudarto. 1991. Bentuk tubuh melalui teknik
truss morphometries. Buletin Penelitian Perikanan Darat. 10:(l):23-29.

Pante, M.J.R., LJ. Lester and R.S.V. Pullin. 1988. A preliminary study on the use
of canonical discriminant analysis of morphometric and meristic
characters to identify cultured tilapias. J Aquaculture .1(1): 251-257.

Pulungan, Putra, Nuraini, Aryani Dan Efiyeldi. 2004. Fisiologi Ikan. UNRI.
Pekanbaru. 126 hal.

Rachmawati R. 1999. Karakter morfologis dan beberapa varietas ikan gurame
(Osphronemus gouramy, Lacepede) [Skripsi]. Program Studi Manajemen
Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut
Pertanian Bogor. Bogor. 107 hal.

Ridwan. 2004. Biologi Reproduksi Ikan. Jurnal Perikanan. 10 (2):58-64.

Saanin, H. 1984. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan. Binacipta, Jakarta. 508
hal.

Setyaningrum, N. 2007. Penjinakan budidaya ikan brek ( Puntius orphoides),
sebagai upaya menuju diverifikasi usaha tani. Jurnal Pembangunan
Pedesaan. (6) 1: 1-4.

Suryaningsih, S., Muhamad Nadjmi A., Dian B., Agus, N. 2003. Evaluasi jenis
kelamin ikan gurami (Osphronemus gouramy lac.) pradewasa. J Biosfera.
11(2):56- 68.



24

Suryobroto, B. 1999. Morfometri sebagai penunjang dalam penelitian biologi.
Skripsi. Jurusan Biologi MIPA Institut Pertanian Bogor. Bogor. 131 hal

Tafrani. 2012. Makanan dan reproduksi ikan tambakan (Helostoma temminckii,
CV 1829) di Perairan Lubuk Lampam, Sungai Lempuing, Sumatera Selatan.
Tesis. Pascasarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor. 62
hal.

Turan, C., D. Ergoden, M. Gurlek, N. Basusta and F. Turan. 2004.
Morphometrics structuring of the anchovy (Engraulis encrasiculus L.) in
The Black Aegean & Northeastein Mediterranean Seas, Turkey. J. Vetern.
Anim. Sci. 28:865-871.

Winans, G.A. 1984. Multivariate morphometric variability in Pacific salmon:
technical demonstration. Can. Jurnal Fish Aquaculture. Sci. 41:1150-
1159.


	1 COVER DEPAN.pdf
	2 ABSTRACT.pdf
	3. COVER DALAM.pdf
	4. PESER.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. Persembahan.pdf
	9. Motto.pdf
	10. Sanwacanadocx.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

