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ABSTRAK 

 

KEANEKARAGAMAN IKTIOFAUNA DI KAWASAN STASIUN 

PENELITIAN WAY CANGUK TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN 

SELATAN (TNBBS) 

 

Oleh 

Tria Larasati 

 

Indonesia salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman iktiofauna(fauna 

ikan)  tertinggi. Keanekaragaman iktiofauna di Stasiun Penelitian Way Canguk 

cukup melimpah tapi belum banyak penelitian tentang keanekaragaman iktiofauna 

di kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis 

iktiofauna di perairan dan sungai kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan. Terdapat biota perairan di Stasiun Penelitian Way 

Canguk seperti hewan krustasea (udang dan kepiting), moluska (keong tutut), 

serangga air dan terutama berbagai jenis ikan. Penelitian ini dimulai dengan survei 

pendahuluan dengan metode Purposive Sampling dan pengambilan sampel 

dilakukan pada 7 (tujuh) titik lokasi pengambilan. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara menangkap langsung dengan menggunakan gill nets (jaring insang), 

jala lempar, tanggok (serok), pancing joran dan tajur serta alat pancing tradisional 

(raas). Sampel diidentifikasi dan diukur langsung pada lokasi pengambilan sampel 

dan koleksi  sampel ikan dalam bentuk foto. Parameter penelitian dan analisis data 

meliputi indeks keanekaragaman (diversity index), indeks kemerataan (evennes 

index) dan indeks dominansi (dominance index). Hasil penelitian menunjukkan 

indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan tertinggi terdapat di sungai Way 

Canguk dengan nilai sebesar 2,16 dan 0,75 serta spesies Rasbora sumatrana 

(wader pari) yang paling dominan dan ditemukan pada 6 (enam) lokasi 

pengamatan. 

Kata kunci : keanekaragaman, iktiofauna, Stasiun Penelitian Way Canguk, 

TNBBS. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman iktiofauna (fauna 

ikan) tertinggi. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan 

samudra Pasifik sehingga keanekaragaman hayatinya melimpah yang 

diperkirakan terdapat 4000 – 6000 jenis ikan di perairan Indonesia (Nurudin, 

2013). Stasiun Penelitian Way Canguk, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman iktiofauna yang melimpah, 

mempunyai perairan umum sebagai penghasil sumberdaya perikanan. Di Stasiun 

Penelitian Way Canguk terdapat banyak jenis perairan yang terdiri dari sungai, 

rawa, aliran - aliran sungai atau genangan air dalam hutan di area penelitian serta 

muara sungai. 

Keanekaragaman iktiofauna di perairan dapat mendeskripsikan tingkat 

kompleksitas ekosistem perairan. Indeks keanekaragaman digunakan sebagai 

pengukur kondisi ekosistem. Indeks kenaekaragaman merupakan parameter untuk 

mengetahui keanekaragaman hayati yang berhubungan erat dengan jumlah spesies 

dalam komunitas. Sukmono et al., (2013) menyatakan bahwa pengetahuan tentang 

ikan Sumatera masih sangat terbatas karena minimnya eksplorasi dan publikasi. 

Keanekaragaman iktiofauna di Stasiun Penelitian Way Canguk melimpah dan 

belum banyak penelitian tentang keanekaragaman iktiofauna di kawasan ini. 

Masih banyak jenis ikan yang belum diidentifikasi baik di berbagai habitat 
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kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk seperti perairan sungai, rawa, 

percabangan sungai maupun genangan air dalam hutan serta muara sungai, juga 

habitat sungai dengan dasar berpasir, dasar berlumpur, dasar cadas dan lubuk. 

Stasiun Penelitian Way Canguk termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan. Sejauh  ini, belum ada data dari penelitian tentang 

keanekaragaman iktiofauna di Stasiun Penelitian Way Canguk. 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman  jenis iktiofauna di 

perairan dan sungai kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan. 

C. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

1. Sebagai sumber data dan informasi terbaru mengenai jenis – jenis 

iktiofauna di kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan; 

2. Sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan tindakan dan upaya 

pelestarian iktiofauna di kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan; 

3. Menyediakan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang 

keanekaragaman iktiofauna di kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Keanekaragaman iktiofauna di Indonesia sangat berlimpah. Berbagai jenis ikan 

baik ikan air tawar maupun ikan air laut terdapat di Indonesia. Pengetahuan 

tentang jenis – jenis ikan Sumatera masih terbatas karena kurangnya eksplorasi 

dan publikasi tentang keanekaragamannya. Jenis – jenis iktiofauna di kawasan 

Stasiun Penelitian Way Canguk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sangat 

berlimpah dan masih belum banyak yang diketahui. 

Sungai Way Canguk merupakan habitat yang terbentang dari hulu ke hilir. Hilir 

sungai berada di daerah selatan Stasiun Penelitian Way Canguk dan hulu sungai 

berada di daerah timur Stasiun Penelitian Way Canguk. Sungai Way Canguk 

merupakan salah satu sungai yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan. Selain sungai, terdapat aliran – aliran dalam hutan yang merupakan 

terusan sungai Way Canguk. Aliran – aliran dalam hutan juga merupakan habitat 

ikan yang terdapat di kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk. Aliran – aliran 

dalam hutan umumya berlumpur. Muara sungai yang terdapat di kawasan Stasiun 

Penelitian Way Canguk merupakan jalur bagi ikan – ikan diadromous (ikan yang 

sebagian besar masa hidupnya berada dalam satu jenis perairan baik perairan 

tawar atau perairan laut, namun harus bermigrasi ke perairan salah satu perairan 

untuk memijah atau bertelur) seperti ikan sidat (Anguilla bicolor) dan ikan kuwe 

(Caranx sexfaciatus).  

Dengan banyaknya habitat perairan di Stasiun Penelitian Way Canguk, terdapat 

berbagai biota perairan di Stasiun Penelitian Way Canguk seperti hewan krustasea 

(udang dan kepiting), moluska (keong tutut), serangga air dan ikan. Jenis ikan 

yang sering ditemukan adalah ikan wader (Rasbora sp.), moa (Anguilla 
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marmorata), ikan lele (Clarias batrachus), ikan gabus (Channa sp.) dan ikan 

sepat (Trichopodus trichopterus). 

Kajian tentang penelitian keanekaragaman iktiofauna di Stasiun Penelitian Way 

Canguk belum ada yang melakukan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui keanekaragaman jenis iktiofauna pada setiap habitat perairan yang 

meliputi sungai, rawa dan percabangan sungai atau genangan air dalam hutan 

sebagai  upaya konservasi iktiofauna di kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 



5 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Keanekaragaman Iktiofauna (Fauna Ikan) 

Keanekaragaman hayati mencakup semua jenis flora, fauna, mikroorganisme dan 

ekosistem dengan segala prosesnya. Menurut UU no.5 tahun 1994, 

keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup dari semua 

sumber termasuk daratan dan lautan. Keanekaragaman merupakan  hubungan 

antara jumlah jenis dan jumlah individu masing-masing jenis dalam suatu 

komunitas. Kekayaan jenis memiliki hubungan positif dengan area yang ditempati 

dan tergantung dari dua faktor, pertama, peningkatan jumlah mikrohabitat dapat 

meningkatkan keragaman dan kedua area yang lebih luas memiliki variasi habitat 

yang lebih besar dibandingkan dengan area yang lebih sempit. Sehingga semakin 

panjang dan lebar ukuran sungai semakin banyak pula jumlah jenis ikan yang 

menempati (Kottelat et al., 1993). 

Kekayaan jenis (species richness) dan endemisitas (organisme yang hanya di 

suatu tempat dan tidak ditemukan ditempat lain) merupakan pokok utama yang 

sangat penting dalam keanekaragaman (Wargasasmita, 2002). Pengetahuan 

tentang kekayaan jenis dan endemisitas mamalia, avifauna dan tumbuhan tinggi 

cukup banyak, tetapi untuk iktiofauna masih sangat terbatas (Wargasasmita, 

2002). 
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B. Distribusi Ikan 

Karakter ikan yang hidup di hulu hingga hilir sungai berbeda – beda. 

Keanekaragaman ikan di hulu sungai lebih tinggi dibandingkan di hilir sungai. Di 

hulu sungai, ikan umumnya memiliki organ penempel yang merupakan modifikasi 

dari moncong maupun sirip pelvic/ventral (perut) dan sirip pectoral (dada) 

sebagai alat melekatkan tubuh ikan pada bebatuan. Pada hulu sungai umumnya 

ditempati ikan perenang cepat, sedangkan pada hilir sungai ditemukan ikan yang 

telah beradaptasi dengan substrat pasir (Sukmono dan Margaretha, 2017). 

C. Karakteristik dan Pola Adaptasi Ikan 

Ikan merupakan vertebrata aquatik. Beberapa jenis ikan bernafas dengan alat 

tambahan yang berupa modifikasi gelembung renang/ gelembung udara. Adaptasi 

merupakan suatu proses evolusi yang menyebabkan organisme mampu hidup 

lebih baik dibawah kondisi lingkungan tertentu dan sifat genetik yang membuat 

organisme menjadi lebih mampu untuk bertahan hidup. Ikan di sungai juga 

mengalami proses adaptasi yang berpengaruh terhadap perubahan sifat genetik 

yang membuat ikan mengalami perubahan morfologi sesuai dengan kondisi 

lingkungan sekitarnya. Perubahan morfologi ikan adalah salah satu wujud pola 

adaptasi ikan dalam suatu habitat. Menurut Kottelat et al., (1993) secara umum 

morfologi tubuh ikan terbagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, badan, dan ekor 

seperti terlihat pada Gambar 1 : 
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Gambar 1. Struktur morfologi ikan secara umum (Kottelat et al., 1993). 

 

Sedangkan kepala merupakan bagian dari moncong mulut terdepan hingga ujung 

operkulum paling belakang (PK). Pada bagian ini terdapat mulut, rahang atas dan 

bawah, gigi, hidung, mata, insang dan alat tambahan lainnya. Tipe - tipe utama 

posisi mulut ikan antara lain terminal, sub terminal, inferior, superior, retracted 

protractile dan protracled protratile seperti terlihat pada Gambar 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tipe utama letak mulut (Kottelat et al., 1993) 

 

Bentuk posisi mulut merupakan pola adaptasi ikan dalam bersaing untuk 

mendapatkan makanan. Pada ikan inferior memungkinkan mencari makan di 

dasar sungai, misal ikan famili Claridae yang mampu mencari organisme kecil 

yang bersembunyi di dasar sungai. Ikan tipe mulut protractile memungkinkan 

mendapatkan makanan di tepi sungai atau batuan dasar sungai. Ciri ikan yang 
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memiliki tipe mulut ini adalah famili Cyprinidae. Tipe mulut superior pada 

umumnya dimiliki oleh ikan kecil pemakan plankton atau ikan pelagik (Saputra, 

2009). 

Badan merupakan bagian yang berfungsi untuk melindungi organ dalam. Bentuk 

ikan yang tipis dan kuat memudahkan dalam berenang. Bagian badan dimulai dari 

belakang operculum sampai belakang anus. Bagian anggota badan antara lain 

sirip, baik yang tunggal maupun yang berpasangan. Sirip punggung, sirip ekor dan 

sirip dubur disebut sirip tunggal. Sirip dada dan sirip perut disebut sirip 

berpasangan. Pada ikan yang memiliki dua sirip punggung, bagian depan terdiri 

dari duri dan yang kedua terdiri dari duri di bagian depan diikuti oleh jari-jari 

yang lunak dan umumnya bercabang. Pada ikan bersirip punggung tunggal, jari-

jari bagian depan tidak bersekat dan mungkin mengeras, sedangkan jari-jari di 

belakang lunak atau bersekat dan umumnyabercabang (Kottelat et al., 1993). Sirip 

punggung berpasangan maupun tunggal dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sirip punggung ikan (Kottelat et al., 1993). 
 

Keterangan: 

A. Bagian sirip punggung yang berpasangan (a) Sirip punggung I yang keras; (b) bagian 

sirip punggung II yang lunak. 

B. Bagian sirip punggung yang tunggal (a) Sambungan antara duri; (b) gabungan antara 

jari-jari. 
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Bagian anggota badan yang lain adalah sisik. Pada ikan bertulang sejati, ada dua 

macam sisik, yaitu sisik sikloid dan sisik stenoid (Gambar 4). Tipe ctenoid (ctenos 

= sisir), Berbentuk sisir, tipis, berupa suatu jernih yang tersusun dari suatu lamina 

fibrosa yang tertutup oleh lapisan tulang yang mengalami modifikasi. Ada garis 

konsentris dan radier, terdapat pada ikan Teleostei. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sisik ikan bertulang sejati (A) : sisik cyloid (i) dan ctenoid (ii). 

Ekor merupakan bagian tubuh yang terletak di permulaan sirip dubur hingga 

ujung sirip ekor terbelakang. Pada bagian ini terdapat anus, sirip dubur dan sirip 

ekor. Adapun tipe-tipe utama sirip ekor ikan antara lain bentuk membulat, bersegi, 

sabit, becagak dan meruncing (Kottelat et al., 1993). Lihat (Gambar 5) berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tipe – tipe sirip ekor (Kottelat et al., 1993) 

Keterangan : (a) membulat; (b) bersegi; (c) sedikit cekung; (d) bentuk sabit; (e) 

bercagak; (f) meruncing; (g) lanset. 
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D. Habitat Ikan 

Terdapat banyak habitat ikan seperti sungai, rawa, danau, kolam dan lain – lain. 

Sungai merupakan salah satu habitat di perairan air tawar dan salah satu badan 

lotik utama yakni badan sungai dengan air mengalir (lotik) dan badan sungai 

dengan air yang tidak mengalir atau menggenang (lentik) serta merupakan 

perairan terbuka yang memiliki arus, perbedaan gradien lingkungan dan masih 

dipengaruhi daratan. Sungai memiliki beberapa ciri antara lain memiliki arus, 

organisme yang ada memiliki adaptasi biota khusus, substrat umumnya berupa 

batuan, kerikil, pasir dan lumpur (Nurudin, 2013).  

Muara sungai bagian dari suatu wilayah estuaria merupakan suatu perairan pantai 

semi tertutup yang memiliki hubungan langsung dengan lautan dan air laut 

tersebut bercampur dengan air yang datang dari daratan (air tawar). Bentuk 

interaksi berupa inflow (masukan) dari laut melalui dinamika air laut seperti arus, 

gelombang dan pasang surut dan sebaliknya outflow (keluaran) dari berbagai 

material termasuk sedimen dari daratan melalui sistem aliran sungai. 

Rawa merupakan daerah yang tergenang air yang penggenangannya dapat bersifat 

musiman atau permanen dan ditumbuhi oleh vegetasi. Genangan air bisa berasal 

dari hujan atau luapan air sungai saat pasang. Ekosistem rawa dibagi menjadi tiga 

yaitu rawa air tawar, rawa air asin dan rawa air payau. Rawa air tawar merupakan 

ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya mineral. 

Kondisi air tidak selalu tetap, adakalanya dapat naik dan dapat turun, bahkan 

dapat mengering (UNY Press, 2018). 
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Aliran – aliran dalam hutan merupakan percabangan dari sungai utama yang 

mengalir dalam hutan. Aliran – aliran dalam hutan memiliki dasar cenderung 

berlumpur, tidak jarang juga berbatu atau kerikil. Aliran – aliran dalam hutan 

biasanya berarus sedang dan kadang menggenang. Terdapat biota perairan seperti 

moluska (keong – keongan) yang menempel pada substrat bebatuan. 

Kualitas air juga dapat mempengaruhi kehidupan biota dalam ekosistem perairan. 

Sifat – sifat fisika dan kimia yang dapat mempengaruhi kehidupan ikan 

diantaranya (Nurudin, 2013) : 

a. Suhu Perairan 

Suhu merupakan faktor yang sering sebagai faktor pembatas organisme 

perairan seperti ikan maupun udang mampu hidup dengan kisaran suhu 20 

– 30°C. 

b. Arus Air 

Arus air merupakan pergerakan massa air dari daerah yang tinggi ke 

daerah yang rendah sesuai dengan sifat air. Aliran sungai sangat fluktuatif 

dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Beberapa variabel penting 

dalam dinamika sungai adalah debit air, kecepatan, gradien, Muatan 

sedimen dan base level (level terendah sungai). 

c. Kedalaman Perairan 

Kedalaman merupakan wadah penyebaran atau faktor fisik yang 

berhubungan dengan banyak air yang masuk kedalam suatu sistem 

perairan, karena semakin dalam suatu sungai akan semakin banyak pula 

jumlah ikan yang menempati. 
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E. Status Konservasi IUCN 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) merupakan organisasi 

internasional mengenai lingkungan yang berujuan untuk konservasi sumber daya 

alam (IUCN, 2018). Sukmono dan Margaretha (2017) terdapat 5 kategori status 

konservasi berdasarkan Daftar Merah IUCN pada ikan air tawar antara lain : 

1. Vulnerable (VU; Rentan) 

Vulnerable (VU; Rentan) merupakan status konservasi yang diberikan 

kepada spesies atau jenis yang sedang menghadapi resiko kepunahan  di 

alam pada waktu yang akan datang. 

2. Near Threatened (NT; Hampir terancam) 

Near Threatened (NT; Hampir terancam) merupakan status konservasi 

yang diberikan kepada spesies atau jenis yang kemungkinan berada dalam 

keadaan terancam atau mendekati terancam punah meski tidak masuk 

dalam kategori terancam. 

3. Least Concern (LC; Berisiko rendah) 

Least Consern (LC; Berisiko rendah) merupakan status konservasi yang 

diberikan kepada spesies atau jenis yang telah dievaluasi namun tidak 

masuk kategori manapun. 

4. Data Deficient (DD; Informasi Kurang) 

Data Deficient (DD; Informasi Kurang) merupakan status konservasi yang 

diberikan kepada spesies atau jenis yang informasi yang ada kurang 

memadai untuk membuat perkiraan akan resiko kepunahannya yang 

berdasarkan distribusi dan status populasinya. 
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5. Not Evaluated (NE; Belum dievaluasi) 

Not Evaluated (NE; Belum dievaluasi) merupakan status konservasi yang 

diberikan kepada spesies atau jenis dalam suatu takson yang menyaatakan 

“belum divealuasi” ketika tidak dievaluasi untuk masuk dalam kategori – 

kategori status konservasi IUCN. 

F. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan kawasan konservasi terbesar 

ketiga dengan luas area 3.568 km
2
 di Sumatera. Posisi geografis taman nasional 4̊ 

31’- 5̊ 57’ LS dan 103̊ 34’ - 104̊  43’ BT, terbentang dari Provinsi Lampung ke 

Bengkulu (Gambar 5). Wilayah ini merupakan hutan dataran rendah terluas yang 

tersisa di Sumatra dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air utama bagi 

Sumatera Bagian Barat dan Selatan. Bentuknya yang tipis memanjang 

menciptakan batas kawasan sepanjang lebih dari 700 km. Dua jalan lintas 

membagi taman nasional di sebelah utara dan selatan. TNBBS juga dikenal 

sebagai wilayah penting bagi konservasi mamalia besar Sumatra, khususnya 

harimau, badak dan gajah (WCS-IP, 2001).  

Kawasan ini sedikitnya memiliki 23 sungai besar dan ratusan anak-anak sungai 

yang mengalir dari taman nasional ke daerah-daerah hilir di sepanjang pesisir 

Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat dan Bengkulu Selatan. Kawasan Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan bagian hulu dari sungai-sungai yang 

mengalir ke daerah pemukiman dan pertanian di daerah hilir sehingga berperan 

sebagai daerah tangkapan air (Catchment area) dan melindungi sistem tata air 

(hidro urologi). Sebagian besar dari sungai yang ada mengalir ke arah Barat Daya 

dan bermuara di Samudera Indonesia, sementara sebagian lagi bermuara ke Teluk 
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Semangka. Sungai-sungai yang mengalir di bagian Utara taman nasional terdiri 

dari Way Nasal Kiri, Way Nasal Kanan, Way Menula, Way Simpang, dan Way 

Laai. Sungai-sungai yang mengalir di bagian tengah taman nasional terdiri dari 

Way Tenumbang, Way Biha, Way Marang, Way Ngambur Bunuk, Way Tembuh, 

Way Ngaras, Way Pintau, Way Pamerihan, Way Semong dan Way Semangka.  

Sementara di bagian Selatan mengalir Way Canguk, Way Sanga, Way Menanga 

Kiri, Way Menanga Kanan, Way Paya, Way Kejadian, Way Sulaeman, dan Way 

Blambangan.Dibagian ujung Selatan taman nasional terdapat danau yang 

dipisahkan oleh pasir pantai selebar puluhan meter, yaitu Danau Menjukut (150 

ha). Di bagian tengah, yaitu di daerah Suoh terdapat 4 (empat) danau yang 

letaknya berdekatan, yaitu Danau Asam (160 ha), Danau Lebar(60 ha), Danau 

Minyak (10 ha), dan Danau Belibis (3 ha). Sementara bagian Tenggara, Selatan 

dan barat taman nasional dikelilingi oleh perairan, yaitu perairan Teluk 

Semangka, Tanjung Cina dan Samudera Indonesia (Pusat Konservasi Alam, 

2006). 
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Gambar 6. Lokasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 

G. Stasiun Penelitian Way Canguk 

Stasiun Penelitian Way Canguk merupakan stasiun penelitian dibawah Wildlife 

Conservation Society – Indonesia Program (WCS – IP) yang berada di kawasan 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Stasiun Penelitian Way Canguk 

dibangun pada tahun 1997 oleh WCS – IP dan PHKA yang memiliki tujuan untuk 

membuat stasiun jangka panjang dan pelatihan yang langsung terjun ke lapangan. 

Areal penelitian Way Canguk terletak pada 5° 39’ 325” LS dan 104°24’21” BT, 

dengan ketinggian berkisar antara 0-100 mdpl (Gambar 6). Habitat ikan di 

kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk terdiri dari sungai, rawa, muara dan 

aliran – aliran sungai dalam hutan yang terdapat di sekitar areal penelitian (WCS-

IP, 2001).  

Di Stasiun Penelitian Way Canguk terdapat Sungai panjang yang bernama Sungai 

Way Canguk terbentang dari hulu sampai hilir. Sungai Way Canguk berarus 
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sedang, jarak hilir sungai ± 4 kilometer dari Stasiun Penelitian Way Canguk dan 

jarak hulu sungai ± 12 kilometer. Selain sungai, Stasiun Penelitian Way Canguk 

terdapat rawa yang jaraknya ± 8 meter dari Stasiun Penelitian Way Canguk, 

muara sungai yang jaraknya ± 4 kilometer dan aliran – aliran dalam hutan yang 

tersebar di plot penelitian. Banyaknya habitat ikan di Stasiun Penelitian Way 

Canguk, terdapat biota perairan di Stasiun Penelitan Way Canguk sepeti hewan 

krustasea (udang dan kepiting), moluska (keong tutut), serangga air dan ikan. 

Jenis ikan yang sering ditemukan adalah ikan wader (Rasbora sp.), ikan blosohan 

(Glossogobius sp.), moa (Anguilla marmorata), ikan lele (Clarias batrachus), 

ikan gabus (Channa sp.) dan ikan sepat (Trichogaster trichopterus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Lokasi Stasiun Penelitian Way Canguk (SPWC), Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan (TNBBS), (WCS-IP). 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 90 hari pada bulan  Januari - April 2019 

di perairan kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan dibawah bimbingan Wildlife Conservation Society – Indonesia 

Program (WCS-IP). Proses identifikasi ikan dilakukan di  Stasiun Penelitian Way 

Canguk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai alat pancing berupa gill 

nets (jaring insang), pancing joran, jala lempar, tangguk (serok) dan alat pancing 

tradisional (raas) untuk menangkap sampel ikan, Global Positioning System 

(GPS) menandai titik lokasi pengambilan sampel, penggaris untuk menghitung 

morfometrik sampel ikan, bola pingpong untuk mengukur kuat arus, stopwatch,  

tongkat sepanjang 2 meter untuk mengukur kedalaman, range finder atau alat 

untuk mengukur jarak, termometer skala 0 - 100°C untuk mengukur suhu air, pita 

dan spidol untuk penanda lokasi pengambilan sampel, kamera digital sebagai alat 

dokumentasi papan ujian dan alat tulis. 

 Objek dalam penelitian ini adalah ikan yang ditemukan di lokasi pengambilan 

sampel. Bahan yang digunakan lokasi pengambilan sampel dan buku identifikasi 
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Freshwater Fishes of Western Indonesia and Sulawesi Versi Dwi Bahasa 

Indonesia dan Inggris oleh Kottelat et al.(1993) untuk mengidentifikasi ikan serta 

lembar data. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Utama 

Variabel utama dalam penelitian ini adalah jenis ikan yang terdapat di 

perairan kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan. 

2. Variabel Pendukung 

Variabel pendukung dalam penelitian ini adalah faktor – faktor lingkungan 

berupa suhu air, kedalaman air, kuat arus, dan pendataan biota perairan 

yang terdapat di perairan kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan.  

D. Metode 

 

1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan  pada bulan Januari 2019 selama kurang 

lebih dua minggu di perairan kawasan Stasiun Penelitian Way Canguk 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Survei ini dilakukan untuk 

mengenal area penelitian, jenis habitat ikan dan penentuan lokasi 

pengambilan sampel. 

Metode yang digunakan untuk penentuan lokasi pengambilan sampel yaitu 

Purposive Sampling atau  pengambilan sampel secara terpilih.terdapat 

tujuh lokasi pengambilan sampel seperti pada Gambar 8 : 
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Gambar 8. Peta Lokasi Pengambilan Sampel, (WCS-IP). 

1. Stasiun I, terletak di sungai utama yaitu Sungai Way Canguk yang 

berjarak sekitar ± 20 meter dari Camp Way Canguk. Panjangnya lokasi 

pengambilan sampel yaitu 1 kilometer. 

2. Stasiun II, terletak di plot penelitian bagian selatan yaitu plot M250 

dengan panjang lokasi pengambilan sampel sepanjang 500 meter. 

3. Stasiun III, terletak di plot penelitian bagian selatan yaitu plot C50 

dengan panjang lokasi pengambilan sampel sepanjang 500 meter. 

4. Stasiun IV, terletak di plot penelitian bagian utara yaitu plot 2G180 

dengan panjang lokasi pengambilan sampel sepanjang 500 meter. 

5. Stasiun V, terletak di plot penelitian bagian utara yaitu plot 2A1550 

dengan panjang lokasi pengambilan sampel sepanjang 500 meter. 

6. Stasiun VI, terletak di plot peneltian bagian selatan yaitu plot U1350 

dengan panjang lokasi pengambilan sampel sepanjang 500 meter. 

1 
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7. Stasiun VII, terletak di Rawa Lele yang berjarak ± 800 meter dari 

Camp Way Canguk. 

       

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Lokasi Pengambilan Sampel; (1) Sungai Way Canguk, (2) Anak 

Sungai Plot M250, (3) Anak Sungai Plot C50, (4) Anak Sungai Plot 2G180, (5) Anak 

Sungai Plot 2A1550, (6) Anak Sungai Plot U1350, (7) Rawa Lele, (WCS-IP). 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menangkap langsung dengan 

menggunakan gill nets (jaring insang) dengan ukuran mata jaring 1,5 inci, 

2 inci dan 3 inci dengan lebar jaring 25 meter dan tinggi jaring 3 meter, 

jala lempar, tangguk (serok) dengan ukuran mata jaring 0,5 inci dan 1inci, 

pancing joran dan tajur dengan berbagai ukuran mata pancing dan alat 

pancing tradisional (raas). Sampel diidentifikasi dan diukur morfometri 

meliputi panjang total (PT), panjang baku (PB), panjang kepala (PK) dan 

tinggi badan (TB) langsung di lokasi pengambilan sampel, pengukuran 

meristik tidak dapat dilakukan. Sampel ikan tidak dijadikan spesimen 

namun pengoleksian sampel ikan dalam bentuk foto. Setelah ikan sampel 

diidentifikasi, diukur dan diambil foto, ikan sampel langsung dilepaskan 

kembali (Gambar 10). Sampel ikan diidentifikasi dengan menggunakan 

buku Kottelat et al. (1993) dan Fishbase.org sebagai informasi tambahan 

tentang sampel ikan yang didapat.  

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pelepasan Ikan Sampel. 
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2. Pengukuran Kecepatan Arus 

Pengukuran kecepatan arus dilakukan menggunakan alat pengukur air 

sederhana. Pembuatan menggunakan bola tenis meja sebagai pengapung di 

permukaan dan beban sebagai sensor dibawah air sehingga dapat 

mendekteksi arus bawah sungai. Sensor dihubungkan dengan benang 

nilon. Cara kerja alat ini yaitu pada ujung benang nilon diikatkan pada 

substrat atau perahu, kemudian diceburkan ke perairan dan diulur benang 

sampai panjang bentangan 5 meter. Diberi tanda di pegang tanda tali 

pertama (5 meter). Kemudian dilepaskan tanda tali pertama (5 meter) 

bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch dan selanjutnya 

diberi tanda dan dipegang tanda tali kedua (10 meter) (Gambar. 11). 

Stopwatch dihentikan setelah tanda tali pertama dan tanda tali kedua 

terbentang lurus. Hasil pengukuran yang diperoleh dari current drouge ini 

merupakan kecepatan arus rata-rata selama selang waktu pengukuran di 

daerah ketinggian sensor silang terpasang sepanjang lintasannya. Rumus 

yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu : 

V = X : t 

Keterangan : 

V = Kecepatan arus (m/s) 

X = Jarak tempuh “bola pingpong”, dalam satuan meter. 

t = Waktu yang ditempuh oleh bola pingpong dalam satuan detik. 
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Gambar 11. Alat Pengukuran Kuat Arus Air Sederhana; (a) Arus; (b) 

Beban; (c) Bola Pingpong; (d) Penghitung Waktu dan (x) Jarak. 

 

3. Pengukuran Kedalaman Air 

Dengan cara memasukkan tongkat sepanjang dua meter pada bagian 

perairan yang akan diukur kedalamannya. Bagian yang basah diukur 

dengan meteran. Kemudian kedalaman air dapat dilihat pada skala. 

4. Pengukuran Suhu Air 

Dengan cara dimasukkan ujung termometer pada permukaan air dititik 

pengamatan. Lalu dibiarkan beberapa saat sampai air raksa/alkohol tidak 

bergerak lagi. Selanjutnya suhu dapat dilihat pada skala. 

5. Pendataan Biota Perairan 

Pendataan biota perairan yang hidup selain iktiofauna seperti krustasea 

(udang dan kepiting), moluska (keong – keongan) dan serangga air 

(anggang – anggang). 
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6. Parameter Penelitian dan Analisis Data 

Data yang dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan metode 

pengukuran keanekaragaman jenis ikan meliputi indeks keragaman 

(diversity indexs), indeks kemerataan (evennes indexs) dan indeks 

dominansi (dominance index) : 

            Indeks Keragaman Jenis (H’) 

Indeks keragaman jenis digunakan untuk menentukan tingkat keragaman 

jenis di lokasi penelitian. Indeks keragaman ikan dihitung dengan 

menggunakan rumus indeks keragaman Shannon-Wiener (Nurudin, 2013): 

H’= - Ʃ (pi ln pi) dengan pi=ni/N 

 

  Keterangan: H’= indeks Shannon-Wiener 

   ni = jumlah individu setiap jenis 

   N = jumlah individu seluruh jenis 

   Kriteria nilai indeks keanekaragaman (H’) : 

   H’ < 1  = keanekaragaman bernilai rendah 

   1 < H’ < 3 = keanekaragaman bernilai sedang 

   H’ > 3  = keanekaragaman bernilai tinggi 

 

  Indeks Kemerataan (E) 

Penentuan nilai indeks kemerataan ini berfungsi untuk mengetahui 

kemerataan setiap jenis ikan dalam area pengamatan yang ditentukan, 

sehingga dapat diketahui keberadaan dominansi jenis ikan. Indeks 

kemerataan dihitung dengan rumus (Nurudin, 2013): 
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E=
H'

ln S
 

  Keterangan: E = indeks kemerataan 

     H’= indeks Shannon-Wiener 

     S  = jumlah jenis yang ditemukan 

  Kisaran nilai indeks kemerataan (E): 

 0 < E < 0,4 = kemerataan bernilai rendah 

0,4 < E < 0,6 = kemerataan bernilai sedang 

0,6 < E < 1 = kemerataan bernilai tinggi 

Indeks Dominansi (Di) 

Penentuan jenis ikan yang dominan di dalam kawasan penelitian, 

ditentukan dengan menggunakan rumus Dominansi Simpson berikut 

(Mote, 2017): 

 𝐷𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan : Di = Indeks dominansi suatu jenis ikan 

           ni = jumlah individu suatu jenis 

           N = jumlah individu dari seluruh jenis 

Kriteria : Di = 0-2% jenis tidak dominan 

                Di = 2-5% jenis sub dominan 

                Di = >5% jenis dominan 
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V. KESIMPULAN 

 

Dari hasil pengamatan keanekaragaman iktiofauna di kawasan Stasiun Penelitian 

Way Canguk, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Selama pengamatan dilakukan, individu ikan yang berhasil ditemukan berjumlah 

720 individu yang terdiri dari 23 spesies yang mewakili 15 famili. Dari ketujuh 

lokasi pengamatan sungai Way Canguk mempunyai jumlah spesies tertinggi 

sebanyak 18 spesies. 

2. Hasil indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan penyebaran individu ikan 

tertinggi berada di sungai Way Canguk dengan masing-masing nilai sebesar 2,16 

dan 0,75 dan Rasbora sumatrana (wader pari) mempunyai dominansi yang tinggi 

yang ditemukan di 6 lokasi dari 7  lokasi pengamatan.  

3. Parameter lingkungan di Stasiun Penelitian Way Canguk, pada  seluruh lokasi 

pengamatan mempunyai variasi suhu air berkisar 26 -29°C dengan kuat arus dari 

lambat – deras serta kedalaman, biota perairan, substrat dan warnai air yang 

bervariasi. 

4. Status konservasi iktiofauna Stasiun Penelitian Way Canguk berdasarkan IUCN 

Red List ikan meliputi tiga kategori yaitu beresiko rendah (least concern) 

sebanyak 16 spesies, belum dievaluasi (not evaluated) sebanyak 6 spesies dan 

informasi kurang 1 spesies. 
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