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Abstrak 
Penelitian Kajian bioekologi dalam rangka menentukan arah pengelolaan 

ikan semah (Tor tambroides) dan sidat (Anguilla marmorata) di Sungai Manna, 
Bengkulu dan sebaran ikan ekonomis di perairan Sumatera Barat dilakukan 
sepanjang tahun 2012. Tujuan penelitian adalah melakukan kajian populasi ikan 
semah berdasarkan gen COI DNA mitokondria yang akan dijadikan sumber 
informasi dalam mengidentifikasi unit pengelolaan dan kondisi populasi ikan 
semah. Mengkaji aspek bioekologi ikan semah yang meliputi perkembangan gonad, 
keterkaitan kondisi lingkungan terhadap reproduksi, makanan dan kebiasaan makan 
dan pertumbuhan yang akan dijadikan sumber informasi dalam menentukan 
strategi pengelolaan  ikan semah. 

Lokasi sampling, baik di Sungai Manna, Bengkulu dan Sungai Batang 
Tarusan, Sumatera Barat ditentukan secara purposive sampling, habitat tempat ikan 
semah di amati secara fisik, kimia dan biologi menggunakan metode APHA. 
Spesimen ikan yang telah diperoleh selanjutnya ditandai (tagging) kode spesimen 
dan asalnya. Pengawetan sampel di lapangan dengan cara merendam ikan tersebut 
dalam larutan alkhol 75%. Dilakukan pengamatan aspek biologi yang meliputi 
makanan, reproduksi dan pertumbuhan. Pengamatan populasi dilakukan dengan 
analisis mtDNA dengan sequensing menggunakan primer CO1.   

Hasil penelitian menunjukkan ikan semah yang ada di Sungai Manna, 
Bengkulu dan Sungai batang Tarusan, Sumatera Barat teridentifikasi sebagai Tor 
tambroides. Ikan semah yang ada di kedua lokasi merupakan satu kelompok populasi 
yang terintegrasi, namun ada keragaman genetik yang spesifik yang dimiliki oleh 
masing-masing lokasi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Strategi pengelolaan ikan 
semah, harus dikelola dan dievaluasi secara terpisah pada setiap populasi di kedua 
kelompok lokasi tersebut (Manna dan Batang Tarusan). Strategi pengelolaan ikan 
semah di Sungai Manna, yang tepat adalah penetapan wilayah konservasi ikan 
semah di bagian hulu Sungai Manna yaitu di stasiun Muara Simpur dan Pulau 
Timun. Pengelolaan ikan semah di Sungai Batang tarusan dapat menjadi contoh 
dalam pengelolaan ikan semah di sungai-sungai Indonesia. Ikan sidat di Sungai 
Manna, Bengkulu teridentifikasi sebagai Anguilla marmorata, memiliki karakteristik 
genetik yang spesifik berbeda dengan ikan sidat dari Limboto. Analisis biologi 
sangat sulit dilakukan karena perkembangan gonad yang sulit teridentifikasi pada 
ukuran kecil, sehingga sulit menentukan identifikasi jenis kelamin dan parameter 
biologi lainnya.  
Kata Kunci : Semah, Sungai Manna, Sungai Batang Tarusan dan biologi 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan semah (Tor tambroides) digolongkan dalam ikan cyprinid, dengan 

ciri-ciri; bentuk badan pipih agak panjang dengan punggung meninggi, 

berwarna putih keperak-perakan dan gurat sisi terlihat lengkap. Sirip punggung 

tipis dan transparan dan sisik terlihat jelas. Hidup di hulu sungai dengan kondisi 

perairan yang jernih dan kebutuhan oksigen tinggi. Wilayah penyebaran ikan 

semah di Indonesia berada di Sumatera, Jawa dan kalimantan (Paparan Sunda) 

(Kottelat et al., 1993; 1997). Ikan ini adalah salah satu ikan air tawar Indonesia 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sudah jarang ditemukan di alam 

(Nurdawati dkk, 2007).  

Status terkini penelitian ikan semah, terkait dengan bioekologi dan 

genetik diinformasikan sebagai berikut; Menurut Haryono (2006) ikan semah 

memiliki fekunditas 3125 -8201 telur, memiliki rasio sex 1:2, sexual dimorfism 

berdasarkan ukuran dan warna tubuh., ukuran operkulum dan bentuk papila. 

Ikan semah merupakan ikan omnivora. Tetapi belum diketahui apakah 

perbandingan komposisi perbandingan makanan sama antara musim, sepanjang 

tahun dan pada tipe habitat yang berbeda. Namun demikian pengamatan yang 

singkat 2 bulan  September dan Oktober 2005 dan jumlah sample yang tidak 

disebutkan mengaburkan hasil penelitian ini. Belum diungkapkan bagaimana 

preferensi pemijahan ikan semah, apakah ikan ini lebih memilih melakukan 

migrasi pemijahan untuk mencari tempat pemijahan di sekitar habitatnya 

sepanjang memenuhi strategi pemijahannya.  

Haryono (2006) Tor tambroides memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih 

besar dari kerabatnya. Namun demikian hasil analisis morfologi ini tidak 

diperbandingkan dengan analisis DNA untuk memberikan hasil yang lebih 

valid. Penelitian mengenai keragaman genetik ikan semah di Indonesia 
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khususnya di Sungai Manna dan Semanka berdasarkan runutan nukleotida dan 

asam amino gen Cytochrome Oxidase Subunit I (COI) selama ini belum ada. 

Informasi data runutan basa nukleotida yang ada untuk ikan semah (Tor 

tambroides) baru terbatas pada ikan semah dan kerabatnya yang ada di luar 

Indonesia (Yang et al., 2010) and Esa et al (2008).  

Penurunan produksi tahunan ikan semah yang drastis, mengindikasikan 

ketidakmampuan ikan semah untuk pulih. Ketidakmampuan ikan semah untuk 

pulih disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Untuk mempertahankan 

keberlanjutan ikan semah diperlukan usaha yang mengarah kepada konservasi 

maupun domestikasinya. Usaha tersebut akan lebih terarah dan berhasil apabila 

informasi fundamental mengenai ikan semah digali lebih dalam dan rinci, terkait 

dengan biota dan habitatnya.  

 

1.2 Kerangka Pemikiran 

Masalah penurunan produksi tahunan ikan semah di alam akibat 

degdradasi habitat dan penangkapan berlebih, terjadi pada banyak wilayah 

distribusi ikan semah di Indonesia, termasuk perairan Sungai Manna Prov. 

Bengkulu dan Sungai Tarusan Prov. Sumatera Barat. Untuk mengatasi kondisi 

tersebut, perlu diupayakan strategi pengelolaan yang tepat terkait biota dan 

habitat. 

 Pengelolaan biota mempertimbangkan aspek genetik dan bioekologi. 

Aspek genetik akan memberikan panduan pengelolaan berdasarkan informasi 

tentang identifikasi unit pengelolaan dan bagaimana kondisi kesehatan unit 

pengelolaan tersebut. Penggunaaan standar acuan biologi hasil maksimum 

berkelanjutan harus berdasarkan pada informasi biologi utama dari unit 

populasi yang dikelola. Kekeliruan menetapkan unit populasi dapat 

menyesatkan pencapaian tujuan pengelolaan berkelanjutan. Sungai Manna 

adalah wilayah penyebaran ikan semah yang memerlukan pengelolaan, namun 



 3 

belum diketahui apakah ikan semah yang ada di Sungai Manna adalah satu 

segmen populasi atau terdiri dari sub populasi yang terpisah. 

Kajian bioekologi akan menghasilkan strategi yang berhubungan dengan 

pengaturan ukuran ikan yang boleh ditangkap, pengaturan musim penangkapan 

dan pengaturan lokasi penangkapan yang dibutuhkan untuk upaya konservasi, 

serta menentukan potensi reproduksi dan kualitas perairan yang dibutuhkan 

untuk upaya domestikasi. Ikan yang mengalami tekanan penangkapan 

kemungkinan menunjukkan perubahan karakteristik reproduksi sebagai 

mekanisme adaptasi terhadap lingkungan dengan cara melakukan strategi 

reproduksi dan pertumbuhan. Setiap mahluk hidup termasuk ikan semah 

mempunyai potensi untuk mempertahankan eksistensinya dan turunannya 

sebagai mekanisme adaptasi terhadap lingkungan seperti tekanan eksploitasi. 

Namun belum diketahui apakah ikan semah menunjukkan perubahan 

karakteristik reproduksi yang berkaitan dengan kematangan, pemijahan, 

fekunditas, ukuran dan pertumbuhan sebagai strategi reproduksi untuk menjaga 

eksistensinya. Sementara pengelolaan habitat dapat berupa penetapan wilayah 

konservasi ikan semah, Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pemikiran penelitian
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1.3 Hipotesis 

Apabila pengelolaan biota yang mencakup aspek genetik dan bioekologi 

dan habitat ikan semah dikaji lebih dalam dan rinci, maka informasi ini dapat 

dijadikan landasan usaha konservasi dan domestikasi dalam upaya pemanfaatan 

sumber daya perairan sungai yang berkelanjutan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk usaha konservasi 

dan domestikasi dalam upaya pemanfaatan sumber daya perairan yang 

berkelanjutan pada ekosistem sungai, khususnya terhadap ikan semah di Sungai 

Bengkulu Prov. Bengkulu dan di Sungai Batang Tarusan Prov. Sumatera Barat. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Melakukan kajian populasi ikan semah berdasarkan gen COI DNA 

mitokondria yang akan dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi 

unit pengelolaan  dan kondisi populasi ikan semah. 

2. Mengkaji aspek bioekologi ikan semah yang meliputi perkembangan gonad, 

keterkaitan kondisi lingkungan terhadap reproduksi, makanan dan 

kebiasaan makan dan pertumbuhan. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Semah 

Ikan semah (Tor tambroides) adalah salah satu ikan air tawar Indonesia 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sudah jarang ditemukan di alam 

(Nurdawati dkk, 2007). Ikan semah digolongkan dalam ikan cyprinid, dengan 

ciri-ciri; bentuk badan pipih agak panjang dengan punggung meninggi, 

berwarna putih keperak-perakan dan gurat sisi terlihat lengkap. Sirip punggung 

tipis dan transparan dan sisik terlihat jelas. Hidup di hulu sungai dengan kondisi 

perairan yang jernih dan kebutuhan oksigen tinggi. 

Keberadaan ikan ini di Indonesia terkait dengan sejarah biogeografinya. 

Menurut de Beaufort (1951), pada zaman Pleistocene terdapat suatu sistem 

sungai yang mengalir diantara Benua Asia dan Paparan Sunda, adanya sistem 

sungai ini membuat ikan menjadi terdistribusi spasial. Pada zaman itu pula 

terjadi pemisahan benua termasuk terpisahnya paparan sunda dari benua induk 

(Asia). Selanjutnya Paparan Sunda terpisah menjadi Sumatera, Kalimantan dan 

Jawa, dan pada akhirnya ikan Tor tambra terisolasi diantara sungai-sungai di  

sana. 

Ikan Semah juga disebut sebagai raja sungai masuk ke dalam genus Tor 

dan keluarga Cyprinidae. Indonesia memiliki empat jenis yaitu Tor, yaitu:. Tor 

tambroides Blkr, T. tambra (CV), T. douronensis (CV) dan T. Soro (C.V). Kiat 

(2004) melaporkan bahwa saat ini, ada sekitar 20 spesies yang berbeda sebagai 

spesies, tergolong dalam genus Tor dari seluruh Asia. Weber dan Beaufort (1916) 

menyebut ikan semah sebagai Labeobarbus, dan membedakan spesies ini  

berdasarkan lobus berdaging median bibir bawah, kemudian Kottelat et al. 

(1993) menyatakan bahwa sistematika dari Tor masih tidak tepat. Sementara, 

sebagian besar spesies Tor adalah terancam terutama oleh degradasi lingkungan 

dan over-fishing, bentuk morfologi ikan semah terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Bentuk morfologi ikan semah 

 

2.2. Identifikasi Stok Ikan 

Identifikasi stok ikan dapat dilakukan melalui pengukuran pada struktur 

morfologis (karakter morfometrik) (Tschibwabwa 1997; Sudarto 2003; Gustiano 

2003) dan karakter meristik (Seymour 1959; MacCrimmon and Clayton 1985; Al-

Hasan 1984; 1987a,b)) dan marka molekular (Waltner 1988; Krueger 1986; 

Sudarto 2003). 

Morfometrik adalah perbandingan ukuran relatif bagian-bagian tubuh 

ikan, sementara meristik adalah bagian yang dapat dihitung dari ikan yang 

merupakan jumlah bagian-bagian tubuh ikan. Perbedaan morfologis antar 

populasi dapat berupa perbedaan jumlah, ukuran dan bentuk (Sprent 1972), 

keunggulan menggunakan karakter morfologis dalam membedakan populasi 

adalah mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya besar dan tidak memerlukan 

waktu lama (Mustafa 1999; Gustiano 2003).  

Penanda molekular mampu mengidentifikasi perbedaan genetik langsung 

pada level DNA sebagai komponen genetik. Semua karakter yang ditampilkan 
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baik secara nyata atau tidak oleh satu individu hewan tidak lain adalah 

pencerminan karakter gen yang dimiliki oleh individu hewan tersebut, atau 

dapat disebut bahwa semua informasi yang dapat diamati pada suatu individu 

hewan adalah penanda genetik dari individu tersebut. Karakteristik penanda 

molekular ini dapat menanggulangi keterbatasan penggunaan penanda 

morfologi karena penanda ini bebas dari pengaruh-pengaruh epistasi, 

lingkungan dan fenotipe, sehingga dapat menyediakan informasi yang lebih 

akurat (Muladno 2006). 

Salah satu penanda molekuler yang biasa digunakan untuk identifikasi 

stok adalah analisis sekuense mtDNA. Hal ini karena mtDNA bersifat maternal 

dan diturunkan oleh parentalnya tanpa rekombinasi (Harrison 1989; Amos and 

Hoelzel 1992), molekulnya kompak dan ukuran panjangnya relatif pendek 

(16000–20000 nukleotida) tidak sekompleks DNA inti sehingga dapat dipelajari 

sebagai satu kesatuan utuh, tingkat evolusi yang tinggi (5-10 kali lebih besar dari 

DNA inti) sehingga  dapat memperlihatkan dengan jelas perbedaan antar 

populasi dan hubungan kekerabatan (Brown et al, 1979; Brown 1983), memiliki 

jumlah copy yang besar 1000-10000 dan lebih cepat dan mudah mendapatkan 

hasil dari jaringan yang telah diawetkan sebelumnya (Brown 1983). 

Mitokondria memiliki molekul DNA tersendiri dengan ukuran kecil yang 

susunannya berbeda dengan DNA inti. mtDNA hewan secara umum memiliki 

jumlah dan jenis gen yang sama, yaitu 13 daerah yang mengkode protein 

masing-masing NADH dehidrogenase (ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND6, 

ND4L), Cytochrome-c Oxidase (Cytochrome Oxidase unit I, Cytochrome Oxidase unit 

II, Cytochrome Oxidase unit III), Cytochrome-b,  dan ATPase 6 (ATP6 dan ATP8); 2 

gen pengkode rRNA yaitu 12S rRNA dan 16S rRNA; 22 gen pengkode tRNA 

masing-masing tRNA fenil alanin (tRNAphe), valin ((tRNAval), leusin (tRNALeu), 

isoleusin (tRNAIle), metionin (tRNAMet), triptofan (tRNATrp), asam aspartat 

(tRNAAsp), lisin (tRNALys), glisin (tRNAGly), arginin (tRNAArg), histidin 

(tRNAHis), serin (tRNASer), leusin (tRNALeu), treonin (tRNAThr), glutamat 
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(tRNAGlu), prolin (tRNAPro), serin (tRNASer), tirosin (tRNATyr), sistein (tRNACys), 

asparagin (tRNAAsn), alanin (tRNAAla), glutamin (tRNAGln) dan daerah bukan 

pengkode, hanya terdiri dari daerah kontrol (daerah D_Loop) yang memegang 

peranan penting dalam proses transkripsi dan replikasi genom mitokondria 

(Lemire 2005), Gambar 3.  

Daerah kontrol pada mtDNA memiliki laju mutasi yang lebih cepat 

dibandingkan dengan daerah mitokondria yang lain, daerah ini sangat baik 

digunakan untuk analisa keragaman hewan, baik di dalam spesies maupun 

antar spesies (Muladno 2006) dan sering digunakan sebagai penanda genetik 

(Bentzen et al. 1993). Penanda genetik atau DNA barcoding dianggap sebagai 

suatu sistem standar untuk identifikasi semua taksa eukariot secara  akurat dan 

cepat.  

 

Gambar 3. Skema molekul sirkuler pada genom mitokondria (Lemire 2005) 

 

2.3 Keragaman Genetik 

Keragaman genetik merupakan bagian dari keragaman hayati 

(biodiversity) yang memiliki pengertian yang lebih luas, yakni keragaman 

struktural maupun fungsional dari kehidupan pada tingkat komunitas dan 

ekosistem, populasi, spesies dan molekul DNA (Soewardi 2007). Sumberdaya 

genetik memiliki peranan penting karena semakin beragam sumberdaya genetik, 

akan semakin tahan populasi tersebut untuk hidup dalam jangka waktu yang 

lama dan semakin tinggi daya adaptasi populasi terhadap perubahan 
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lingkungan. Disamping itu, keragaman genetik juga merupakan kunci penting 

meningkatkan produktivitas dari suatu spesies (Soewardi 2007).  

 Keragaman genetik populasi adalah keragaman gen (tipe dan frekuensi) 

yang ada dalam populasi (Primack dkk. 1998). Gen berada dalam kromosom 

yang mengandung molekul DNA penyusun gen dan mengkode biosintesis 

protein (Mustafa 1999). Karakteristik genetik suatu populasi ikan di alam 

berdasarkan beberapa studi menunjukkan adanya heterogenitas spasial, bahkan 

pada jarak yang sangat dekat (Smith and Chesser 1981). Fenomena ini 

disebabkan oleh seleksi yang mencerminkan adaptasi terhadap kondisi 

lingkungan lokal dan proses stokastik (drift) (Smith dan Chesser 1981). 

Keragaman genetik populasi juga dapat dihitung berdasarkan data haploid yang 

merupakan karakteristik mtDNA. Dugaan keragaman genetik berdasarkan data 

mtDNA, menggunakan h sebagai suatu ukuran keragaman haplotipe, dalam 

konteks ini, h mendeskripsikan jumlah dan frekuensi haplotipe mitokondria 

yang berbeda.  

   

2.4 Makanan 

Besarnya populasi ikan dalam suatu perairan antara lain ditentukan oleh 

makanan yang tersedia, makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan 

dan diserap oleh ikan sehingga dapat digunakan untuk menjalankan 

metabolisme tubuhnya. Kebiasaan makanan (food habit) ikan penting untuk 

diketahui, karena pengetahuan ini memberikan petunjuk tentang pakan dan 

selera organisme terhadap makanan. Effendie (1997) mendefinisikan kebiasaan 

makanan sebagai kuantitas dan kualitas makanan yang dimakan oleh ikan. 

Kebiasaan makan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran ikan 

dalam memanfaatkan makanan yang tersedia, habitat hidupnya, kesukaan 

terhadap jenis makanan tertentu, musim, ukuran dan umur ikan, periode harian 

mencari makanan dan jenis kompetitor (Hickley 1993 dalam Satria dan 

Kartamihardja 2002).  
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Umumnya ikan memperlihatkan tingkat kesukaan terhadap jenis 

makanan tertentu dan hal ini terlihat dari jenis makanan dominan yang ada 

dalam lambungnya (Weatherley dan Gill 1987 dalam Effendie 1997). Natarajan 

dan Jhingran dalam Effendie (1997) menyatakan bahwa untuk menentukan jenis 

organisme makanan yang dimanfaatkan oleh ikan digunakan indeks bagian 

terbesar (Index of Preponderance), yang merupakan gabungan dari metode 

frekuensi kejadian dan metode volumetrik. Nikolsky (1963) mengkategorikan 

makanan  kedalam 4 kelompok, yaitu: (1) makanan utama, makanan yang paling 

banyak ditemukan dalam saluran pencernaan; (2) makanan pelengkap, makanan 

yang sering ditemukan dalam saluran pencernaan dengan jumlah yang sedikit; 

(3) makanan tambahan, makanan yang jarang ditemukan dalam saluran 

pencernaan dan jumlahnya sangat sedikit; dan (4) makanan pengganti, makanan 

yang hanya dikonsumsi apabila makanan utama tidak tersedia. 

 
 
2.5 Pertumbuhan 

Pengertian pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi 

(panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran) persatuan waktu baik individu 

maupun komunitas (Effendie 2002). Pertumbuhan adalah suatu indikator yang 

baik untuk melihat kondisi kesehatan individu, populasi, dan lingkungan 

(Moyle and Cech 2004). Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu 

keturunan (genetik), jenis kelamin, parasit dan penyakit (Effendie 1997), serta 

umur dan maturitas (Moyle and Cech 2004). Faktor eksternal yang 

mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu jumlah dan ukuran makanan yang 

tersedia, jumlah ikan yang menggunakan sumber makanan yang tersedia, suhu, 

oksigen terlarut, kadar amonia di perairan dan salinitas (Moyle and Cech 2004). 
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2.6 Reproduksi 

Reproduksi pada ikan berhubungan erat dengan fekunditas dan gonad 

sebagai alat reproduksi seksualnya. Aspek biologi reproduksi menurut Nikolsky 

(1963), terdiri dari rasio kelamin, frekuensi pemijahan, waktu pemijahan, ukuran 

ikan pertama kali matang gonad dan tempat memijah. 

Induk yang matang gonad adalah induk yang telah melakukan fase 

pembentukan kuning telur (phase vitellogenesis) dan masuk ke fase dorman. Fase 

pembentukan kuning telur dimulai sejak terjadinya penumpukan bahan-bahan 

kuning telur (yolk) dalam sel telur dan berakhir setelah sel telur mencapai 

ukuran tertentu atau nukleolus tertarik ke tengah nukleus. Setelah fase 

pembentukan kuning telur berakhir, sel telur tidak mengalami perubahan 

bentuk selama beberapa saat, tahap ini disebut fase istirahat (dorman). Menurut 

Woynarovich and Horvath (1980), bila rangsangan diberikan pada saat ini akan 

menyebabkan terjadinya migrasi inti ke perifer, inti pecah atau lebur, se!anjutnya 

terjadi ovulasi (pecahnya folikel) dan oviposisi.  

 

2.7 Kualitas Air 

Ikan semah membutuhkan kondisi lingkungan perairan untuk hidup, 

tumbuh dan berkembangbiak. Kondisi lingkungan perairan yang dibutuhkan 

ikan semah termasuk faktor fisika (suhu perairan, turbidity, kedalaman dan 

arus), kimia (oksigen terlarut, pH, kesadahan dan amoniak). 

Suhu perairan berpengaruh terhadap sintasan, reproduksi, pertumbuhan 

organisme muda dan kompetisi (Krebs 1985). Bagi ikan yang hidup di perairan 

tawar, perubahan suhu perairan pada musim penghujan memberikan tanda 

secara alamiah untuk melakukan pemijahan, beruaya dan mencari makan. 

Turbidity menggambarkan sifat optik air, turbidity yang tinggi dapat 

mengakibatkan terganggunya sistem osmoregulasi seperti pernapasan, daya 

lihat organisme akuatik serta dapat menghambat penetrasi cahaya di dalam air. 
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Kecepatan arus ditentukan oleh kemiringan, kekasaran, kedalaman, dan 

kelebaran dasar, dinyatakan dengan satuan meter per detik (Odum 1963). 

Kedalaman perairan dinyatakan dengan satuan meter, merupakan nilai variabel 

yang berkaitan langsung dengan volume badan perairan.  

Oksigen terlarut atau Disolved Oxigen (DO) merupakan gas O2 yang 

terlarut dalam perairan (Jeffris and Mills 1996 in Effendi 2003). Konsentrasi 

oksigen terlarut berfluktuasi secara harian dan musiman tergantung pada 

pencampuran (mixing) dan pergerakan (turbulence) massa air, aktivitas 

fotosintesis, respirasi dan limbah yang masuk kedalam air (Effendi 1997).  

Parameter pH air menunjukkan reaksi basa atau asam terhadap titk netral 

pH 7,0. Nilai pH mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia, pada suasana 

alkalis (pH tinggi) lebih banyak ditemukan ammonia yang tak terionisasi dan 

bersifat toksik, dimana amonia yang tidak terionisasi lebih mudah diserap tubuh 

organisme akuatik dibandingkan dengan amonium (Tebbut dalam Effendi 1997). 

Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai pH 

sekitar 7–8.5 (Effendi 2003). Kesadahan adalah gambaran kapasitas air untuk 

menetralkan asam atau dikenal dengan sebutan acid –neutralizing capacity (ANC) 

atau kuantitas anion di dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen. 

Kesadahan berperan sebagai buffer perairan terhadap perubahan pH yang 

drastis, kesadahan yang baik berkisar antara 40–500 mg/L CaCO3 (Effendi 1997).  



 14 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Daerah Aliran Sungai Manna, Bengkulu dan 

Sungai Batang Tarusan, Sumatera Barat sepanjang Tahun 2012. Sampel ikan 

diperoleh dari hasil penangkapan ikan oleh nelayan pada 5 titik sampling di 

Sungai Manna, Bengkulu, Gambar 4 dan  tiga titik sampling di Sungai Batang 

Tarusan, Sumatera Barat,  Gambar 5. 

 

Gambar 4. Lokasi penelitian Sungai Manna, Bengkulu Selatan 
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Gambar 5. Lokasi penelitian di Sungai Batang Tarusan, Sumatera Barat 
 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bahan Identifikasi Spesies Ikan Semah 

1) Darah dan otot ikan semah dan ikan selain semah dari perairan Sungai 

Manna dan Sungai Batang Tarusan 

2) Alkohol absolut 99% untuk pengawetan sample 

3) Bahan kimia pengujian DNA 

- Bahan ekstraksi; Genomic DNA Purification Kit (Fermentas) berupa: lysis 

solution, chloroform, precipitation solution, H2O, nuclease-free, NaCl 

solution, alkohol 70%, dan ethanol dingin 70%.  
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- Bahan amplifikasi berupa primer  

 Fish-COI-F (5'-ACT TCA AAC TTC CAY AAA GAY aty GG-3) and  

COI-Fish-R (5'-TAG ACT TCT GGG TGG CCR AAR Aay CA-3 ').  

Ivanova et al. (2007): Taq DNA Polymerase (recombinant) in reaction 

buffer, H2O, MgCl2 dan dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

- Bahan elektroforesis berupa: Polyacrilamid, 10X TBE (Tris-Borate-EDTA), 

loading buffer, dan ethidium bromide. 

 Aspek Reproduksi  

 Bahan yang digunakan adalah ikan semah, alkohol 70% dan formalin 37% 

untuk mengawetkan ikan, formalin 5% untuk mengawetkan gonad ikan dan 

Bouin untuk mengawetkan gonad ikan yang akan dihistologi. 

 Aspek Makanan dan Kebiasaan Makan  

Bahan yang digunakan adalah ikan semah, formalin 4% dan aquades. 

 Kualitas Perairan 

 Bahan yang digunakan untuk analisis kualitas air APHA, AWWA and 

WPCF (1981), Bain and Stevenson (1999) dan Effendi (2003).  

 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

- Alat lapangan  

Alat yang digunakan dalam kegiatan di lapangan adalah Digital counting 

calliper, alat suntikan, Tagging apparatus, dissecting set, tempat ikan dan 

peralatannya, kamera digital.  

- Alat laboratorium untuk analisis DNA 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung eppendorf 

volume 1.5 ml dan 0,5 ml, vortex (Genie 2), inkubator type 12B (Julabo), 

mikro sentrifuse (Biofuge-pico, Heraeuse), tip mikro pipet, mikro pipet 

dengan ketelitian 0-10 l, 10-100 l, 20-200 l, 1000 l (Eppendorf research, 

Transfer pette), thermocycler kapasitas 77 eppendorf (Biometra),   elektroforesis 

system type Mupid-2Plus (Advance), ultraviolet transilluminator type Macro 
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Vue UV 20 (Hoefer), film polaroid (Gel Cam), gunting dan sarung tangan. 

Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Pharmacia automated sequencer.  

- Alat Laboratorium 

Alat-alat laboratorium lain yang digunakan dalam penelitian adalah alat 

bedah, botol sampel, penggaris dengan ketelitian 1 mm untuk mengukur 

panjang ikan, timbangan digital dengan ketelitian 1 gram untuk 

menimbang berat tubuh dan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram 

gonad ikan, cawan petri, `mikroskop dengan mikrometer objektif dan 

okuler, gelas objek dan tissue. 

 

3.3 Marka Molekuler 

 Setiap specimen yang terpilih, dilakukan koleksi darah dan sebagian otot 

(kurang lebih berukuran 1 x 1 cm), selanjutnya dimasukkan atau disimpan 

dalam vial tube yang telah berisi alkohol absolut 99%. Vial tube diberi kode dan 

asal specimen, untuk kemudian disimpan dalam suhu kamar. Scapel dan sarung 

tangan untuk koleksi darah dan otot hanya digunakan sekali untuk setiap 

specimen dan langsung dibuang. Vial tube hanya berisi darah atau otot dari 

hanya satu specimen sampel. Selanjutnya vial tube dibawa ke laboratorium untuk 

dilakukan ekstraksi dan isolasi mtDNA.  

 Ekstraksi dan isolasi mtDNA 

Isolasi DNA dilakukan menggunakan Genomic DNA mini kit for blood 

(Geneaid) yang dimodifikasi. Sel-sel darah ikan yang disimpan dalam alkohol 

70% dicuci dengan air destilata dua kali kemudian disuspensikan dalam bufer 

STE (NaCl 1M, Tris-HCL 10mM, EDTA 0.1mM, pH 8) hingga volume 350µl. Sel-

sel darah dilisis dengan SDS 1% dan proteinase K 0.125 mg/ml pada suhu 55oC 

selama 1 jam sambil dikocok pelan. Metode ekstraksi DNA selanjutnya 

mengikuti petunjuk Genomic DNA mini kit for fresh blood (Geneaid). 
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 Amplifikasi dan visualisasi fragmen mtDNA 

Amplifikasi sebagian fragmen D-Loop mtDNA menggunakan primer 

Fish-COI-F (5'-ACT TCA AAC TTC CAY AAA GAY aty GG-3) and COI-Fish-R (5'-

TAG ACT TCT GGG TGG CCR AAR Aay CA-3 ').  Ivanova et al. (2007). Komposisi 

reaksi PCR dilakukan dengan volume akhir 50 µl terdiri atas sampel DNA 5 µl, 

DW steril 16 µl, primer masing-masing 2 µl dan Taq ready mix 25 µl. Reaksi PCR 

dilakukan menggunakan mesin thermocycler BioApply dengan kondisi sebagai 

berikut: tahap pradenaturasi 95°C selama 10 menit, tahap kedua yang terdiri dari 

35 siklus yang masing-masing mencakup tahap denaturasi 94°C selama satu 

menit, penempelan primer (annealing) pada suhu 48°C (42°C untuk gen sitokrom 

b) selama satu menit, pemanjangan (extension) pada suhu 72 °C selama 1,5 menit 

dan tahap terakhir yaitu pemanjangan akhir (final extension) pada suhu 72 °C 

selama 7 menit. Produk PCR diuji menggunakan PAGE 6% dalam bufer 1x TBE  

(10 Mm Tris-HCL, 1 M asam borat, dan EDTA 0.1 Mm) yang dijalankan pada 

kondisi 200 Mv selama 30 menit. Selanjutnya DNA diwarnai dengan pewarnaan 

sensitif perak. 

 Perunutan produk PCR 

Produk PCR di atas gel poliakrilamid yang berukuran sesuai dengan desain 

primer dimurnikan dengan metode agarose-gel-cutting yang diikuti dengan spin-

coloumn DNA extraction from gel. Produk PCR yang sudah dimurnikan dijadikan 

cetakan dalam PCR for sequencing dengan menggunakan pasangan primer yang 

sama dengan ampilfikasi awal. Pekerjaan ini dilakukan di First Base DNA 

Sequencing Service Singapura.  

 Analisa data 

Hasil perunutan nukleotida diedit secara manual berdasarkan 

kromatogram. Runutan nukleotida yang sudah diedit kemudian saling 

disejajarkan antara bagian forward dan reverse menggunakan Clustal W yang 

tertanam dalam MEGA 4.0 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) (Tamura et 

al. 2007), kemudian dilakukan analisa variasi sekuense dan distribusi nukleotida 
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.Analisis filogeni Neighbour Joining (NJ) dilakukan menggunakan MEGA 4.0 

(Tamura et al. 2007), berdasarkan model substitusi nukleotida Kimura-2-paramater 

dengan bootstrap 10.000 kali.  

 

3.4 Makanan 

 Struktur Saluran Pencernaan  

  Analisis struktur saluran pencernaan dilakukan pengamatan secara 

makroanatomi, pengamatan pada posisi mulut, bentuk gigi, struktur tapis 

insang, faring, bentuk lambung dan panjang usus. Rasio panjang usus 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:    

  Rasio panjang usus (%) = 
PU

PT
× 100 

  Keterangan :  PT = Panjang total ikan (mm) 

                       PU = Panjang usus ikan (mm) 

 Komposisi Makanan 

Metode estimasi persentase volume organisme makanan dapat 

digunakan untuk menduga volume yang sesungguhnya, hal ini dilakukan 

karena volume sebenarnya tidak dapat diukur secara langsung. Data 

estimasi volume nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk 

menghitung indeks bagian terbesar (Index of Preponderance) suatu jenis 

makanan yang dimanfaatkan oleh ikan. Penggunaan metode ini adalah 

pada saat mengamati organisme dan mengelompokkannya berdasarkan 

jenisnya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diukur volumenya 

menggunakan gelas ukur. Persentase volume masing-masing organisme 

yang teramati jika dijumlahkan akan mencapai 100 %. 
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3.5 Pertumbuhan 

 Analisis hubungan panjang berat  menggunakan uji regresi:   

    W = aL b  

Keterangan:   W  = Berat tubuh ikan (gram) 
                 L   = Panjang ikan (mm), a dan b = konstanta 
Jika b=3 (isometrik) atau b≠3 (alometrik). 

 

3.6 Reproduksi 

Untuk analisis biologi reproduksi dilakukan pengamatan dan 

pengukuran parameter-parameter sebagai berikut : jenis kelamin, tingkat 

kematangan gonad, berat gonad, indeks kematangan gonad. Kemudian 

dilakukan pengukuran fekunditas total, telur matang dan rata-rata diameter 

telur. 

 Nisbah kelamin 

Nisbah kelamin diketahui berdasarkan jumlah ikan jantan dan betina 

yang tertangkap pada setiap sampling yang dilakukan. Jenis kelamin ditentukan 

setelah dilakukan pembedahan sampel ikan tersebut. Untuk mengetahui 

perbandingan jenis kelamin, dilakukan uji ”Chi  kuadrat” (X²) sebagai berikut: 

              X² = 


s

i F

Ff

3,2,1

2)1(
 

Keterangan :  

X² =  Nilai distribusi kelamin 

Fi =  Nilai pengamatan ikan ke-i 

F =  Nilai harapan ke-i 

I =  1,2,3 

S =  Jumlah pengamatan 

Apabila nilai X²hit> X²tab (0,05),  maka Ho ditolak yang berarti nisbah kelamin tidak 

seimbang, sedangkan jika X²hit< X²tab (0,05) Ho diterima, yang berarti nisbah 

kelamin seimbang. 



 21 

 Morfologi dan Histologi Gonad 

 Penentuan Tingkat Kematangan Gonad (TKG) ikan jantan dan betina 

ditentukan secara morfologis mencakup warna, bentuk, dan ukuran gonad. 

Perkembangan gonad secara kualitatif ditentukan dengan mengamati TKG I-V 

berdasarkan morfologi gonad.  

 Analisis secara histologis gonad ikan sampel dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kematangan gonad secara histologis dan pola pemijahannya. Untuk 

keperluan pengamatan histologi tersebut, dilakukan pengambilan gonad ikan 

jantan dan betina yang masih segar. Gonad ikan difiksasi dengan larutan Bouin, 

kemudian dianalisis di laboratorium dengan proses jaringan (agar bisa dipotong 

5-7 mikron), pemotongan jaringan, dan pewarnaan dengan menggunakan 

haemotoxylin dan eosin.  

 

3.7. Kualitas Air 

 Pengukuran parameter lingkungan 

Pengukuran parameter lingkungan dilakukan setiap 3 bulan sekali 

sepanjang Tahun 2012 yang mewakili musim hujan dan musim kemarau. 

Penentuan titik sampling untuk pengamatan parameter lingkungan disamakan 

dengan titik pengambilan sampel ikan semah. 

Pengamatan parameter fisika dan kimia perairan berpedoman pada 

APHA, AWWA and WPCF (1981), Bain and Stevenson (1999) dan Effendi (2003),  

seperti terlihat pada Tabel 1. Untuk pengukuran turbiditas, kesadahan dan 

amoniak, dilakukan di laboratorium Kimia, Balai Riset Perikanan Perairan 

Umum Palembang. Sampel air diambil menggunakan botol sampel dan 

disimpan dalam kotak dingin yang suhunya selalu dijaga dingin. Analisa 

vegetasi berupa persentase kerapatan vegetasi berdasarkan peta citra dan foto 

yang dikuantifikasi, besaran yang diperoleh kemudian dilakukan skoring dan 

pembobotan.  
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Tabel 1. Parameter, metode pengukuran, bahan dan alat 
 

No Parameter Yang 
Diamati 

Metode Bahan Alat 

I Parameter Fisika    

1 Suhu Termografik - Termometer air 
raksa 

2 Kedalaman Langsung 
dengan alat 

- Depth sounder 

3 Kecepatan Arus Langsung 
dengan alat 

- Stopwatch dan tali 
penduga 

4 Turbiditas Langsung 
dengan alat 

- Turbidity meter 

5 Curah Hujan Data 
sekunder 

  

6 Debit Air Data 
sekunder 

  

II Parameter Kimia    

1 pH Langsung 
dengan alat 

 pH indicator 

2 Oksigen terlarut Langsung 
dengan alat 

- DO Meter 

3 Kesadahan Titrimetri - H2S04 0.02 N  
- (216 cc) (2.8 ml H2S04 p jadikan 100 ml 

(H2SO4 0.1 N) ambil 200 H2S04 0.1 N jadikan 
1000 ml (H2S04 0.02 N) 

- Methyl Orange  
(576 tetes) 

- Erlemeyer 250 ml 1 
bh 

- Pipet ukur 5 ml 2 
bh 

- Pipet tetes 2 bh 
- Gelas ukur 100 ml 1 

bh 
- Botol Aquadest 1 

bh 

4 Amoniak Titrimetri -  -  

 

Hasil pengukuran fisika, kimia dan biologi perairan disetiap lokasi 

pengamatan selanjutnya dibandingkan dengan standar kualitas air yang optimal 

yang mendukung pertumbuhan dan reproduksi ikan semah.  

Untuk menentukan kondisi kualitas perairan disetiap lokasi pengamatan 

menggunakan cara skoring indeks kualitas lingkungan (IKL). IKL merupakan 

perhitungan yang digunakan dalam upaya meringkas dan menyederhanakan 

data parameter lingkungan sehinggan dapat memberikan informasi yang 

berguna tentang kondisi lingkungan. Hasil pengukuran parameter fisika-kimia 

air yang diperoleh dibandingkan dengan standar kondisi lingkungan optimum 

untuk pertumbuhan dan reproduksi ikan semah 
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Tahapan analisis data untuk menentukan indeks kualitas lingkungan 

dengan cara skoring adalah sebagai berikut: 

i. Data hasil pengukuran parameter diseluruh lokasi pengamatan ditentukan 

nilai rataan minimum dan maksimum yang tercatat selama penelitian dan 

dibandingkan dengan parameter optimum untuk pertumbuhan dan 

reproduksi ikan semah. Skor yang didapatkan dikalikan dengan bobot skor 

yang ditentukan berdasarkan ketergantungan ikan contoh dengan parameter 

yang diuji. Bobot skor yaitu suhu (10), kecepatan arus (20), kedalaman (10), 

turbidity (20), oksigen (10), pH (10), kesadahan (10) dan NH3H (10) sehingga 

jumlah keseluruhan pembobotan adalah 100. 

ii. Untuk menghitung IKL dengan mengikuti beberapa tahap yaitu: 

a. Seluruh parameter lingkungan (fisika, kimia dan biologi) yang sudah 

dirata-rata, diberikan skoring atau skala penilaian kualitas dibandingkan 

dengan standar kualitas optimum terhadap ikan semah mengikuti 

pustaka yang diacu. 

b. Tahap selanjutnya pemberian bobot nilai berdasarkan tingkatan 

kepentingan terhadap pertumbuhan dan reproduksi ikan semah. 

iii. Indeks kualitas lingkungan yang didapat, selanjutnya dilakukan skoring atau 

ditentukan nilai jangkauannya, dan nilai jangkauan ini dibagi menjadi 5 

interval yang sama. Jumlah total skor (parameter yang telah skor dan 

dibobot) setiap stasiun pengambilan sampel dihitung ditentukan status 

kualitas perairannya dengan membandingkan terhadap kisaran  nilai 

tertinggi dan terendah kualitas perairan dari 5 stasiun pengamatan.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Tangkapan Ikan Sampel 

Ikan semah total yang tertangkap selama penelitian, sebanyak 295 ekor  

pada setiap stasiun pengambilan sampel di Sungai Manna dan 466 ekor ikan 

semah di Sungai Batang Tarusan. Ikan dikoleksi pada kedua kelompok lokasi 

(Sungai Manna, Bengkulu dan Sungai batang tarusan, Sumatera Barat) 

diupayakan setiap bulan.  

Analisis hasil tangkapan ikan semah berdasarkan waktu penelitian, 

dibedakan menurut musim kemarau (April, Mei, Juni, Juli), peralihan (Februari, 

Maret, Agustus, September) dan musim hujan (Oktober, November, Desember, 

Januari) berdasarkan data debit stasiun. Hasil tangkapan ikan semah terbesar 

pada musim kemarau dan terkecil pada musim hujan. Pada musim kemarau air 

sungai relatif surut dan ikan semah terkonsentrasi di lubuk sungai sehingga 

mudah ditangkap. 

 

4.2 Marka  Molekuler  

 Variasi sekuen dan distribusi haplotipe 

 Sekuense nukleotide gen COI DNA mitokondria dari 79 spesimen ikan 

semah, memiliki panjang bervariasi dari 653 bp sampai 706 bp. Hasil analisis 

semua sample ikan semah dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat dan Aceh 

mengungkapkan keberadaan 6 haplotipe yang terbentuk dari 8 situs yang 

bervariasi.  

 Rekontruksi Filogeni 

 Pohon Filogeni neighbour-joining kimura 2 parameter direkontruksi dari 

79 spesimen ikan semah. Berdasarkan pohon filogeni, haplotipe umum ikan 

semah pantai Barat Sumatera monophyletik dengan Tor tambroides, Gambar 6. 

Ikan semah memiliki karakter genetik spesifik per lokasi, Lampung, Bengkulu, 

Sumatera Barat dan Aceh. Secara jelas terlihat, adanya integrasi genetik dalam 
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satu ekosistem sungai. Fenomena ini ditemui di Sungai Manna, Bengkulu Selatan 

dan Sungai Batang Tarusan, Sumatera Barat. 

 BK29 (R) kotabumi

 BK72 (F) sebilo

 BK91 (F) merabung

 17 F-Keban Jati

 BK95 (R) merabung

 BK89 (F) air tenam

 26 F Kutopadang

 BK47 (F) kerinjing

 BK59 (F) air tenam

 16 F Keban Jati

 BK71 (F) sebilo

 21 F Merabung

 BK80 (F) bandar agung

 41 F Kutopadang

 BK33 (F) bandar agung

 BK61 (F) air tenam

 BK77 (F) bandar agung

 BK100 (R) batu aji

 BK60 (F) air tenam

 BK21 (R) massat

 BK82 (F) lubuk tapi

 25 F Merabung

 BK88 (F) air tenam

 20 F Merabung

 BK16 (F) kutopadang

 BK66 (F) air tenam

 BK64 (F) air tenam

 28 F kutopadang

 BK17 (F) kutopadang

 BK31 (F) bandar agung

 BK 52 (F) b. rancing

 135 F endikat

 BK62 (F) air tenam

 BK48 (F) kerinjing

 BK28 (F) kotabumi

 BK12 (F) kutopadang

 24 F Merabung

 BK94 (F) merabung

 18 F Keban Jati

 BK63 (F) air tenam

 BK22 (R) massat

 BK65 (F) air tenam

 138 F lais

 23 F Merabung

 BK58 (F) air tenam

 22 F-Merabung

 BK101 (F) batu aji

 BK11 (F) kutopadang

 BK30 (R) kotabumi

 BK 100 (F) batu aji

 BK104 (F) melebuy

 BK111 (F) melebuy

 63 F Tarusan

 81 F Lundang

 73 F Lundang

 64 F Tarusan

 66 F Tarusan

 83 F Lundang

 94 F Ps Minggu

 86 F Lundang

 69 F Tarusan

 93 F Ps Minggu

 65 F Tarusan

 84 F Lundang

 82 F Lundang

 68 F Tarusan

 80 F Lundang

 71 F Tarusan

 85 F Lundang

 90 F Ps Minggu

 95 F Ps Minggu

 67 F Tarusan

 87 F Ps Minggu

 Paraku 59 F

 72 F Tarusan

 92 F Ps Minggu

 96 F Ps Minggu

 101 F Peusangan

 102 F Peusangan

 Tor tambroides (HM536923)

 Tor khudree (GQ469796.1)

 Tor sinensis (HM536900.1)

 Tor malabaricus (HM585024.1)

 Tor dourenensis (JN646100.1)

 Tor tor (EU714115.1)

 Tor putitora (GQ469826.1)

 T macrolepis (GQ469832.1)

 AP00892 MtDNA complete

98

78

100

33

23

26

36

33

64

95

86

96

94

64

88

83

0.02  

Gambar 6. Filogeni NJ Kimura 2 parameter haplotipe ikan semah berdasarkan 
sebagian fragmen CO1 mtDNA 
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 DNA Barcoding 

Ikan Merupakan kelompok yang sangat beragam vertebrata yang 

menunjukkan perubahan fenotipik yang mendalam selama pengembangan. 

Dalam konteks ini, identifikasi spesies ikan menantang dan barcode DNA 

perspektif baru dalam ekologi dan sistematika ikan.  

Identifikasi spesies yang akurat tetap penting untuk menyelidiki kondisi 

keanekaragaman hayati dan konservasi. Sampai saat ini, taksonomi tradisional 

mengandalkan sebagian besar pada karakter diagnosik morfologi, memerlukan 

pengetahuan ahli untuk mengidentifikasi spesimen. Selain itu, pendekatan 

morfologi untuk tugas identifikasi spesies rutin memiliki empat keterbatasan 

yang signifikan. Pertama, baik plastisitas fenotipik dan variabilitas genetik dalam 

karakter digunakan untuk pengenalan spesies dapat menyebabkan identifikasi 

yang salah. Kedua, pendekatan ini menghadap morfologis taksa samar, yang 

umum di banyak kelompok (Jarman & Elliott, 2000). Ketiga, karena kunci 

morfologi sering efektif hanya untuk tahap kehidupan khusus atau jenis kelamin, 

banyak orang tidak dapat diidentifikasi. Akhirnya, meskipun versi interaktif 

modern merupakan kemajuan besar, penggunaan kunci seringkali menuntut 

seperti tingkat tinggi keahlian yang misdiagnoses umum. 

Dalam hal ini, penggunaan teknik DNA sebagai pelengkap taksonomi 

yang ada untuk studi sistematis sangat penting dilakukan. DNA barcode telah 

terbukti menjadi metode alternatif yang berguna untuk penilaian 

keanekaragaman hayati yang cepat global. DNA barcode menerjemahkan 

pengetahuan para ahli taksonomi ke dalam format yang dapat diakses secara 

luas, (Kerr et al., 2007). Metode identifikasi spesies didasarkan pada mendeteksi 

keragaman urutan dalam fragmen DNA tunggal standar Yaitu, mitokondria 

sitokrom c oksidase subunit I (COI) (Hebert et al., 2003).  

Kami melanjutkan analisis Barcoding, Gambar 7, untuk mengkarakterisasi 

dan mengidentifikasi spesies ikan air tawar Indonesia dan juga sebagai inisiasi 

untuk tergabung dalam barcode Ikan International of Life (FISH-BOL) 
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(http://www.fishbol.org/) dengan tujuan barcode semua ikan. Ikan air tawar 

memberikan kesempatan yang baik untuk menguji kevalitan analisi barcode 

berbasis delimitasi spesies dan identifikasi selama rentang geografis yang luas 

(Hubert et al., 2008).  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mendukung efektivitas barcode 

DNA untuk identifikasi intraspesifik dan interspesifik, perbedaan genetik antara 

spesies ikan air tawar, di mana semua spesies yang dianalisa merupakan satu 

kelompok, urutan barcode yang membedakan dari spesies lain, Gambar. Jarak 

genetik berarti antara individu sejenis adalah gen reli jauh lebih kecil daripada 

rata-rata jarak genetik antar individu dari spesies yang berbeda, bahkan jika 

hanya Dianggap spesies sister. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa diversifikasi 

spesies ini didorong oleh mutasi pada tingkat yang lebih tinggi dari spesiasi 

dalam garis keturunan. Oleh karena itu, panjang cabang antara spesies 

cenderung jauh lebih dalam daripada di antara individu-individu dalam satu 

spesies (Meyer dan Paulay, 2005).  

Penelitian ini telah menunjukkan DNA barcode efektif membedakan ikan 

air tawar dari pantai Barat Sumatera. Tingkat resolusi taksonomi dalam spesies 

yang dipelajari adalah Sebanding dengan hasil pada ikan air tawar lainnya 

(Ward et al., 2005, Ardura et al, 2010.). Dengan menggunakan metode ini jelas 

akan memungkinkan identifikasi telur ikan air tawar yang terisolasi, fillet larva 

dan sirip. Dari perspektif sistematis, COI barcode merupakan pendekatan baru 

dan cepat untuk mengidentifikasi spesies berdasarkan karakter diagnostik 

khusus. Identifikasi spesies dengan DNA barcoding menjadi cara yang produktif 

untuk katalog keanekaragaman hayati (Barber & Boyle, 2006). 
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 Tor malabaricus (HM585024.1)

 Tor dourenensis (JN646100.1)

 Tor sinensis (HM536900.1)

 Tor khudree (GQ469796.1)

 Tor tor (EU714115.1)

 Tor putitora (GQ469826.1)

 Tor macrolepis (GQ469832.1)

 Tor tambroides (HM536923)

 Peusangan 102 F

 Ps Minggu 96 F

 Lundang 73 F

 BK111 (F) melebuy

 Keban Jati 17 F

 Merabung 20 F

 Osteochilus hasseltii JF915633.1

 BK20 (F) massat

 19 F keban.jati

 Puntius binonatus JF764644.1

 BK 49 (F) Puntius binotatus b. rancing

 BK78 (F) Rasbora elegan bandar agung

 HM224227.1 Rasbora elegans

 BK109 (R) Rasbora elegan melebuy

 Homaloptera.sp.HM345935

 1027376 58 F.tn.bunghata

 ADO20195 labi-labi

 A labi-labi

 AP00892 MtDNA complete

 Chitala lopis KCO 005 Indragiri

 KT 16 AF282

 GG 10 AF282

 JQ350099.Lutjanus.rivulatus

 1027358 34 F.kutopadang

 BK46 (R) Poecilia reticula kerinjing

 BK 106 (R) Poecilia reticula melebuy

 GU702152.1 Poecilia reticulata

 Anguilla marmorata HM345929.1

 BK67 (R) air tenam

 122 F poso

 124 F poso

 127 F poso

 Himantura leoparda AFM52244.1

 97 F Pari

 AY722172Eleotris.fusca

 30 F kutopadang

 HM882925.Hemichromis.fasciatus

 1042488 118 F limboto

 JF911704 Cestraeus oxyrhynchus

 133 F Ringkis

 AP011064.Rhynchopelates.oxyrhynchus

 1027357 33 F.kutopadang

 JQ431871.Kuhlia.malo

 1027375 54 F.Sungai

0.05  
Gambar 7. Pohon filogeni dari DNA Barcoding ikan air tawar Pantai Barat 

Sumatera 
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4.3 Makanan  

 Struktur Anatomis Saluran Pencernaan 

 Struktur anatomis saluran pencernaan pada ikan dapat digunakan sebagai 

alat untuk menentukan pola kebiasaan makanannya.  Kebiasaan makanan pada 

ikan seringkali dihubungkan dengan bentuk tubuh yang khusus dan fungsional 

morfologis dari tengkorak, rahang, dan alat pencernaan makanannya (Effendie 

1997).  Menurut Affandi dkk. (2009), secara anatomis, struktur alat pencernaan 

ikan berkaitan dengan bentuk tubuh dan kebiasaan makan. Dalam hal ini, 

kebiasaan makanan yang terkait dengan kategori ikan, kebiasaan makanan yang 

terkait dengan tingkah laku makan dan umur (stadia hidup) ikan.  Berdasarkan 

struktur alat pencernaannya, ikan semah memiliki lambung yang panjang 

karena tergolong dalam herbivora. 

 

 Komposisi makanan ikan semah secara umum 

Pengamatan makanan ikan semah hanya dilakukan pada bagian lambung 

karena diasumsikan organisme makanan pada bagian ini belum tercerna 

sempurna, sehingga organisme makanan lebih mudah diidentifikasi.  Makanan 

ikan semah ddominasi oleh plankton. Menurut Effendi (1997) faktor-faktor yang 

menentukan suatu spesies ikan dalam mengkonsumsi makanan adalah 

ketersediaan makanan, rasa, ukuran makanan, warna, tekstur makanan dan 

selera ikan terhadap makanan. Karbohidrat yang ada pada ikan berasal dari 

tumbuhan (zat tepung, serat, selulose dan fruktosa). Karena ikan tidak memiliki 

kelenjar liur (salivary gland), pencernaan karbohidrat dimulai dibagian lambung. 

Melalui mekanisme pencernaan makanan selanjutnya karbohidrat akan dirubah 

menjadi glukosa, dalam bentuk glukosa ini  karbohidrat dapat diserap oleh 

dinding sel usus (enterosit).  
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4.4 Pertumbuhan  

 Pola pertumbuhan ikan dapat diketahui melalui hubungan panjang total 

(mm) dan berat total (g), selanjutnya berdasarkan hubungan panjang-berat ikan 

tersebut diperoleh nilai b. Nilai b adalah indikator pertumbuhan yang 

menggambarkan kecenderungan pertambahan panjang dan bobot ikan. Nilai 

yang diperoleh dari perhitungan panjang dan berat adalah informasi mengenai 

dugaan berat dari panjang ikan atau sebaliknya, keterangan tentang ikan 

mengenai pertumbuhan, kemontokan serta perubahan dari lingkungan (Effendie 

1997). Menurut Kleanthidis et al. (1999) dalam ilmu perikanan hubungan panjang 

berat penting untuk menduga berat hanya data panjang yang tersedia dan 

sebagai indeks kondisi ikan. Secara umum ikan semah memiliki nilai b = 2.54,  

Gambar 8, sehingga pola pertumbuhan ikan semah termasuk isometrik yang 

berarti pertambahan berat sama dengan pertambahan setiap satuan panjang.  
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Gambar 8. Hubungan panjang dan berat ikan semah 
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4.5 Reproduksi  

 Nisbah Kelamin Ikan Semah 

Jenis kelamin pada ikan semah tidak dapat dibedakan secara morfologi. Untuk 

mengidentifasi jenis kelamin jantan dan betina harus dilakukan pembedahan. 

Ikan semah yang diperoleh selama penelitian berjumlah 761 ekor, yang terdiri 

dari 423 ekor ikan jantan dan 182 ekor ikan betina dengan nisbah kelamin 2.32 : 

1.  

Jumlah ikan semah jantan lebih banyak dibandingkan ikan semah betina, 

kondisi ini terlihat dari nisbah kelaminnya yang lebih dari satu. 

Ketidakseimbangan jumlah ikan semah jantan dan ikan semah betina diduga 

disebabkan oleh perbedaan tingkah laku (misalnya pada saat menjelang dan 

selama pemijahan) dan faktor penangkapan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Nikolsky (1963), yang menyatakan bahwa perbandingan jenis kelamin ikan 

dapat berubah menjelang dan selama pemijahan berlangsung. Berdasarkan 

stasiun pengambilan sampel, komposisi jumlah ikan semah jantan dan betina 

diperoleh nisbah kelamin yang bervariasi. 

 

 Morfologi dan Histologi Gonad 

Pengamatan morfologi dan histologi gonad dilakukan untuk 

mengidentifikasi tingkat kematangan gonad ikan semah jantan dan betina. 

Pengamatan secara morfologi dilakukan dengan cara membandingkan warna, 

ukuran, volume gonad yang mengisi rongga tubuh dan penampilan butiran 

telur, sementara pengamatan secara histologis dilakukan melalui foto histologis 

gonad. Pengamatan morfologi dan histologi gonad ikan semah betina dan jantan 

terlihat pada Gambar 9 dan Gambar 10. 
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Gambar 9. Struktur morfologis dan histologis ovarium ikan semah 
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Gambar 10. Struktur morfologis dan histologis testes ikan semah 
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Struktur morfologis ovarium ikan semah betina pada TKG I berbentuk 

memanjang dengan salah satu ujungnya semakin kecil, berwarna kemerahan 

dan permukaan licin. Pada TKG II ovarium berukuran lebih besar daripada TKG 

I, berwarna kekuningan dan butir telur belum bisa dilihat satu per satu dengan 

mata telanjang. TKG III ovarium lebih besar dari TKG II, butir telur sudah mulai 

terlihat jelas dan masih dilapisi selaput ovarium yang bening. TKG IV ovarium 

berukuran semakin besar, butiran telur terlihat jelas dengan mata dan mudah 

terpisah antara butir yang satu dengan butir yang lain. 

Secara histologis pada TKG I didominasi oleh oogenium, sedikit oosit dan 

inti sel belum terlihat jelas. Pada TKG II oogenium melakukan pembelahan sel 

secara mitosis dan membentuk oosit yang lebih banyak, inti sel mulai terlihat 

jelas. Pada TKG III sel telur berkembang menjadi ootid, diameter telur berukuran 

lebih besar, butir kuning telur sudah mulai terlihat dan butir-butir minyak 

semakin jelas dengan warna putih yang mengelilingi inti sel. Menurut Nasution 

(2004) in Mustakim (2008) menyatakan bahwa proses vitelogenesis pada TKG III 

merupakan tahap pembentukan globul kuning telur (yolk vesicle) yang 

dinamakan fase akumulasi kuning telur. Pada TKG IV ootid berkembang 

menjadi ovum, butiran minyak (berwarna putih) semakin banyak yang 

menyebar dari sekitar inti sel sampai ke tepi. 

Pada ikan semah jantan, secara morfologis pada tahap perkembangan 

gonad pertama (TKG I) testis berbentuk sepasang benang berwarna kemerahan, 

panjang dan memiliki permukaan testis yang licin. Perkembangan gonad jantan 

ikan semah pada TKG II dan III tidak terlihat jelas, namun TKG III diidentifikasi 

dari volumenya yang besar. Pada ikan semah jantan TKG IV terlihat jelas bulir 

sperma, walupun tanpa bantuan mikroskop.  

Spematogenesis yaitu perkembangan spermatogonium menjadi spermatid 

dan setelah proses tersebut terbentuklah spermatozoa hasil dari metamorfosa 

spermatid yang disebut spermiogenesis. Pada tahap pertama gonad didominasi 

oleh jaringan ikat dan terdapat spermatogonia. Pada tahap kedua spermatogonia 
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ini akan mengalami berulang kali pembelahan mitosis (penggandaan 

spermatogonia) yang akan membentuk spermatosit primer. Kemudian dengan 

pembelahan meiosis (reduksi) membentuk spermatosit sekunder pada tahap 

ketiga. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi 

spermatid pada tahap keempat. Setelah itu spermatid mengalami diferensiasi 

sehingga menjadi spermatozoa atau gamet jantan. 

Secara histologis pada gonad jantan TKG I sel spermatogonium terlihat 

kurang jelas dan banyak dijumpai jaringan ikat. Pada TKG II gonad lebih 

berkembang, dan jaringan ikat sudah mulai berkurang.  Kantung tubulus 

seminiferi sudah mulai diisi oleh spermatosit primer. Pada TKG III spermatosit 

primer berubah menjadi spermatosit sekunder. Pada TKG IV spermatosit sudah 

menyebar, namun masih terbungkus sista. Spermatosit sudah berkembang 

menjadi spermatid dan spermatozoa. 

 

4.6. Kualitas Air  

Proses dan dinamika hidrologi mempengaruhi komponen biotik dan 

abiotik dalam suatu ekosistem perairan yang nantinya akan mempengaruhi 

kondisi kualitas perairan. Sebagai salah satu cara untuk menentukan kondisi 

kualitas perairan pada setiap stasiun penelitian, dilakukan dengan 

menggunakan skoring.  

Hasil penilaian secara skoring pada masing-masing stasiun penelitian, 

menunjukkan untuk lokasi penelitian Sungai Manna, Bengkulu, Stasiun Muara 

Simpur dan Pulau Timun memiliki memiliki nilai indek kualitas lingkungan 

(IKL) yang tertinggi dan. Sedangkan Kutopadang memiliki nilai Nilai IKL yang 

terendah.  Untuk lokasi penelitian Sungai Batang Tarusan, Sumatera Barat, 

stasiun Batang tarusan memiliki nilai IKL tertinggi dan terendah adalah stasiun 

Pasar Minggu. 
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Adanya perbedaan besaran nilai dan variasi kondisi kualitas perairan 

pada setiap waktu pengamatan di stasiun penelitian sepanjang Sungai Manna 

dan Sungai Batang Tarusan selama penelitian, terkait dengan karakteristik 

stasiun penelitian, perubahan musim dan besaran curah hujan. Dalam hal ini, 

tingkat penggenangan yang tinggi akan cenderung menghomogenkan parameter 

fisika, kimia, dan biologi perairan diantara habitat (Agostinho et al. 2000).  

 

Pengelolaan Ikan Semah  

Ikan semah yang ada di Sungai Manna, Bengkulu dan Sungai batang 

Tarusan, Sumatera Barat teridentifikasi sebagai Tor tambroides. Ikan semah yang 

ada di kedua lokasi merupakan satu kelompok populasi yang terintegrasi, 

namun ada keragaman genetik yang spesifik yang dimiliki oleh masing-masing 

lokasi, Bengkulu dan Sumatera Barat. 

Fakta ini berimplikasi pada strategi pengelolaan ikan semah, pengelolaan 

ikan semah harus dikelola dan dievaluasi secara terpisah pada setiap populasi di 

kedua kelompok lokasi tersebut (Manna dan Batang Tarusan) untuk 

terwujudnya pemanfaatan lestari sumberdaya ikan semah di kedua sungai 

tersebut. Pengelolaan sumberdaya perikanan di suatu perairan dapat dilakukan 

sebagai upaya untuk memperoleh produksi perikanan maksimum yang 

berkelanjutan, keuntungan ekonomi yang maksimum yang berkesinambungan 

bagi para pihak pengguna sumberdaya perikanan dan meningkatkan 

kesejahteraan para pihak yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya 

perikanan terutama nelayan (King 1995). 

Fenomena adanya integrasi genetik ikan semah pada ekosistem sungai di 

Pantai Barat Sumatera bisa di fahami hal ini salah satunya di sebabkan panjang 

sungai yang relatif pendek sehingga kemungkinan terjadinya percampuran 

genetik di sepanjang sungai sangat tinggi. Kemampuan berenang ikan semah 

yang tinggi dan arus menyebabkan terjadinya percampuran genetik tersebut. 
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Strategi pengelolaan ikan semah di masing-masing Sungai, berupa 

peningkatan dan perbaikan populasi melalui upaya translokasi tidak 

diperbolehkan lintas sungai. Artinya tidak diperbolehkan strategi translokasi 

ikan semah dari Sungai Batang Tarusan ke Sungai manna dan sungai-sungai lain 

di Indonesia karena secara genetik sudah berbeda.  

Untuk Sungai Manna, strategi pengelolaan yang tepat adalah penetapan 

wilayah konservasi ikan semah di bagian hulu Sungai Manna yaitu di stasiun 

Muara Simpur dan Pulau Timun. Kedua lokasi ini sangat potensial sebagai 

wilayah konservasi ikan semah. Hal ini disebabkan tidak hanya kualitas habitas 

yang baik dan ditemukan banyak lubuk sebagai tempat perlindungan induk, 

namun kesadaran masyarakat juga tinggi, di buktikan dengan tidak ada atau 

sedikit sekali upaya penangkapan ikan semah yang tidak ramah lingkungan 

seperti strom. Perlindungan induk bagi ikan semah adalah bagian yang 

terpenting, dikarenakan betina matang gonad hanya ditemukan pada ikan 

semah berukuran besar dan ikan semah berukuran semah dicari karena memiliki 

nilai ekonomis yang sangat tinggi. 

Keberhasilan pengelolaan ikan semah di jumpai di Sungai Batang 

Tarusan, Sumatera Barat. Perlindungan ikan semah pada lokasi yang tepat dan 

di jaga oleh masyarakat memungkinkan terjaganya indukan ikan semah yang 

berukuran besar dan hal ini memastikan keberlanjutan produksi ikan semah. 

Pengelolaan ikan semah di Sungai Batang tarusan dapat menjadi contoh dalam 

pengelolaan ikan semah di sungai-sungai Indonesia. 
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Ulasan Penelitian Ikan Sidat 

 Ikan sidat berhasil dikoleksi jaringan segarnya di Sungai Manna, 

Bengkulu. Ikan sidat tersebut teridentifikasi sebagai Anguilla marmorata, sampel 

pembanding di peroleh dari Danau Poso, Sulawesi. Ikan sidat yang ada di 

Bengkulu memiliki karakteristik genetik yang spesifik berbeda dengan ikan sidat 

dari Limboto. 

 Koleksi ikan sidat dalam pengawet formalin dilakukan di Sungai 

Manna, dalam jumlah puluhan ekor. Namun demikian Analisis biologi sangat 

sulit dilakukan karena perkembangan gonad yang sulit teridentifikasi pada 

ukuran kecil, sehingga sulit menentukan identifikasi jenis kelamin dan 

parameter biologi lainnya. Ikan sidat memiliki pola perkembangbiakan yang 

unik, ikan ini melakukan pemijahan di laut dalam untuk kemudian induknya 

mati. Anak sidat melakukan migrasi menuju sungai dan ketika beranjak dewasa 

kembali kelaut untuk pemijahan. Pustaka, menginformasikan penelitian sidat di 

sungai memang sulit di lakukan. 
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KESIMPULAN  

 
1) Ikan semah yang ada di Sungai Manna, Bengkulu dan Sungai batang 

Tarusan, Sumatera Barat teridentifikasi sebagai Tor tambroides. Ikan semah 

yang ada di kedua lokasi merupakan satu kelompok populasi yang 

terintegrasi, namun ada keragaman genetik yang spesifik yang dimiliki oleh 

masing-masing lokasi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Strategi pengelolaan 

ikan semah, harus dikelola dan dievaluasi secara terpisah pada setiap 

populasi di kedua kelompok lokasi tersebut (Manna dan Batang Tarusan). 

2) Strategi pengelolaan ikan semah di Sungai Manna, yang tepat adalah 

penetapan wilayah konservasi ikan semah di bagian hulu Sungai Manna 

yaitu di stasiun Muara Simpur dan Pulau Timun. Pengelolaan ikan semah di 

Sungai Batang tarusan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan ikan semah 

di sungai-sungai Indonesia. 

3) Ikan sidat di Sungai Manna, Bengkulu teridentifikasi sebagai Anguilla 

marmorata, memiliki karakteristik genetik yang spesifik berbeda dengan ikan 

sidat dari Limboto. Analisis biologi sangat sulit dilakukan karena 

perkembangan gonad yang sulit teridentifikasi pada ukuran kecil, sehingga 

sulit menentukan identifikasi jenis kelamin dan parameter biologi lainnya.  

 

SARAN 

Penetapan wilayah konservasi harus disertai dengan co-managemen dan 

pengaturan  penangkapan sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai 

dinamika populasi ikan semah di Sungai Manna agar dapat ditentukan kuota 

jumlah tangkapan ikan semah. Informasi lokasi pemijahan berdasarkan ikan 

matang gonad perlu dikombinasikan dan diverifikasi melalui penelitian larva 

yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan DNA. 
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