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ABSTRAK 
 
Kota Semarang merupakan kota pesisir yang berbatasan dengan Laut Jawa dengan 
panjang garis pantai 13,6 km dan gradasi kedalaman 2-15 meter. Potensi perairan 
Semarang cukup tinggi, namun potensi perikanan di perairan Semarang cenderung 
menurun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perusahaan 
perikanan laut. Selain itu karena penggunaan alat tangkap yang kurang mematuhi 
peraturan. Sebagian besar armada penangkap ikan yang ada di Kota Semarang 
adalah perahu motor tempel. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di 
Kota Semarang antara lain berupa alat tangkap cotok yang terbanyak digunakan, 
diikuti oleh jenis cantrang serta arad. Menurunnya potensi perairan Kota 
Semarang yang berupa ikan, mendorong perlu adanya upaya untuk menjaga 
kelestarian ikan agar tidak punah, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang 
identifikasi ikan sebagai langkah awal dalam upaya menjaga kelestarian ikan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi; 
wawancara; dokumentasi dan studi pustaka. Pengumpulan sampel dilakukan 
setiap hari Senin dengan pengulangan sebanyak tiga kali selama tiga minggu pada 
bulan September 2005. Sampel ikan diawetkan dengan memasukkan ke dalam 
larutan formalin 4% selama 24 jam kemudian dicuci dengan air mengalir, 
selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan alkohol 70%. Metode analisa data yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif berdasarkan ciri-ciri morfologi yang 
telah dilakukan. Pengukuran parameter fisika kimia perairan meliputi suhu, pH, 
kedalaman, salinitas, O2 terlarut dan CO2 terlarut. 

Berdasarkan penelitian diperoleh 11 jenis ikan Teleostei yang meliputi 
Chanos chanos; Glossogobius circumspectus; Gerres filamentosus; Gerres 
abbreviatus; Lutjanus fulviflammus; Upeneus quadrilineatus; Sillago robusta; 
Aspericovina jubata; Pomadasys argenteus; Mugil cephalus dan Liza parmata. 
Daerah sebaran nelayan meliputi perairan pedalaman, perairan sekitar Kendal dan 
Jepara. Hasil pengukuran parameter fisika kimia perairan pesisir Kota Semarang 
adalah di Muara Banjirkanal Barat dengan suhu 280C, pH 7,6, O2 terlarut 5,3 ppm, 
CO2 terlarut 6,3 ppm, kedalaman 3,6 meter, salinitas 28,46 0/00. Pelabuhan dengan 
suhu 28,3 0C, pH 8 , O2 terlarut 5,7 ppm, CO2 7,3 terlarut ppm, kedalaman 5,6 
meter, salinitas 30,06 0/00. Muara Banjirkanal Timur dengan suhu 27,4 0C, pH 8 , 
O2 terlarut 5 ppm, CO2 terlarut  6 ppm, kedalaman  3,4 meter, salinitas 27,86 0/00. 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa di perairan pesisir Kota 
Semarang terdapat 11 jenis ikan Teleostei, dengan daerah sebaran nelayan yang 
meliputi perairan pedalaman, perairan sekitar Kendal dan Jepara. Saran dari 
penelitian ini adalah perlu pengendalian eksploitasi sumber daya laut secara 
berlebihan khususnya ikan karena dapat menimbulkan kerusakan atau degradasi 
lingkungan pesisir. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO 

 “ Sesungguhnya sesudah kesukaran ada kamudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” (QS. Al- Insyiroh: 
6-8). 

 
 “ Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran” 
(QS. Al- Baqoroh: 185). 

 
 “ Kita tidak boleh kehilangan semangat. Semangat adalah stimulan terkuat 
untuk berkreasi, mencintai dan keinginan untuk hidup lebih lama” 
(Alexander A. Bogomeleta).  

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya kecil ini kupersembahkan untuk: 
♦ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa 

berusaha dan berdo’a untuk kesuksesan 
dan kebahagiaanku 

♦ Kakak (Nita) dan adikku (Syafa’) 
tersayang 

♦ “Aa Kukuh” yang selalu menemani dan 
menyayangiku 

♦ Sahabatku Hesti, Frisa, Afis, Lieke dan 
Ageka yang selalu mendukungku 

♦ Teman-teman “Wong Pitoe” (Wiwit, 
Ning, Vero, Ismi, Dwi & Atip) 

♦ Teman-teman angkatan 2001 
♦ Almamater yang kubanggakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan kota pesisir yang berbatasan dengan Laut Jawa 

dengan panjang garis pantai 13,6 km. Kedalaman perairan pantai  Semarang 

cukup landai dengan gradasi kedalaman 2-15 meter. Semarang mempunyai 

potensi perairan umum cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pemanfaatan perairan yang menyangkut berbagai sektor, antara lain pertanian 

(termasuk perikanan), pekerjaan umum (irigasi), pengembangan kota dan 

pariwisata. Pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum ini memberikan dampak 

yang cukup besar, namun di pihak lain telah memberikan beban terhadap sumber 

daya akuatik. Beban tersebut merupakan masalah bagi perikanan antara lain 

berupa perubahan kualitas dan kuantitas air serta struktur fisik badan air yang 

sangat mempengaruhi ekosistem perairan khususnya ikan.  

Secara umum, ikan dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu ikan yang 

tidak mempunyai rahang (Agnatha); ikan yang mempunyai rahang primitif 

(Placodermi); ikan bertulang rawan (Chondrichthyes); dan ikan bertulang sejati 

(Osteichthyes). Kelas Osteichthyes terbagi menjadi tiga super ordo, yaitu 

Chondrostei; Holostei dan Teleostei (Sukiya, 2003). Teleostei merupakan 

kelompok ikan yang paling dominan pada zaman sekarang ini  dan tersebar luas di 

seluruh perairan bumi, sedangkan Chondrostei dan Holostei terdapat di perairan 

bumi hanya dalam jumlah sedikit bahkan ada yang sudah punah. Ikan teleostei 

terdiri dari banyak ordo antara lain Clupeiformes, Cypriniformes, 



 

 

2

Pleuronectiformes, Anguilliformes, Perciformes dan masih banyak lagi (Kottelat 

et al, 1993). 

Potensi ikan Laut Jawa khususnya di utara Jawa Tengah telah menipis 

(Anonim, 2005). Berdasarkan data statistik Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa 

Tengah 2003, ikan yang ditangkap di perairan utara Jawa Tengah sudah melebihi 

potensinya. Ikan yang semestinya belum boleh ditangkap karena masih terlalu 

kecil juga terjaring, akibatnya jumlah ikan terus menurun. Jenis ikan yang 

tertangkap umumnya termasuk dalam kelompok ikan Teleostei, antara lain ikan 

sembilang, ikan petek, ikan merah, ikan betutu, ikan teri, ikan kembung dan lain-

lain. Tahun 2001 tercatat ada 22 jenis ikan yang tertangkap di perairan pesisir 

Kota Semarang, yang terdiri dari kelompok ikan demersal dan ikan pelagik. Ikan 

pelagik merupakan ikan yang paling banyak tertangkap. Ikan petek sebagai salah 

satu jenis ikan pelagik yang banyak tertangkap (115,7 ton), disusul ikan merah 

(48,5 ton) dan ikan teri (19 ton), (Laporan Akhir Dinas Perikanan dan Kelautan 

Jawa Tengah, 2002).  

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah (2002), alat 

tangkap dan armada tangkap sebagian nelayan di Kota Semarang berskala kecil, 

sehingga poduksi yang dihasilkan juga terbatas. Armada penangkap ikan yang ada 

di Kota Semarang adalah perahu motor tempel. Jenis alat tangkap yang digunakan 

oleh nelayan di Kota Semarang antara lain berupa alat tangkap cotok yang 

terbanyak digunakan, diikuti oleh jenis cantrang serta arad, dimana ketiga jenis 

alat tangkap tersebut diketahui sebagai alat tangkap untuk ikan demersal. 

Walaupun demikian, namun hasil tangkap ikan demersal sangat rendah 

dibandingkan ikan pelagik. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya overfishing 

di daerah pantai. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi armada penangkap ikan 
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yang berupa perahu motor tempel yang mempunyai jangkauan operasi yang 

sangat terbatas di daerah pantai. 

Menurunnya potensi perairan Kota Semarang yang berupa ikan, mendorong perlu 

adanya upaya untuk menjaga kelestarian ikan agar tidak punah, sehingga 

dilakukan penelitian tentang identifikasi ikan sebagai langkah awal dalam upaya 

menjaga kelestarian ikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah informasi tentang keanekaragaman jenis ikan Teleostei, terutama 

sebagai data bagi Dinas Perikanan, nelayan, masyarakat sekitar dan masyarakat 

luas pada umumnya. 

 

B. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis-jenis ikan Teleostei apa saja yang ada di perairan pesisir Kota  

Semarang? 

2. Meliputi mana sajakah daerah sebaran nelayan Kota Semarang? 

 

C. Penegasan  Istilah 

Untuk menghindari adanya perbedaan pengertian dalam penelitian ini, 

maka perlu diberikan penjelasan tentang beberapa istilah. Istilah yang perlu 

diberikan penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Identifikasi  

Menurut Mayr (1971) identifikasi adalah menempatkan atau memberikan 

identitas suatu individu melalui prosedur deduktif ke dalam suatu takson.  

2. Ikan Teleostei 
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Ikan Teleostei merupakan ikan tulang keras tingkat tinggi dari kelas 

Osteichthyes (Sukiya, 2003).  

3. Perairan pesisir Kota Semarang 

Kota Semarang terletak 6050’-7010’ Lintang Selatan dan 109050’-110035’ 

Bujur Timur, dengan luas wilayah 373 km2. Beberapa kelurahan yang mempunyai 

garis pantai meliputi Mangkang Kulon, Mangunharjo, Mangkang Wetan, 

Randugarut, Karanganyar, Tugurejo, Jerakah, Tawang Sari, Tambak Rejo, 

Tanjung Mas, Bandar Harjo, Panggung Lor, Terboyo Kulon dan Terboyo Wetan. 

Secara keseluruhan  wilayah pesisir Kota Semarang mempunyai garis pantai 

sepanjang 13,67 km. Pada wilayah pantai Kota Semarang mengalir beberapa 

sungai yang tergolong besar yaitu Kali Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, 

Kali Babon dan Kali Beringin. Wilayah perairan pesisir yang akan diamati adalah 

perairan muara sungai Kali Banjir Kanal Timur dan Kali Banjir Kanal Barat serta 

di wilayah pelabuhan Kota Semarang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah untuk :  

1. Mengetahui jenis-jenis ikan Teleostei yang terdapat di perairan  pesisir Kota  

Semarang. 

2. Mengetahui daerah sebaran nelayan Kota Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitan ini adalah dapat memberikan 

informasi mengenai daerah sebaran nelayan Kota Semarang serta memperkaya 
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pengetahuan tentang jenis-jenis ikan Teleostei terutama bagi Dinas Perikanan, 

nelayan, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Identifikasi 

Ikan sebagai salah satu organisme yang menjadi kajian ekologi, sehingga 

harus dijaga kelestariannya. Sebagai langkah awal diperlukan kegiatan identifikasi 

terhadap organisme tersebut. Identifikasi menurut Mayr (1971) adalah 

menempatkan atau memberikan identitas suatu individu melalui prosedur deduktif 

ke dalam suatu takson dengan menggunakan kunci determinasi. Kunci 

determinasi adalah kunci jawaban yang digunakan untuk menetapkan identitas 

suatu individu.  

Proses identifikasi meliputi: 

1. Pengumpulan sampel ikan sebanyak mungkin dari berbagai tempat. 

Pengumpulan sampel ini harus memperhatikan faktor geografis dan ekologis. 

Spesimen ikan tersebut kemudian disimpan dalam larutan formalin 4% selama 

24 jam. 

2. Labelisasi spesimen ikan. Pemberian label meliputi nama daerah, nama 

penemu, tempat dan tanggal ditemukannya sampel ikan. 

3. Identifikasi spesimen ikan. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

buku panduan kunci determinasi untuk menentukan ordo, famili, genus dan 

spesies. Selanjutnya dilakukan pencocokan dengan katalog dan bibliografi  

yang diterbitkan paling mutakhir serta deskripsi yang asli.  

4. Penyajian hasil identifikasi. Hasil identifikasi disajikan dalam bentuk 

deskrpisi serta rumusan hasil sintesa. Pada pendeskripsian biasanya 

menampilkan ciri-ciri morfologi ikan diantaranya bentuk tubuh, macam sirip, 
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bentuk sisik, perbandingan panjang dan lebar badan serta perbandingan 

panjang kepala. 

B. Klasifikasi 

Klasifikasi ialah menetapkan definisi dari kelompok atau kategori menurut 

skala hierarki. Tiap-tiap ketegori ini meliputi satu atau beberapa kelompok rendah 

yang terdekat, yang merupakan kategori lebih rendah berikutnya (Saanin, 1984). 

Ikan Teleostei merupakan salah satu superordo dari kelas Osteichthyes. 

Osteichthyes menjadi 2 subkelas, yaitu Sarcopterygii dan Actinopterygii, Kent 

(1987). 

1. Subkelas Sarcopterygii 

Ciri-cirinya antara lain mempunyai sepasang sirip dengan pangkal sirip 

yang berdaging, sudah memiliki nares interna yang terbuka. Subkelas 

Sarcopterygii terbagi menjadi 2 ordo, yaitu: 

a. Ordo Crossopterygii 

Kent (1987) menyatakan bahwa ikan ini paling umum hidup di jaman 

Devon, sudah punah kecuali satu jenis ikan yang masih hidup yaitu Latimeria. 

Ikan ini memiliki sirip berdaging yang disokong oleh elemen-elemen tulang yang 

mirip dengan elemen tulang tungkai depan tetrapoda. Struktur tubuhnya hampir 

mirip dengan moyang amfibi. 

b. Ordo Dipnoi 

Dipnoi merupakan kelompok ikan paru-paru, dari segi anatomi 

menyerupai amfibi, mempunyai nares interna. Ada 3 genus yang masih bertahan 

hidup, yaitu: Protopterus dari Africa; Neoceratodus dari Australia dan 

Lepidosiren dari Brasil (Kent, 1987). 
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2. Subkelas Actinopterygii 

Ciri-ciri ikan ini antara lain: sirip berupa lembaran kulit yang disokong 

oleh jari-jari sirip dari bahan tulang, pelindung dermal dan sisik tipe ganoid yang 

dilapisi enamoloid yang disebut ganoin, sirip ekor heteroserkal (Kent, 1987). 

Subkelas Actinopterygii dibagi menjadi 3 superordo, yaitu Chondrostei; Holostei 

dan Teleostei. 

a. Superordo  Chondrostei 

Ikan ini memiliki kemiripan dengan jenis ikan di zaman palazoik, 

mempunyai bentuk sisik ganoid, endoskeleton telah terosifikasi dengan baik. 

Superordo Chondrostei yang masih hidup adalah Sturgeon dan Padlefishes. 

b. Superordo Holostei 

Kelompok ikan Holostei yang masih bertahan sampai sekarang ada 2 

genus, yaitu Lepisosteus dan Amia yang ditemukan di Amerika Utara. 

c. Superordo Teleostei 

Teleostei merupakan jenis ikan yang sudah modern dan dominan di jaman 

sekarang. Ikan ini memiliki skeleton yang telah terosifikasi. Sisiknya tersusun dari 

ganoin dan memiliki tipe sisik sikloid atau stenoid. Kurang lebih ada 20000 jenis 

ikan Teleostei yang masih hidup sampai sekarang (Goin, 1965). Beberapa wakil 

ordo Teleostei yang biasa dijumpai di perairan Indonesia antara lain: 

1) Ordo Perciformes 

Jenis ikan dari ordo Perciformes seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik. 

Sirip perut letaknya di bawah sirip dada, sirip punggung umumnya ada dua. Sirip 

depan semuanya disokong oleh jari-jari keras, sedangkan sirip belakang sebagian 

besar disokong oleh jari-jari lunak. Gurat sisi ada yang utuh, ada juga yang 

terputus di bagian belakang (Djuhanda, 1981). Ikan ini merupakan ordo terbesar 
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dalam dunia ikan. Contoh: Stromateus cinereus (ikan bawal); Ephinephelus sp 

(ikan kerapu); Cybium sp (ikan tenggiri); Rastrelliger sp (ikan kembung); 

Upeneus molluscensis (ikan kuniran); Lutjanus fuscescens (ikan kakap), (Kottelat 

et al, 1993). 

2) Ordo Clupeiformes 

Bentuk tubuhnya langsing agak lebar, seluruh badannya tertutup oleh 

sisik, jari-jari sirip semuanya lunak, umumnya mempunyai sirip punggung 

tunggal (Djuhanda, 1981). Bebarapa species pada perutnya terdapat geligir yang 

berawal  dari kepala sampai ke sirip dubur, gurat sisi pendek atau tidak ada sama 

sekali (Kotelat et al, 1993). Contohnya: Ophisthopterus valenci (ikan lipiran); 

Chirosentrus dorab (ikan parang-parang); Clupea alosa (ikan mata belo); Chanos 

chanos (ikan bandeng). 

3) Ordo Scorpaeniformes 

Badan dan kepala pipih datar, mulut panjang, mempunyai dua sirip 

punggung, pada sirip punggung pertama terdapat 1 duri yang terpisah dan semua 

disokong oleh jari-jari keras, sirip pelvik terdapat di belakang sirip dada, sirip anal 

memanjang ke belakang. Banyak duri tajam di kepala. Contohnya Platycephalus 

sp (ikan pahat).  

4) Ordo Pleuronectiformes 

Bentuk tubuh asimetri, mempunyai mata di salah satu sisi tubuhnya, sirip 

punggung meluas dari kepala hingga dekat dengan pangkal sirip ekor, sirip 

umumnya tanpa duri, sirip dubur meluas dari pangkal sirip pectoral sampai 

pangkal sirip ekor (Djuhanda, 1981). Contohnya: Cynoglossus sp (ikan lendra) 

dan Typhlachirus caecus (ikan lidah). 
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5) Ordo Myctophyformes 

Tubuh panjang berbentuk silinder, kepala agak lancip datar, mulutnya 

besar dan bergigi. Sirip punggung tunggal dan di belakang terdapat suatu sirp 

lemah kecil (Tarp & Koilola, 1995). Sirip punggung mempunyai 7-18 jari-jari, 

sirip dubur dengan jari-jari 7-50 buah, sedangkan sirip pectoral mempunyai jari-

jari 9-27 buah. Contohnya: Saurida tumbil (ikan kadalan). 

6) Ordo Polynemedei 

Tubuh ramping agak pipih, mata diliputi oleh selaput bening, tubuh 

tertutup sisik bertipe stenoid, gurat sisi memanjang sampai ke sirip ekor, terdapat 

2 buah sirip punggung, sirip dada terdiri dari dua bagian, bagian bawah berjari-jari 

panjang seperti filament, sirip ekor bercabang dua (Tarp & Koilola, 1995) 

terutama hidup di pesisir dan muara-muara sungai. Contohnya: Polydactylus 

plebius (ikan mbaleng). 

 

C. Karakteristik Taksonomis Teleostei 

Karakteristik taksonomi adalah sifat dari suatu anggota takson di mana 

takson itu berbeda atau sedikit berbeda dari suatu anggota takson yang berbeda 

pula (Mayr, 1971). Adapun karakter yang dapat dikaji meliputi morfologi, jenis 

kalamin, ekologi, habitat dan sebaran, genetik dan makanan. 

Teleostei merupakan salah satu superordo dari kelas Osteichthyes. 

Menurut Brotowidjoyo (1994) kelompok ikan ini memiliki mulut berahang, 

skeleton bertulang sejati. Kondrokranium (kranium tulang rawan) dilengkapi oleh 

tulang dermal untuk membentuk tengkorak majemuk. Sisik tipe ganoid, sikloid 

atau stenoid yang semuanya berasal dari mesodermal, atau tidak bersisik. 

Romimohtarto (2001) menambahkan bahwa kelompok ikan ini memiliki satu 
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celah insang di kedua sisi kepala, mulutnya biasanya di bagian depan tubuh, sirip 

ekor yang panjangnya hampir sama atas dan bawah. Selain itu mempunyai sirip 

yang berpasangan serta mempunyai satu pasang lubang hidung (Soemadji, 1995).  

Pada spesies tertentu ada yang mempunyai berbel, bentuk rahang bawah 

memanjang dan ada juga yang memiliki sifat-sifat tertentu misalnya pada famili 

Anguillidae (ikan sidat) di mana pada waktu dewasa lebih banyak hidup di air 

tawar tetapi akan kembali lagi ke laut untuk memijah, sebaliknya untuk famili 

Chanidae (ikan bandeng) hidup sepanjang tahun di laut tetapi akan memasuki 

pantai dan muara sungai untuk memijah.  

Ikan Teleostei ada juga yang menampakkan ciri-ciri tertentu, misalnya 

hanya memiliki mata yang terletak di samping kiri badan seperti pada ikan lidah, 

ada juga yang letak matanya hanya di samping kiri atau kanan badan saja seperti 

pada ikan sebelah dan ada ikan yang dagingnya beracun dan kulitnya berduri-duri 

misalnya pada jenis ikan buntal.  

Kehidupan ikan Teleostei bervariasi, ada yang hidup secara berkelompok di laut 

dangkal dan hangat, di permukaan, bahkan ada yang hidup di sungai-sungai yang 

bermuara ke laut serta ada yang hidup soliter (menyendiri). Adapun jenis 

makanannya yaitu ada yang makan tumbuh-tumbuhan air seperti alga, ganggang 

dan lainnya, memakan binatang-binatang kecil seperti ikan-ikan kecil dan 

plankton, jenis-jenis kerang dan hewan invertebrata lainnya (Kottelat et al, 1993). 

 

D. Morfologi Ikan  

Struktur tubuh ikan secara umum dapat diihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1. Struktur anatomi luar ikan secara umum (Kottelat et al, 1993). 

1. Kepala : bagian dari ujung mulut terdepan hingga ujung tutup insang paling 

belakang. Pada bagian ini terdapat mulut, rahang atas dan bawah, gigi, 

hidung, mata, insang dan sebagainya. Beberapa tipe utama posisi mulut ikan  

antara lain: terminal, sub terminal, inferior dan superior (Kottelat et al, 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Tipe utama letak mulut (Kottelat et al, 1993). 
Keterangan: (a) terminal; (b) sub terminal; (c) inferior; (d) superior 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur anatomi kepala ikan (Kottelat et al, 1993). 

2. Badan : bagian badan mulai dari belakang tutup insang 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-ikan yang 
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memiliki dua sirip punggung, bagian depannya 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 

belakangnya lunak atau besekat dan umumnya bercabang (Kottelat et al, 

1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 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) gabungan antara duri; (b) gabungan antara jari-jari 
 
 

Selain sirip, bagian anggota badan yang lain adalah sisik. Ada dua macam sisik, 

yaitu sisik sikloid dan sisik stenoid. Pinggiran belakang sisik stenoid halus, 

sedangkan pinggiran belakang sisik sikloid bergerigi. Struktur lain yang dapat 

dilihat melalui kaca pembesar adalah circuli atau radii (ruji), baik pada sebagian 

atau seluruh sisik. 
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Gambar 5. Tipe sisik ikan  (Kottelat et al, 1993). 
Keterangan:  
(a) pinggiran sisik bergerigi (stenoid). 
(b) pinggiran sisik halus (sikloid) mnunjukkan ctenii, circuli dan radii; anak 

panah mengarah kepala. 
 

3. Ekor : 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, 

bentuk sabit, becagak dan meruncing (Kottelat et al, 1993). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tipe-tipe utama 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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E. Keadaan dan Sifat Hidrooseanografis Perairan Kota Semarang  

1. Kedalaman perairan Kota Semarang 

Kedalaman perairan pantai  Semarang cukup landai dengan gradasi 

kedalaman 2-15 meter. Kontur kedalaman ini sangat perlu dalam hubungannya 

dengan kebiasaan operasi penangkapan ikan. Secara ekologis, kontur kedalaman 

perairan sangat mendukung kemungkinan berkembangnya biomassa ikan, udang 

dan jenis molluska. Dengan kontur perairan yang dangkal, maka gelombang yang 

terjadi tidak terlalu besar, relatif tenang dan sebaran unsur hara cukup merata. 

2. Pola Sedimentasi perairan Kota Semarang 

Sebagian besar kawasan hunian dan perkotaan Kota Semarang terletak di 

daerah endapan sepanjang alur lahan basah pantai Utara Jawa. Selain itu juga 

diketahui bahwa alur Banjirkanal Barat dan Timur lebih banyak ditumbuhi 

vegetasi akibat endapan sedimen dan mengakibatkan pendangkalan alur sungai.  

3. Substrat dasar perairan Kota Semarang 

Faktor ekosistem lain yang sangat penting dalam mendukung kesuburan 

perikanan adalah jenis substrat dasar. Substrat dasar perairan pantai Semarang 

adalah jenis liat dengan kisaran prosentase dari 26-98% (Anonim, 2003). 

4. Sebaran salinitas perairan Kota Semarang 

Sebaran salinitas perairan Semarang menggambarkan pergerakan masa air, 

disamping juga merupakan interaksi antara darat dan laut. Pada tinjauan sebaran 

biota di perairan, sebaran salinitas ini berhubungan dengan posisi sebaran larva 

dan juvenil ikan, udang dan lain-lain yang lebih menyukai salinitas rendah, yaitu 

yang terdapat di utara muara Banjirkanal Barat dan Timur 

. 
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F. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kehidupan Ikan 

Kehidupan ikan di ekosistem perairan dipengaruhi oleh perubahan faktor-

faktor lingkungan fisik maupun kimia perairan. Adapun faktor-faktor lingkungan 

yang sangat mempengaruhi kehidupan ikan adalah sebagai brikut: 

1. Suhu air 

Suhu suatu perairan sangat mempengauhi kebradaan ikan suhu air yang 

tidak cocok, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan ikan 

tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu air yang cocok untuk 

pertumbuhan ikan di daerah tropis adalah berkisar antara 150-300 C dan perbedaan 

suhu antara siang dan malam kurang dari 50C (Cahyono, 2000). 

2. pH air 

pH air sangat berpengaruh terhadap organisasi air, baik tumbuhan maupun 

hewan yang hidup di dalamnya. pH air dapat digunakan untuk menyatakan baik 

buruknya kondisi suatu perairan sebagai lingkungan hidup. Adapun pH air yang 

dapat menjadikan ikan dapat tumbuh secara optimal yaitu berkisar antara 6,5-9,0 

(Cahyono, 2000). 

3. Kandungan Oksigen (O2) terlarut 

Oksigen sangat diperlukan untuk pernapasan dan metabolisme ikan dan 

jasad renik dalam air. Kandungan O2 terlarut dalam air yang cocok untuk 

kehidupan dan pertumbuhan ikan minimal 5ppm (Cahyono, 2000). 

4. Karbondioksida (CO2) terlarut 

CO2 merupakan gas yang diperlukan untuk tumbuhan air maupun hewan 

renik. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan CO2 dalam 

jumlah yang banyak. Tetapi bila jumlah tersbut melampaui batas, akibatnya 

kehidupan hewan-hewan air akan mengalami saat-saat kritis, karena selain 
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mempengaruhi pH, kadar CO2 yang terlampau tinggi dapat meracuni hewan lain 

secara langsung. Kadar CO2 yang baik untuk kehidupan ikan adalah tidak lebih 

dari 12 ppm dan tidak kurang dari 2 ppm. 

5. Derajat kekeruhan 

Air yang terlalu keruh dapat menyebabkan ikan mengalami gangguan 

pernapasan karena insangnya terganggu oleh kotoran. Selain iti dapat menurunkan 

atau melenyapkan selera makan karena daya penglihatan ikan terganggu 

(Cahyono, 2000). 

6. Kadar Amoniak 

Kadar Amoniak yang tinggi dapat mengganggu pertumbuhan ikan. 

Amoniak dapat berasal dari penumpukan sisa-sisa makanan dan kotoran ikan. 

Makin banyak sisa-sisa makanan dan kotoran ikan maka kadar Amoniak akan 

bertambah besar (Cahyono, 2000). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah perairan pesisir Kota Semarang 

khususnya di muara sungai Banjirkanal Barat, Pelabuhan dan Banjirkanal Timur 

yang dilaksanakan pada bulan September 2005. 

Lokasi penelitian digambarkan sebagai berikut: 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis ikan Teleostei yang 

terdapat di perairan Kota Semarang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

jenis-jenis ikan Teleostei yang tertangkap nelayan di muara sungai Banjirkanal 

Barat, Pelabuhan  dan muara sungai Banjirkanal Timur pada bulan September 

2005. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel  tergantung dalam penelitian ini adalah jenis-jenis ikan Teleostei 

yang terdapat di perairan pesisir Kota Semarang. 

2. Variabel bebas meliputi keadaan abiotik yaitu kedalaman air, suhu, pH, O2 

dan CO2 terlarut di perairan pesisir Kota Semarang. 

 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat : ember; bak preparat; buku panduan; kertas label; kamera; lup; 

penggaris; jaring ikan; termometer; tongkat berskala; kit Ekologi (untuk 

mengukur kadar Oksigen dan Karbondioksida terlarut). 
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2. Bahan: larutan formalin 4%; larutan alkohol 70%; aquadest; dan ikan 

Teleostei yang terdapat di perairan pesisir Kota Semarang. 

 

E. Prosedur Penelitian 

1. Pengambilan spesimen atau sampel  

a. Spesimen ikan Teleostei merupakan hasil tangkapan nelayan di wilayah 

muara Banjirkanal Barat, Pelabuhan dan muara Banjirkanal Timur. 

b. Mencuci ikan dengan air bersih kemudian dilakukan pengambilan gambar 

spesimen ikan. 

c. Memasukkan ikan ke dalam larutan formalin 4% selama 24 jam dengan 

tujuan fiksasi  yaitu mematikan sel-sel tubuh tanpa merusaknya.  

d. Mencuci dengan air mengalir, meniriskan, kemudian memasukkan 

spesimen dalam larutan alkohol 70% dengan tujuan untuk mengawetkan 

spesimen. 

e. Pengidentifikasian ikan di laboratorium Biologi Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Identifikasi ikan  

Identifikasi dilakukan di Laboratorium Taksonomi Hewan Biologi 

UNNES dengan mengamati ciri-ciri morfologi pada ikan Teleostei yang 

tertangkap nelayan. Adapun proses identifikasi adalah sebagai berikut:  

a. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan buku-buku  identifikasi ikan 

(Allen, 1978; Djuhanda, 1981; Kottelat et al ,1993; Saanin,1984; 

Gloerfelt-Tarp & Kailola, 1995; dan Allen ,2000). 
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b. Ciri-ciri yang akan diamati meliputi bentuk tubuh, panjang dan tinggi 

tubuh, tipe sisik, pola warna, bentuk moncong, bentuk sirip, jumlah sirip 

dan bentuk ekor. 

c. Pendeskripsian spesimen yang telah diidentifikasi di laboratorium. 

d. Pengawetan spesimen, yaitu dengan memasukkan spesimen ke dalam 

larutan alkohol 70%. 

e. Labelisasi spesimen dengan mencantumkan nama ilmiah dan nama daerah, 

tempat ditemukannyan serta tanggal koleksi. 

f. Hasil identifikasi dimasukkan ke dalam tabel pengamatan sebagai berikut: 

No. Nama Daerah  Ordo  Familia  Genus  Spesies Jumlah (ekor) 
       
       

 

3. Pengukuran faktor fisika, kimia perairan 

a. Mengukur suhu air 

Suhu air diukur dengan menggunakan termometer suhu dengan cara 

memasukkan termometer ke dalam perairan sampai beberapa saat kemudian 

dibaca suhu yang ada melalui skala yang tertera. 

b. Mengukur pH air 

Pengukuran pH air dilakukan dengan menggunakan pH meter dengan 

cara memasukkan pH meter ke dalam sampel air sampai beberapa saat sehinnga 

menunjukkan angka yang konstan. Angka ini menunjukkan pH pengukuran.  

c. Mengukur kadar O2 dan CO2 terlarut 

Penentuan kadar O2 dan CO2 terlarut dilakukan terhadap sampel dengan 

metode titrasi Winkler. 
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d. Mengukur kedalaman air 

Kedalaman air diukur dengan cara memasukkan tongkat berskala pada 

perairan yang akan diukur kedalamannya. Skala pada tongkat menunjukkan 

kedalaman perairan.  

Hasil pengukuran parameter fisika, kimia perairan dimasukkan ke dalam 

tabel pengamatan sebagai berikut: 

Muara Banjirkanal Barat Pelabuhan Muara Banjirkanal Timur No. Parameter 
I II III I II III I II III 

1. Suhu          
2. PH          
3. O2 terlarut          
4. CO2 terlarut          
5. Kedalaman          
 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi; 

wawancara; dokumentasi dan studi pustaka untuk mengidentifikasi spesies ikan 

dengan acuan buku-buku identifikasi. 

Pengumpulan sampel dilakukan setiap hari Senin dengan pengulangan 

sebanyak tiga kali selama tiga minggu dengan lembar observasi sebagai berikut: 

Jenis ikan yang tertangkap di……. pada minggu ke…… 
Banjirkanal Barat Pelabuhan Banjirkanal Timur 

No Nama daerah 
ikan yang 
ditangkap I II III I II III I II III 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif 

berdasarkan ciri-ciri morfologi yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Jenis-jenis Ikan Teleostei yang Tertangkap Nelayan di Wilayah Perairan 

Persisir Kota Semarang  
 

Berdasarkan hasil tangkapan nelayan di perairan pesisir Kota Semarang, 

ditemukan 11 jenis ikan dengan ciri-ciri yang berbeda-beda. Hasil tangkapan 

nelayan dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Jenis-jenis Ikan Teleostei yang Tertangkap Nelayan di Perairan 
Pesisir Kota Semarang 

Jenis ikan yang tertangkap nelayan di… pada minggu ke… 

Muara Banjirkanal Barat Pelabuhan Muara Banjirkanal Timur 

No Nama Daerah 

I II III I II III I II III 

Jumlah 

1 Bandeng - - 2 - 5 7 - - - 14 
2 Belosoh - - - - - 3 - - - 3 
3 Gerik - - - - - 4 - 3 - 7 

4 Kapasan - - - - 11 9 - - - 20 
5 Kakap abangan - - - - 6 - - - - 6 
6 Kuniran - - - - - 1 - - - 1 
7 Rejung - 7 10 - - 3 - 4 6 30 

8 Tigawaja - - - - 8 - - - - 8 
9 Gerot-gerot - - - - - 5 - - - 5 
10 Belanak lancip - 2 6 - 3 - - 5 1 17 

11 Belanak tumpul - 13 4 - - - - 2 - 19 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa di perairan pesisir Kota Semarang 

terdapat ikan Teleostei dengan macam yang berbeda-beda. Pada minggu I, tidak 

ada ikan yang tertangkap. Berbeda dengan minggu II dan III dimana nelayan 

dapat memperoleh ikan dengan jenis yang lebih banyak dan jumlah yang lebih 

banyak pula. Salah satu penyebabnya antara lain karena penelitian yang dilakukan 

kurang memperhatikan waktu, yaitu dilaksanakan pada pukul 09.00 dimana hari 

sudah menunjukkan terang.  



 

 

24

Penelitian ini menggunakan kapal motor dan alat tangkap cantrang yang 

berukuran sedang. Cantrang ini berbeda dengan cantrang yang biasa digunakan 

nelayan pada umumnya. Cantrang yang biasa digunakan nelayan memiliki 

jangkauan yang lebih jauh bila dibandingkan dengan cantrang yang digunakan 

untuk penelitian, sehingga ikan yang didapatpun terbatas jenisnya. Berdasarkan 

wawancara dengan nelayan, cantrang dapat menjaring ikan bila hari menunjukkan 

gelap. Bila digunakan pada waktu siang (terang), maka hasil tangkapannya hanya 

sedikit bahkan tidak ada sama sekali karena cantrang ini memiliki warna gelap 

sehingga bila digunakan pada siang hari, ikan-ikan cenderung akan menghindari 

jaring. Penelitian ke II dan ke III dilakukan pada pagi hari yaitu pada pukul 04.30 

ketika hari masih menunjukkan gelap dan hasil yang diperolehpun lebih banyak 

bila dibandingkan pada penelitian keI.  Hasil tangkapan terbanyak yaitu di 

wilayah pelabuhan. Hal ini antara lain karena  perairan sekitar pelabuhan 

merupakan perairan laut, dimana ikan-ikan yang hidup di dalamnya merupakan 

ikan laut yang memiliki tempat hidup lebih luas bila dibandingkan dengan di 

muara Banjirkanal Barat dan muara Banjirkanal Timur.  

Hasil tangkapan nelayan ini tergolong sedikit bila bila dibandingkan 

dengan hasil tangkpan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan daerah sebaran nelayan dalam menangkap ikan menjadi lebih luas. 

Dulu nelayan hanya menangkap ikan di sekitar perairan pesisir dan di sungai-

sungai besar di Semarang dengan menempuh perjalanan hanya beberapa menit 

dengan hasil tagkapan yang lumayan banyak. Sekarang nelayan memperluas 

daerah sebarannya yaitu dengan menangkap ikan di perairan pedalaman yang 

dapat menempuh perjalanan + 4-6 jam, dengan tujuan untuk mecari hasil 

tangkapan yang lebih banyak. Beberapa nelayan melakukan penangkapan di 
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sekitar perairan Kendal dan Jepara dimana di wilayah ini diketahui masih terdapat 

jenis-jenis ikan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan di wilayah perairan 

pesisir Semarang (wawancara dengan nelayan). Berkurangnya stok ikan di 

perairan pesisir antara lain karena banyaknya aktifitas industri yang membuang 

limbahnya ke sungai-sungai yang berakhir di perairan pesisir. Selain itu karena 

pembuangan sampah di perairan khususnya bagi mereka yang tinggal di tepi 

sungai dan di daerah pesisir yang terus menerus, sehingga terjadi pendangkalan 

dan pencemaran di wilayah perairan pesisir yang mengakibatkan salah satunya 

yaitu dapat mengurangi populasi ikan karena sumber makanan  ikan menjadi 

berkurang dan habitat ikanpun kurang sesuai untuk kehidupan ikan, akibatnya 

ikan akan bermigrasi mencari tempat  lain yang sesuai untuk kehidupannya.  

Semakin meluasnya daerah sebaran nelayan Kota Semarang menunjukkan 

bahwa keanekaragaman jenis ikan di perairan pesisir mengalami penurunan yang 

ditunjukan oleh jumlah tangkapan nelayan yang sedikit.  

 

B. Identifikasi, Klasifikasi dan Deskripsi Ikan Teleostei yang Tertangkap 
Nelayan di Wilayah Perairan Persisir Kota Semarang  

 
a. Identifikasi 

Ikan yang tertangkap nelayan selanjutnya diidentifikasi di laboratorium 

Biologi UNNES. Setelah dilakukan identifikasi, diperoleh 11 spesies dari 2 ordo 

dan 9 famili yang semuanya termasuk ke dalam superordo Teleostei. Adapun hasil 

identifikasi jenis-jenis ikan yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 2. 
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Tabel 2. Identifikasi Jenis-jenis Ikan Teleostei yang Tertangkap Nelayan di 
Perairan 

 Pesisir Kota Semarang 
 

No Nama Daerah Ordo  Famili  Genus  Spesies  
 

1 Bandeng  Clupeiformes Chanidae Chanos Chanos chanos 
2 Belosoh Perciformes Gobiidae Glossogobius Glossogobius 

circumspectus 
3 Gerik  Perciformes Gerreidae  Gerres Gerres filamentosus 
4 Kapasan Perciformes Gerreidae  Gerres Gerres abbreviatus 
5 Kakap abangan  Perciformes Lutjanidae Lutjanus Lutjanus fulviflammus 
6 Kuniran Perciformes Mullidae  Upeneus  Upeneus 

quadrilineatus  
7 Rejung  Perciformes Sillaginidae  Sillago Sillago robusta 
8 Tigawaja  Perciformes Sciaenidae Aspericovina Aspericovina jubata 
9 Gerot-gerot  Perciformes Haemulidae Pomadasys Pomadasys argenteus 
10 Belanak lancip Perciformes Mugilidae Mugil Mugil cephalus 
11 Belanak tumpul Perciformes Mugilidae Liza Liza parmata 

 

Identifikasi dilakukan dengan menempatkan atau memberikan identitas 

suatu individu melalui prosedur deduktif ke dalam suatu takson dengan 

menggunakan kunci determinasi (Mayr, 1971). Affandi (1992) menambahkan 

bahwa kunci determinasi adalah susunan kalimat dimana pilihan dapat dilakukan 

diantara dua keadaan berlawanan yang nantinya akan menghasilkan penerimaan 

salah satu pilihan atau penolakan lainnya. Kunci determinasi yang digunakan  

merupakan gabungan dari berbagai buku sebagai sumber acuan, yaitu Allen 

(2000); Djuhanda (1981); Kottelat et al (1983); Nelson (1974); Gloerfelt-Tarp & 

Kailola (1995). Adapun susunan kunci determinasi adalah sebagai berikut:   

Kunci menuju Ordo 

1. a. Sirip punggung tunggal, sirip perut terletak jauh di belakang yaitu di bawah 

sirip punggung……………...…………………………………Clupeiformes 
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b. Sirip punggung ganda, ada yang tunggal, sirip perut terletak di daerah 

dada…………………………………………………………Perciformes  

Ordo Clupeiformes 

Famili Chanidae  

Sirip ekor panjang dan bercagak dalam. Jari-jari bagian depan sirip 

punggung memanjang. Tubuh tertutup sisik stenoid. Sirip dubur berjari-jari 

lemah. Sirip dada terletak di bawah mendekati bagian ventral tubuh. Moncong 

lancip, letaknya terminal. Mata besar. Gurat sisi terlihat jelas dengan arah lurus. 

Warna tubuh di atas gurat sisi abu-abu, di bagian ventral berwarna putih. 

Spesies : Chanos-chanos 

 

Ordo Perciformes 

Kunci menuju famili 

1. a.Badan pipih, tidak bulat, memanjang ………………………...…..…………2  

b. Badan pipih, bulat, memanjang……………………………………………3 

2. a.  Sirip punggung tunggal…………………………………………………...…4  

b. Sirip punggung ganda………………………………….…………………….5 

3. a. Letak mulut superior…………………………………...……………Gobiidae  

b. Letak mulut terminal, sub terminal………………………..…………………6 

4. a. Mata terletak dekat dengan mulut dan berada tepat di tengah-tengah di 

belakang 

mulut…………………………………………………………………Gerreidae  

b. Mata terletak jauh dengan mulut dan berada agak ke atas……….Lutjanidae 

5. a. Sirip punggung I dan II saling berlekatan satu sama lain……………..……7 

b. Sirip punggung I dan II letaknya berjauhan satu sama lain…………………8 
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6. a. Sirip ekor bercagak …………………………………………………Mullidae 

 b. Sirip ekor sedikit cekung…………………………...……………Silaginidae 

7. a. Sirip dubur dengan 2 jari-jari keras………………………………Sciaenidae   

b. Sirip dubur dengan 3 jari-jari keras…………...………………….Haemulidae 

8. Sirip punggung I dengan 4 jari-jari keras…………………...………Mugilidae  

 

Famili Gobiidae 

Berukuran kecil tetapi tebal dengan bentuk ekor menipis. Ujung sirip ekor 

berwarna hitam. Letak mulut superior. Gigi pada rahang bawah terletak dalam dua 

baris atau lebih. Celah insang memanjang sampai bagian bawah dekat pinggiran 

preoperkulum atau lebih jauh ke depan. Bagian depan sirip punggung I tertutup 

oleh sisik yang ukurannya lebih kecil bila di bandingkan  dengan sisik di bagian 

tubuh. Terdapat bintik hitam di tubuhnya. Sirip punggung I dengan 8 jari-jari 

keras. Tubuh ditutup oleh sisik stenoid.  

Spesies: Glossogobius circumspectus 

 

Famili Gerreidae 

1. a. Ujung sirip punggung berwarna abu-abu. Sirip punggung terdiri dari 8 jari-

jari keras dan jari-jari lemah. Terdapat bercak hitam yang melintang di badan. 

Jari-jari keras kedua pada sirip punggung 2 kali panjang  dari jari-jari keras 

ketiga sirip punggung. ……………………………………Gerres filamentosus 

b. Ujung sirip punggung berwarna hitam. Sirip punggung terdiri dari 10 jari-

jari keras dan jari-jari lemah. Tidak terdapat bercak hitam yang melintang di 

badan. Jari-jari keras kedua pada sirip punggung hampir sama panjang  dengan 

jari-jari keras berikutnya pada sirip punggung…….………Gerres abbreviatus 
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Famili Lutjanidae 

Kepala bentuk segitiga. Sirip dubur dengan 3 jari-jari keras. Warna tubuh 

kekuningan. Terdapat bintik hitam pada gurat sisi yang letaknya dekat dengan 

ekor. Sirip ekor sedikit cekung. Sirip perut terletak di daerah dada. Tubuh di tutup 

oleh sisik stenoid. Sirip dada terlehtak dekat dengan sirip perut. 

Spesies: Lutjanus fulviflammus  

Famili Mullidae 

Kepala tumpul. Sirip punggung I dengan 6 jari-jari keras. Sirip punggung 

II dengan jari-jari lemah. Sirip dubur dengan satu duri. Warna tubuh merah muda 

terdapat 4 garis kuning dengan arah horisontal di kedua sisi tubuhnya. Sirip 

punggung berwarna merah muda. Sirip ekor bercagak. Tubuh tertutup oleh sisik 

stenoid. Sirip perut terletak di daerah dada. 

Spesies: Upeneus quadralineatus       

 

Famili Silaginidae 

Badan memanjang, simetri. Mulut dengan moncong panjang. Letak mulut 

terminal. Kepala tertutup oleh sisik sikloid, sedangkan badan tertutup oleh sisik 

stenoid. Sirip ekor sedikit cwekung. Ujung sirip ekor berwarna hitam. Sirip dubur 

memanjang. Sirip punggung I dengan II jari-jari keras. Sirip punggung II 

memanjang dengan I jari-jari keras dan jari-jari lemah. 

Spesies: Sillago robusta       

Famili Sciaenidae 

Badan pipih, simetri, memanjang. Sirip pungngung tunggal dan 

memanjang, disokong oleh 9 jari-jari keras dan jari-jari lemah. Letak mulut 

inferior. Tubuh di sokong oleh sisik stenoid, kecuali di atas kepala di tutup oleh 
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sisik sikloid. Gurat sisi terlihat jelas dengan arah sejajar dengan bagian dorsal 

tubuh. Sirip dubur dengan 1 duri dan jari-jari lemah. Siripn ekor brtaji. Gigi pada 

rahang bawah berukuran seragam. 

Spesies: Aspericovina jubata 

 

Famili Haemulidae 

Sirip punggung I dan II bersambung. Sirip punggung II dengan 11 jari-jari 

keras, sirip punggung II dengan jari-jari lemah. Dagu memiliki 2 pori. Terdapat 5 

baris sisik antara gurat sisi dan pangkal sirip punggung. Terdapat 3 jari-jari keras 

pada sirip anal. Tubuh ditutup oleh siik stenoid. Sirip ekor sedikit cekung. Sirip 

dada dengan 1 duri. 

Spesies: Pomadasys argnteus 

 

Famili Mugilidae 

1. a. Kepala lancip, badan cenderung membulat. Bagian dorsal tubuh berwarna  

hitam. Deretan sisik badan membentuk alur yang jelas………Mugil cephalus 

b. Kepala tumpul, badan cenderung pipih. Bagian dorsal tubuh berwarna abu-

abu. Deretan sisik badan tidak membentuk alur yang jelas…….Liza parmata 

 

b. Klasifikasi dan Deskripsi 

1. Bandeng (Chanos chanos ) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Clupeifoemes 
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Famili  : Chanidae 

Genus  : Chanos 

Spesies : Canos chanos 

b. Deskripsi 

Tubuh ramping. Panjang tubuh + 32cm, tinggi tubuh + 4,5cm. Sirip ekor 

panjang dan bercagak dalam. Jari-jari bagian depan sirip punggung memanjang. 

Tubuh tertutup sisik stenoid. Sirip dubur berjari-jari lemah. Sirip dada terletak di 

bawah mendekati bagian ventral tubuh. Moncong lancip, letaknya terminal. Mata 

besar. Gurat sisi terlihat jelas dengan arah lurus. Warna tubuh di atas gurat sisi 

abu-abu, di bagian ventral berwarna putih. Sirip punggung tunggal. Sirip perut 

dengan 1 duri dan jari-jari lemah. Sirip dada dengan 1 duri dan jari-jari lemah.  

Gambar  

2. Belosoh (Glossogobius circumspectus) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Gobioidae 

Genus  : Glossogobius  

Spesies : Glossogobius circumspectus 

b. Deskripsi 

Panjang tubuh + 11,6cm, tinggi tubuh + 2,4cm. Berukuran kecil tetapi 

tebal dengan bentuk ekor menipis. Ujung sirip ekor berwarna hitam. Letak mulut 

superior. Bagian depan sirip punggung I tertutup oleh sisik yang ukurannya lebih 

kecil bila di bandingkan  dengan sisik di bagian tubuh. Terdapat bintik hitam di 
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tubuhnya. Sirip punggung I dengan 8 jari-jari keras. Tubuh ditutup oleh sisik 

stenoid. Sirip punggung I dengan 6 jari-jari keras, sirip punggung II dengan 10 

jari-jari keras. Sirip dada dekat dengan sirip perut. Sirip dubur dengan 9 jari-jari 

keras.  

Gambar  

3. Gerik (Gerres filamentosus) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Gerreidae 

Genus  : Gerres 

Spesies : Gerres filamentosus 

b. Deskripsi 

Panjang tubuh + 12,8cm, tinggi tubuh + 4,8. Tubuh ditutup oleh sisik 

stenoid. Sirip punggung dengan 8 jari-jari keras, 10 jari-jari lemah. Jari-jari keras 

pertama pada sirip punggung dua kali lebih panjang dari pada jari-jari keras 

kadua. Sirip perut di bagian ventral tubuh. Letak mulut terminal. Sirip dada 

letaknya mendekati sirip perut. Sirip ekor bercagak. Gurat sisi terlihat jelas. 

Warna tubuh keabu-abuan dengan bercak hitam di tubuhnya.  

Gambar  
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4. Kapasan (Gerres abbreviatus) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Gerreidae 

Genus  : Gerres  

Spesies : Gerres abbreviatus 

b. Deskripsi 

Tubuh ramping. Panjang tubuh + 12,4cm, tinggi tubuh + 4,1cm. Tubuh 

ditutup oleh sisik stenoid, kepala tertutup oleh sisik sikloid. Ujung sirip punggung 

berwarna hitam. Sirip punggung terdiri dari 10 jari-jari keras dan jari-jari lemah. 

Jari-jari keras kedua pada sirip punggung hampir sama panjang  dengan jari-jari 

keras berikutnya pada sirip punggung. Sirip perut dengan 3 duri dan jari-jari 

lemah. Sirip dubur dengan 3 duri dan 5 jari-jari keras. Gurat sisi terlihat  jelas. 

Warna tubuh abu-abu, letak mulut terminal. 

Gambar  

 

5. Kakap abangan (Lutjanus fulviflammus)  

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Lutjanidae 

Genus  : Lutjanus 
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Spesies : Lutjanus fulviflammus 

b. Deskripsi 

Kepala bentuk segitiga. Sirip dubur dengan 3 jari-jari keras. Warna tubuh 

kekuningan. Terdapat bintik hitam pada gurat sisi yang letaknya dekat dengan 

ekor. Sirip ekor sedikit cekung. Tubuh di tutup oleh sisik stenoid. Tubuh ramping. 

Panjang tubuh + 14,3cm, tinggi tubuh + 4,7cm. Tubuh ditutup oleh sisik stenoid. 

Sirip punggung tunggal memanjang dengan 10 jari-jari keras, 13 jari-jari lemah. 

Sirip perut dengan 1 duri. Letak mulut terminal. Terdapat bintik hitam di bagian 

belakang diantara bagian punggung dengan gurat sisi. Warna tubuh kuning 

kemerahan.  

Gambar  

 

6. Kuniran (Upeneus quadralineatus) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Mungilloidai 

Famili  : Mullidae 

Genus  : Upeneus  

Spesies : Upeneus quadailineatus 

b. Deskripsi 

Kepala tumpul. Sirip punggung I dengan 6 jari-jari keras. Sirip punggung 

II dengan jari-jari lemah. Sirip dubur dengan satu duri. Warna tubuh merah muda 

terdapat 4 garis kuning dengan arah horisontal di kedua sisi tubuhnya. Sirip 

punggung berwarna merah muda. Sirip ekor bercagak. Tubuh tertutup oleh sisik 
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stenoid. Sirip perut terletak di daerah dada. Tubuh ramping. Panjang tubuh + 9cm, 

tinggi tubuh + 3,5cm. Tubuh ditutup oleh sisik stenoid. Sirip perut dengan 1 duri 

dan jari-jari lemah. Letak mulut inferior. Sirip ekor bercagak. Sirip dubur dengan 

1 duri dan jari-jari keras.  

Gambar  

 

7. Rejung (Sillago robusta) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Superordo : Teleostei 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Sillaginidae 

Genus  : Sillago  

Spesies : Sillago robusta 

b. Deskripsi 

Tubuh kecil membulat. Panjang tubuh + 13,6cm, tinggi tubuh + 1,8cm. 

Tubuh ditutup oleh sisik stenoid. Sirip punggung ganda. Sirip punggung I dengan 

11 jari-jari keras, sirip punggung II memanjang mendekati ekor dengan 20 jari-jari 

lemah. Sirip perut dengan 1 duri dan jari-jari lemah. Sirip dada terdiri dari jari-jari 

lemah. Sirip ekor bersegi. Letak mulut terminal. Sirip dubur memanjang seperti 

sirip punggung II. menuju ke arah ekor . Warna tubuh kuning kehijauan.  

Gambar  
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8. Tigawaja (Aspericovina jubata) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Scianidae 

Genus  : Aspericovina  

Spesies : Aspericovina jubata 

b. Deskripsi 

Tubuh ramping. Panjang tubuh + 11,5cm, tinggi tubuh + 3cm. Tubuh 

ditutup oleh sisik stenoid, bagian kepala terturup oleh sisik sikloid. Sirip 

punggung memanjang mendekati ekor dengan 9 jari-jari keras,29 jari-jari lemah. 

Sirip perut dengan 1 duri. Sirip dada letaknya di tengah-tengah antara gurat sisi 

dengan sirip perut. Sirip ekor membulat. Sirip dubur dengan 1 duri, letak mulut 

inferior. Gurat sisi jelas terlihat, sejajar dengan bagian dorsal tubuh. Warna tubuh 

merah muda. Kepala membulat.   

Gambar  

 

9. Gerot-gerot (Pomadasys argenteus) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Haemullidae 

Genus  : Pomadasys  
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Spesies : Pomadasys argenteus 

b. Deskripsi 

Tubuh ramping. Panjang tubuh + 11cm, tinggi tubuh + 3,7. Tubuh ditutup 

oleh sisik stenoid. Sirip punggung tunggal memanjang ke arah ekor dengan 12jari-

jari keras, 14 jari-jari lemah serta terdapat bintik hitam. Sirip perut dengan 1 duri 

dan 5 jari-jari lemah. Sirip ekor sedikit cekung. Sirip dubur dengan 3 duri dan 8 

jari-jari lemah. Gurat sisi terlihat jelas. Warna tubuh bagian punggung abu-abu 

dengan bintik hitam, bagian perut putih, kepala tumpul. 

Gambar  

 

10. Belanak lancip (Mugil cephalus)  

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Mungilloidei 

Famili  : Mullidae 

Genus  : Mugil  

Spesies : Mugil cephalus 

b. Deskripsi 

Tubuh membulat. Panjang tubuh + 19,3cm, tinggi tubuh + 4,2cm. Tubuh 

ditutup oleh sisik stenoid. Sirip punggung ganda. Sirip punggung I dengan 4 jari-

jari keras. Sirip punggung II dengan 1 duri dan jari-jari lemah. Sirip perut dengan 

1 duri dan jari-jari lemah. Sirip dada dengan jari-jari lemah. Letak mulut inferior. 

Sirip ekor bercagak. Sirip dubur dengan 1 duri dan 5 jari-jari lemah. Warna 

punggung tubuh hitam, bagian perut putih. Kepala lancip. 
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Gambar  

 

11. Belanak tumpul (Liza parmata) 

a. Klasifikasi 

Phylum : Chordata 

Class  : Osteichthyes 

Superordo : Teleostei 

Ordo  : Mungilloidei 

Famili  : Mullidae 

Genus  : Liza  

Spesies : Liza parmata 

 b. Deskripsi 

Panjang tubuh + 13,4cm, tinggi tubuh + 4,3cm. Tubuh ditutup oleh sisik 

stenoid. Sirip punggung ganda. Sirip punggung I dengan 4 duri. Sirip punggung II 

dengan 1 duri dan jari-jari lemah. Sirip dada dengan jari-jari lemah. Letak mulut 

inferior. Sirip ekor bercagak. Sirip dubur dengan 1 duri dan jari-jari lemah. Warna 

punggung tubuh hitam, bagian perut putih. Kepala lancip. 

Gambar  

 

Dari hasil identifikasi diketahui jenis yang paling banyak ditemukan 

adalah dari ordo Perciformes yang terdiri dari 8 famili dan 10 spesies, sedangkan 

ikan ordo Clupeoformes hanya ditemukan 1 famili dan 1 spesies. Masing-masing 

spesies ditemukan dalam jumlah yang berbeda-beda (Tabel 1). Ikan rejung 

(Sillago robusta) daei famili Sillaginidae paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 

24 ekor. Ikan ini ditemukan di tiga tempat pengambilan sampel. Kottelat et al 
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(1983) menyatakan bahwa famili Sillaginidae umumnya hidup di pesisir pantai 

dan muara-muara sungai dimana mereka mencari makan didasarnya, yaitu 

memakan cacing, kerang-kerangan dan ikan-ikan kecil dengan menggunakan 

moncongnya yang panjang. Jumlah terbanyak yaitu ditemukan di muara sungai 

Banjirkanal Barat, karena di muara sungai Banjirkanal Barat tampak adanya 

beberapa pohon bakau yang di dasarnya mengandung lumpur yang banyak 

mengandung cacing dan juga terdapat ikan-ikan kecil sebagai sumber 

makanannya. Selain Sillaginidae, famili dengan spesies tangkapan dengan jumlah 

banyak adalah Gerreidae (Gerres abbreviatus). Ikan ini hidupnya di laut-laut dan 

pesisir tropis Kottelat et al (1983). Gerres abbreviatus di temukan di wilayah 

pelabuhan dimana di tempat ini merupakan perairan laut sehingga ikan-ikan yang 

di temukan di wilayah pelabuhan merupakan ikan laut yang tidak di temukan di 

muara-muara sungai. Berbeda dengan di muara sungai Banjirkanal Barat dan 

Banjirkanal Timur di mana wilayah ini merupakan pertemuan antara air tawar dan 

air laut sehingga ikan yang ditemukannyapun berbeda dengan ikan yang 

ditemukan di wilayah pelabuhan. Salah satu contoh ikan laut adalah ikan kuniran 

(Upeneus quadralineatus) dari famili Mullidae yang hanya di temukan di wilayah 

pelabuhan. Hal ini dimungkinkan ikan ini hanya mampu beradaptasi dengan 

lingkungan laut dan tidak dapat beradaptasi dengan air di muara sungai. Lain 

halnya dengan Mugil cephalus, Liza parmata dari famili Mugilidae dan Sillago 

robusta dari famili Sillaginidae yangn ditemukan di wilayah pelabuhan, muara 

sungai Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timur. Hal ini menunjukkan bahwa ikan 

ini mempunyai daya tahan dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dua 

lingkungan yang berbeda.      
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C. Kondisi Abiotik Perairan Pesisir Kota Semarang 

Kepadatan ikan yang tinggi atau rendah di perairan tidak lepas dari kondisi 

abiotik (parameter fisika dan kimia) perairan yang mendukung pertumbuhannya. 

Kondisi perairan yang baik atau sesuai akan dapat mengoptimalkan pertumbuhan 

ikan. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia perairan pesisir Kota Semarang 

ditunjukkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Parameter fisika dan kimia perairan pesisir Kota Semarang 

No. Parameter  Muara Banjirkanal Barat Pelabuhan Muara Bannirkanal Timur 

1. Suhu (0C) 28 28,3 27,4 
2. pH 7,6 8 8 
3. O2 terlarut 5,1 5,6 5,4 
4. CO2 terlarut 6,3 7,2 6,1 
5. Kedalaman  3,2 4,5 3,03 

 

Hasil pengukurn suhu di tiga tempat pengamatan masih dikatakan normal, 

karena umumnya kisaran suhu air adalah 250-280C (Odum, 1993). Cahyono 

(2000) menambahkan bahwa suhu air yang cocok untuk kehidupan ikan adalah 

150-300C. Pada ketiga tempat pengamatan, suhu air berkisar antara 27,40-28,30C, 

maka dapat dikatakan suhu air di tiga tempat ini masih dalam batas normal, 

sehingga organisme ikan yang hidup di perairan pesisir Kota Semarang masih 

dapat mentolerir kisaran suhu dengan baik. 

Menurut Asmawi (1984), derajat keasaman (pH) perairan yang baik untuk 

kehidupan ikan dan makanan alami adalah antara 6-8,7. pH di ketiga tempat 

pengamatan berkisar antara 7,6-8. hal ini menunjukkan bahwa kondisi pH di 

perairan pesisir Kota Semarang mendukung untuk pertumbuhan ikan secara alami. 

Kandungan oksigen terlarut di tiga tempat pengamatan berkisar antara 5,1-

5,6 ppm. Berdasarkan kisaran tersebut menunjukkan bahwa oksigen terlarut dalam 
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keadaan normal atau layak untuk mendukung kehidupan ikan dan organisme air. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyono (2000) bahwa kandungna oksigen 

terlarut dalam air yang cocok untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan minimal 

5ppm. 

Karbondioksida terlarut di perairan pesisir Kota Semarang selama 

penelitian berkisar antara 6,1-7,2 ppm. Menurut Soeseno (1988), kandungan 

karbondioksida terlarut aman bagi kehidupan perairan apabila berada di bawah 12 

ppm. Dengan demikian, kandungan karbondioksida terlarut di perairan pesisir 

Kota Semarang aman bagi kehidupan ikan. Jika karbondioksida berada di atas 

kandungannya akan mengakibatkan tekanan fisiologis bagi hewan perairan. 

Kedalaman perairan di tiga tempat penelitian berkisar antara 3-4,1m. 

kedalaman tertinggi yaitu di wilayah pelabuhan 4,1m. Hal ini memungkinkan 

jangkauan jaring untuk menangkap ikan lebih banyak bila dibandingkan dengan 

dua tempat lainnya yaitu di muara Banjirkanal Barat yang hanya mencapai 

kedalaman 3,2m, sedangkan di muara Banjirkanal Timur hanya mencapai 

kedalaman 3m. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan  

1. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di perairan pesisir Kota Semarang meliputi 11 

jenis ikan Teleostei yang meliputi Chanos chanos; Glossogobius 

circumspectus; Gerres filamentosus; Gerres abbreviatus; Lutjanus 

fulviflammus; Upeneus quadrilineatus; Sillago robusta; Aspericovina jubata; 

Pomadasys argenteus; Mugil cephalus dan Liza parmata. 

2. Daerah sebaran nelayan Kota Semarang meliputi perairan pedalaman yang 

memiliki jarak tempuh mencapai + 4-6 jam; perairan sekitar Kendal dan 

Jepara. 

 

B. Saran  

1. Perlu diadakan suatu usaha untuk menjaga kualitas lingkungan perairan agar 

kondisi perairan pesisir tidak menjadi rusak dan tercemar serta menjaga agar 

keanekaragaman ikan dan organisme akuatik lainnya tidak mengalami 

penurunan dari waktu ke waktu. 

2. Pengendalian ekploitasi sumber daya laut secara berlebihan khususnya ikan 

karena dapat menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan pesisir. 

3. Penangkapan ikan hendaknya jangan sampai mematikan induk, dan jumlah 

yang ditangkap harus dibatasi dengan memperhatikan kemampuan reproduksi 

ikan agar tetap terjaga kelestarian dan keanekaragaman jenisnya. 
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