
PENELITIAN BEBERAPA ASPEK BPOLOGI IKAN SERANDANG 
(ehanna pleurophthalmus) di DAE A L I U N  SUNGAI MUSI 

SURILCLTERA SELATAN (Biological Aspects of lkan Sermdang (Channa 
Pleurophthalamus) in Musi Catchment Area, South Samatera) 

ABSTWK 

Serandang (Channa pleurophthalmus) adalah ikan spesies asli DAS Sungai Musi , 
Batanghari, Kapuas dan Barito, mempunyai nilai ekonomi penting, baik sebagai ikan konsumsi 
maupun ikan hias. Penelitian bertujuan untuk mengetahui distribusi panjang, hubungan panjang 
berat, tingkat kematangan gonad (TKG), fekunditas, jumlah telur, diameter telur, faktor kondisi, 
food habit (pakan afami), habitat dan kualitas air lingkungan ikan ini. Metode Penelitian 
dilakukan melalui survei lapangan pada lokasi stasiun di Kabupaten Muara Enim, dilakukan 
sebanyak 3 kali, (Mei, Juli dan September 2004). Hasil Distribusi panjang sedikit berbeda pada 
tiap lokasi/stasiun Sungai Gumai, Arisan Belido dan Sungai Beringin dengan panjang 16-31 cm 
dengan berat 36,6-430 g. Modus panjang ikan dari Sungai Gumai adalah 19,5-20,5 cm dan 24,5- 
25,5 cm, dari Arisan Belido adalah 16,5-18,5 cm dan 27,5-28,5 cm dan dari Sungai 
Beringin27,j-28,5 cm. Data menunjukkan ikan serandang dapat tumbuh mencapai lebih dari 50 
cm. Berat Gonad yang diperoleh berkisar antara 3,7 - 7,1 g dengan rata-rata 5,502 g, indeks 
kematangan gonad (fKG) berkisar antara 0,711 - 1,486 dengan rata-rata 1,087 sedangkan 
fekunditas berkisar mulai 4.290 - 12.233 butir dengan rata-rata 7.491 butir. Hal ini 
menunjukkan jumlah yang kecil sehingga populasi ikan tidak begitu besar. Puncak pemijahan 
diperkirakan terjadi pada bulan Mei, Juli dan September setiap tahun. 

Kata kunci: Channapleurophthalmus, biologi, isometrik, indeks kematangan gonad, fekunditas. 

1 BENDAHULUAN 

Daerah aliran sungai (DAS) Musi merupakan salah satu sungai terpanjang dan 
terbesar di Sumatera dengan panjang rnencapai 2 510 knt bagian ke hiIir meliputi zona 
tengah (middle stream) merupakan daerah rawa banjiran (Sarnuel et al. 2002; Utorno et 
at. 1995) sebagai habitat berbagai jenis ikan, temasuk marga Channa diantaranya ikan 
serandang (Channapleurophthalmus) (Gambar 1). 

lkan serandang (Channa pleurophthalmus) adalah ikan yang hidup di sungai dan di 
daerah ekuatorial (spesies tropis) meskipun dernikian marnpu be&&= hidup jika 
diintroduksi ke daerah yang mempunyai beberapa musim, rnisalnya Amerika Serikat 
(Semenanjung Florida dan Hawaii). Ikan tersebut mempunyai beberapa nama sinonim 
yaitu Ophicephalus uroph~halmus Bieeker dan 0. spiritalis Fowler tetapi narna urnurn 
yang sering digunakm adalah ocellared snakeheadidhe, eyespot snakeheadidhe atau 
keranda (Kdimantm). 

' Peneliti Balai Riset Perikanana Perairan Vmum Jl. Beringin No. 308 np/Fax. (0711) 537194/527205 
HP: 0813 73926001 Email: br~uu-wlemban@,vahm.com Palembang 30763 
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Gambar 1. Ekan Serandang (Channa pleurophthalmus) 

lkan serandang (Channa pleurophthalmus) merupakan ikan spesies asli di Sungai 
fvlusi, Batanghari, Kapuas dan Barito. Ikan bernilai ekonomis penting sebagai ikan 
konsumsi di Sumatera dan Kalimantan (Kotellat et al. 1993). Selain sebagai ikan 
konsumsi, juga dijadikan untuk ikan hias karena memiliki corak yang indah (totol 
merah d m  kuning) dengan harga jual yang cukup tinggi (Ng dan Lim 1990 dalam 
Anonim 2006). Peta penyebaran ikan marga ehanna spesies Channa pleurophthalmus 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

: Daerah penyebaran ikan Serandang (C. pleurophthaimus) Ikan Asli 

Sumber : httu://fisc.er.usps.gov./ 

Gambar 2. Peta Penyebaran Channa pIeurophthalmus 

Ikan ini bersifat predator seperti anggota marga Channa spesies lainnya dengan 
beberapa ciri morfologi antara lain: 

( I )  memiliki sisik kecil diatas tempurung kepala 

(2) pada sirip punggung terdapat 40-43 jari-jari sirip 

(3) pada sirip dubur terdapat 28-3 1 jari-jari skip 

(4) 57-58 sisik pada guratan sisi 

(5) 5'12 sirip punggung antara guratan sisi dan bagian depan pangkal jari-jari sirip 
punggung 

(6) memiliki gigi seperti taring pada prevomer d m  palatine dan 4-5 gigi taring pada 
bagian palatin 

(7) memiliki 4-5 buah totol bulat hitam dibagian sisi badan dengan bulatan berwarna 
kuning dan merah. (Anonimus 2006). 

Perbandingan morfometri pada ikan Marga Channa yaitu spesies Channa 
pleurophthalmus dapat dilihat pada Tabel 1. dan ikan serandang pada Gambar 2. 



Tabel 1. Rasio Morfometri Ikan Serandang (Channapleurophthalnzus) 

1 Nilai Parameter 
I 

Panjang Standar : Panjang Total 
I 

I : 1,2 

Panjang Kepala : Panjang Total 

Panjang Usus : Panjang Total 

1 : 3,6 

1 : 1,6 
I 

I I I 
Sumber: Said et a(. (2004) 

Panjang Ekor : Panjang Total 
f 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui beberapa sifat biologi Ikan Serandang 
(Channa pleurophthalmu~). Aspek biologi yang diteliti tersebut adalah panjang berat, 
tingkat kematangan gonad (TKG), fekunditas, jumlah telur, diameter telur, pakan alarni 
(Food habit), habitadlingkungan dan morfometri, sehingga dapat dijadikan salah satu 
scum d a l m  pengeloIaan sumber daya ikan tersebut di alarn serta dapat dikembangkan 
sebagai ikan budidaya. Hal ini diharapkan keberadaan populasi ikan tetap lestari. 

1 : 5,7 

Diameter Mata 

2 METODE PENELITIAN 

0,83 

Penelitian dilakukm di perairan umum lahan rawa DAS Musi Kabupaten Muara 
Enim dan Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Pengumpulan data dilakukan secara 
survey di stasiun pengamatan berdasarkan kondisi lokasi penelitian. Enumertor dan 
observer dilibatkan dalam pengumpulan data lapangan. Data yang dikumpulkan adalah 
morfometri, distribusi panjang berat, hubungan panjang berat, hubungan fekunditas 
dengan panjang total dm berat ikan, kematmgan gonadlfekunditas, pakan alarni dan 
habitatlfingkungan dari ikan saredang yang tertangkap. Alat tangkap yang digunakan 
adalah pancingltajur dengan ukuran mat8 pancing 5-8, tangkuI dan gilfnet. Beberapa 
rumus sebagai berikut digunsakan untuk menganalisis 

(1) Mubungan panjang berat (King 1997) 
w = ~ L ~  
keterangan: W = berat ikan (g), L = panjang ikan (mm), a d m  b = konstanta 

(2) Indeks kematangan gonad (IKG) dam faktor korrdisi (Effendie 1979) 
............................................. IKG = (WgIWi) x 100% (1 1 

FK = (W/L~)XI 0' ............................................. ( 2 )  
Keterangan: IKG = indeks kematmgan gonad, FK = faktor kondisi, L = Panjang 
total ikan, Wg = berat gonad, Wi = Berat Ikan 

(3) Nubungan fekunditas dengan panjang total f b n  dan berat fkan (Bagenal 
1968) 
F =  a + B X  
Keterangan: F = fekunditas, X = Panjng/berat ikan (rnrn/g), u dan I3 = Konstanta 

3 BASIL DAN PEMBAWASAN 

Panjang Serandang yang diperoleh di DAS Musi (lokasi penelitian Sungai 
Gumai, Sungai Arisan Belido d m  Sungai Beringin) rnempunyai kis 
berbeda, yaitu kisaran panjang total 16-31 em dengan kisaran b r a t  36,3 - 430,5 g. 
Modus panjang ikan agak berbeda diantara 3 Iokasi; di daerah Gurnai berkisar antara 
ukuran 19, 5-20,5 cm dan 24,5-25,5 cm, di daerah Arisan Belido 16,5-18,5 cm dan 



27,5-28,5 cm dan di Sungai Beringin berkisar antara 27,5-28,5 cm. Komposisi panjang 
ikan yang diperoleh menunjukan kemungkinmseradang dapat mencapai 40 cm Kottelat 
et al. (1993), menyatakan Serandang (Channa pleurophthalmus) dapat rnencapai 
ukuran lebih dari 50 cm. 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Nilai Tengah TL (cm) 

Sungai Arisan Belido Sungai Beringin 

Gambar 3. Nilai Modus Panjang Ikan Uang Tertangkap 

NIITsngsh T L ( ~ )  
1 

Tmpa membedakm jenis kelamin dan lokasi penelitian, hubungan panjang-berat 
Serandang adalah berat = 0.0067 T L ~ . ' ~ ~ ~  ; pertUITibuhan bersifat isomerik (b=3, n = 

154, a= 0,05, Gambar 4). 

Fiilai Tengah TL [cm) 
0 

Gambar 4. Hubungan Panjang-berai lkan Serandang ( Channa pleurothalmus) 

Analisis hubungm pmjang-berat Serandang untuk setiap lokasi dan waktu 
pengmbilan sampel menghasilkan nilai b yang berkisar mulai dari 2,9681 hingga 
3,598 (Tabel 2). Serandang yang tertangkap di Sungai Beringin dan Sungai Arisan 
Belido men;lpunyai pola pertumbuhan alometrik, m~ing-masing 2,9681 dan 2,9886, 
b<3, (a= 0,051 sementara ikan yang tertangkap di Sungai Gumai rnemiliki pola 
pertumbuhan bersifat isometrik dengan nilai b = 3,589 , b>3 . Kubungan panjang berat 
tercantum pada Tabel 2 dan Gambar 4. 



Hubungan panjang berat dari suatu populasi ikan mempunyai beberapa kegunaan, 
y aitu: 

( 1 )  memprediksi berat suatu jenis ikan dari panjang ikan yang berguna untuk 
mengetahui biomassa populasi ikan tersebut (Smith 1996). 

(2) parameter yang digunakan untuk memprediksi hubungan panjang berat suatu 
populasi ikan dapat dibmdingkan dengan populasi ikan di badan air yang lain. 
Parameter pendugaan antara kelompok-kelompok ikan untuk mengidentifikasi 
keadaan suatu populasi suatu jenis ikan berdasrkan ruang dan waktu (Arteaga et 
al. 1997) 

(3) analisa panjang-berat yang dihubungkan dengan data kelompok umur dapat 
digunakan untuk mengetahui komposisi stok, umur saat pertama memijah, siklus 
kehidupan, kematian pertumbuhan dan produksi (Fafioye 2005). 

(4) dapat digunakan untuk membedakan unit-unit taksonomi dan dapat juga 
digunakan untuk melihat perubahan pada ikan yaitu metamorfosis petumbuhan, 
dapat digunakan untuk memprediksi jumlah ikan yang didaratkan. 

Tabel 2. Hubungan Panjang-berat di beberapa lokasi Penelitian 

o Pola pertumbuhan alometrik 

Faktor kondisi Serandang selama Juni-Desember berkisaran mulai 0,3245t dari 
1,9372 dengan rata-rata 1,0997. Nilai terendah (0,3245) dijumpai sampel yang 
tertangkap pada Agustus di stasiun penelitian Arisan Belido, sedangkan tertinggi 
(1.607) dijumpai pada sampel Juli di Sungai Beringin. Rataan faktor kondisi (KTL) 
dengan nilai 1,0997 dan nilai tertinggi 1,607 berarti ikan badannya kurang pipih. Hal ini 
sesuai dengan yang dikemukakm oleh Lagler (1961) daIm Effendie (1975). Untuk 
ikan yang badannya agak pipih KTL berkisar antara 2-4 dan untuk ikan yang badannya 
kurang pipih KTL berkisar antara I-3. 

Faktor kondisi atau indeks ponderal adalah perbandingan antara berat ikan 
dengan pangkd tiga panjangnya merupakan faktor yang menggambarkan kondisi 
kegemukan ikan (Effendie 1975). 

a 

0,016 

0,0018 

0,O 104 

b 

2,968 1 

3,589 

2,9886 

Lokasi 

Sungai Beringin* 

Sungai Gumai 

Sungai Arisan Belido* 

3.3 Hubungan Fekunditas dengan Panjang Total dan Berat likan 

Ft2 

0,9289 

0,96 18 

0,9834 

n 

28 

3 0 

39 

Hubungan antara fekunditas (F) dengan panjang (L) dan berat tubuh (W) adalah 
signifikm; persamaan dari hubungan tersebut adal& F = 78,898L + 3584,1, n = 24 , r = 

0,6701 dan F = 10,923 W + 1896, n = 24, r = 0,7149 (Garnbar 5). Berat gonad ikan 
yang tertangkap berkisar 3,7 - 7,1 g dengan rata-rata 5,502 g. Fekunditas serandang 
berkisar 4290 - 1223 butir dengan rata-rata 7491 butir dengan indeks kematangan 
gonad berkisar 0,711 - 1,486 dengan ma-rata 2.087. Berdasarkm data tahun 2004, 
puncak pemijahm Serandang (Channa plerophthalmw) terjadi pada bulan Mei, Juli 
dan September. Ikan ini diperkirakan memijah sepanjang tahun karena pada tiap bulan 
pengambiian sampel ikan dengan tingkat kematangm gonad IV selalu ditemukan. 
Kisaran diameter telur ikan serandang dapat dilihat pada Tabel 3. 



Gambar 5. Hubungan Fekunditas terhadap Panjang Total dan Berat Ikan 

Pengetahuan tentang fekunditas (kemampuan ikan untuk menghasilkan telur) dari suatu 
jenis ikan merupakan informasi sangat penting untuk mengetahui siklus hidup ikan 
tersebut. Fekunditas absolut (F) adalah jumlah total telur matang yang terdapat di dalam 
ovarium utama yang siap memijah dari suatu individu ikan betina (King 1997). 
Pendugaan fekunditas dari suatu jenis ikan sangat berguna untuk mengetahui 
kemmpuan bertahan hidup anakan ikan, evaluasi stok ikan, budidaya ikan yang 
didasarkan pada inkubasi telur. 

Hubungan antara Panjang-berat ikan dengan fekunditas adalah suatu fungsi 
alometrik penting dari suatu parameter yang relevan yang berguna dalam berbagai 
aplikasi, yaitu pendugaan fekunditas dari suatu populasi ikan, pendugaan fekunditas 
rata-rata dari suatu kelompok panjang ikan, membandingkan kapasitas produksi telur 
antar populasi maupun dalam populasi itu sendiri, memperkirakan kapasitas produksi 
telur sebagai hasil dari proses pertumbuhan ikan. Serandang (Channapleurophthalmus) 
bersifat predator dan karnivora. Makanan utamanya adaiah ikan yang berukuran lebih 
kecil dan udang. Pakan aiami pada usus Serandang (Channa pleurophthalmus) hampir 
seluruhnya berupa hancuran daging ikan dan udang, sisanya adalah jenis cacing. Oleh 
karena itu dikatakan bahwa ikan ini adalah karnivora murni. 

Tabel 3. Kisaran Diameter teIur Ikan Serandang (Channa pleurophthalmus) 

Habitat Serandang (Channaplerophrhalmus) di DAS Musi 

Tabel 4. Kualitas Air pada Habitat Ikan Serandang (Ghaizna pleurophrhalmus) 

Kualitas air habitat Serandang (Channa pleurophthalmus) di Kabupaten Muara 
Enirn d m  Kabupaten Musi Banyuasin secara umum tidak menunjukan perbedaan di 
(Tabel 4). Kondisi habitat tersebut menunjukan bahwa Serandang adalah ikan yang 
mampu bertahan hidup pada kondisi perairan dengan kadar oksigen yang rendah 

W m a  air Kuning, Kecoklatan, hitam Kuning 
Kecoklatan 



(karena memiliki organ pernapasan tmbahan pada insang yang mampu mengambil 
oksigen dari atmosfer), kadar karbondioksida bebas yang tinggi dan pH perairan yang 
asam. Habitat ikan ini berupa hutan rawa yang banyak ditumbuhi oleh tanaman air yaitu 
kumpeh (gramminae), enceng gondok (Eicchornia crassipes)dan tumbuhan tingkat 
tinggi. Warna air hitam kecoklatan menunjuWtan bahwa perairan tersebut banyak 
mengandung bahan organik yang berasal dari gambut. 

Pola pertumbuhan serandang (Channapleurophthalmus) ini adalah isometric (b = 

3,15 dengan taraf signifikansi 0,05 dan 0,01). Berat gonad yang diperoleh selama 
penelitian berkisar 3,7 - 7,1 g dengan rata-rata 5,502 g dengan indeks kematangan 
gonad berkisar 0,711 - 1,486 dengan rata-rata 1,087 dan fekunditas berkisar antara 
4.290 - 12.233 butir dengan rata-rata 7.491 butir sehingga populasi ikan serandang di 
alam tidak begitu besar. Puncak pemijahan terjadi pada bulan Mei, Juli dan September. 
Dapat diprediksi ikan serandang memijah sepanjang tahun. 
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