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Pengantar Penuiis ... 

Respon biota terhadap faktor-faktor medianya, pakan
nya, ancaman penyakit, selama proses pembudidayaan dan 
lain-lain akan terlihat dari derajat kelangsungan hidup, 
laju pertumbuhan, efisiensi pakan, mutu karkas dan lain
lain. Hasil-hasil yang tampak dan terukur sebagai ekspresi 
biota c' 'lam merespon faktor-faktor tersebut di atas sebe
narnya merupakan hasil dari proses-proses yang saling 
terkait dan rumit. 

Proses-proses yang terjadi di dalam tubuh biota ini 
(proses fisiologis) perlu diketahui karena dalam pembudi
dayaan biota perairan semua faktor yang akan berpeng
aruh terhadap biota harusdiarahkan kepada proses-proses 
yangpada akhimya dapat meningkatkaan tingkat kesehatan, 
pertumbuhan dan efisiensi pakan bahkan mutu karkas. 
Dengan demikian pemahaman ten tang kaidah-kaidah 
fisiologis sangat diperlukan oleh pembudidaya untuk 
meningkatkan produksinya. 
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Buku ini membahas tentang proses-proses yang terjadi 
di dalam tubuh mah luk hidup khususnya hewan air. Proses
proses yang d imaksud ada lah tersusun mulai dari sistem 
adaptasi, respirasi, sirkulasi, pencernaan, metaboli sme, 
pertumbuhan, bioener-geti ka, osmoregulasi, ekskresi, 
reproduksi, syaraf dan sistem hormon. Buku ini merupa
kan hasil rangkuman tugas-tugasdari mata kuliah fisiologi 
hewan air mahasiswa 52 dan 53 di Institut Pertanian Bogor 
yangdikoordinir oleh Dr. Ridwan Affandi. Buku ini dikum
pulkan dari tugas mahasiswa angkatan 95 hingga angka
tan 99, seh ingga banyak pustaka yang pada waktu penyu
sunan masih re latif baru, kini sudah termasuk lama. 

Penu lis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada lr.Yulfiferius M5, dosen Un ive rsitas Haza irin 
Bengkulu, yang telah membantu da lam pengetikan ulang 
semua paper ya ng terkumpul sehingga berupa buku yang 
siap diedi t. 

Semoga buku ini dapatmenutupi keterbatasan pustaka 
berbahasa Indonesia bagi para mahasiswa, 51, 52 dan 53 
serta para pengaja r mata kuliah Fisiologi Hewan Air di 

Indonesia. 

Ok tober, 2002 

Prof. Dr. Ir. Ridwan Affandi (IPB Bogor) 

Prof. Dr. Ir. Usman Muhammad Tang, MS. 
(Unri Pekanbaru) 



Pengantar Penerbit ... 

Sudah sejak lama kami berkonsentrasi pada penerbitan 
buku-buku dengan isu politik, hukum, dan sosial. Ratusan 
bahkan ribuan eksemplar buku dengan isu hukum, politik 
dan sosial telah kami hadirkan ke hadapan rakyat Indo
nesia. Ketiga isu tersebut dipilih karena mengingatposisi
nya sebagai salah satu landasan ilmu penting dalam penyu
sunan kebijakan. Sebagai penerbityang bercita-cita meng
hadirkan perubahan melalui baku, pilihan tersebut tentu
lah sangat rasional. 

Namun, kemudian kami menyadari bahwa selain meng
hadirkan sumber pengetahuan politik, hukum, dan sosial, 
diperlukan pengetahuan atas ilmu lainnya. Utamanya 
ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan sumberd.aya alam 
di Indonesia. Hal ini dilandasi dengan lemahnya keman
dirian ekonomi rakyat Indonesia meski diberkati dengan 
sumber daya alam yang melimpah. Absennya ilmuan serta 
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ahli pengelola sumber daya alam yang berasal dari ibu 
pertiwi kerap menjadi alasan bagi pemerintah untuk menye
rahkan pengelolaannya kepada bangsa lain. Kalaupun 
dikelola oleh pribumi, seringkali kalah bersaing dengan 
pengelolaan asing. 

Kekayaan kita atas biota airtak diragukan merupakan 
salah satu daya tarik dunia. Ikan-ikan terbaik dihasilkan 
dari laut, sungai, serta danau-danau di Indonesia. Deretan 
pertambakan terbaik pun dapat ditemukan di berbagai 
daerah di negeri ini . Terlebih, berbeda dengan sektor pertam
bangan, sektor budidaya hewan air termasuk sebagai yang 
dapat terbarukan sehingga dapat dikembangkan nyaris tanpa 
batas. Sayangnya, sektor ini dirasa belurn mencapai potensi 
maksimalnya. Kami yakin hal ini salah satunya disebabkan 
min.imnyasurnber daya manusia yangmemaharni dengan tepat 
seluk-beluk tentang komoditas yang sedang Ia budidayakan. 

lsi dalam buku ini tidak menyasar sektor industri secara 
langsung karen a memang diperuntukkan derni membangun 
dasar pengetahuan ilmiah. Sasarannya adalah para maha
siswa serta pengkaji isu ini di lingkungan akademik. Hara
pannya adalah kemunculan anak-anak bangsa yang mema
hami pengelolaan sumber daya alam Indonesia . Melalui 
mereka kami menitipkan harapan agar Indonesia mampu 
mandiri tanpa terus menerus bergantung pada surnber daya 
alam yang tak terbarukan. Mari rebut perubahan dengan 
membaca! 
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