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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Biologi Ikan Kuwe 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Kuwe 

Klasifikasi ikan kuwe menurut Anonymous (2007) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom      : Animalia 

Phylum      : Chordata 

Class      : Actinopterygii 

Order      : Perciformes 

Family       : Carangidae 

Genus      : Gnathanodon 

Species      : Gnathanodon speciosus 

Gambar 1. Ikan Kuwe (Anonymous, 2007) 
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2.1.2 Morfologi Ikan Kuwe 

Ikan kuwe berbentuk oval dan pipih. Warna tubuhnya bervariasi, yaitu biru 

bagian atas dan perak hingga keputih-putihan di bagian bawah. Tubuh ditutupi sisik 

halus berbentuk sikloid. Sisiknya kecil dengan gurat sisi yang bercabang. Di bagian 

dada sisiknya berkurang atau tidak ada. Terdapat tiga duri, dua yang pertama terpisah 

dari sirip yang diam. Sirip ekornya berjagak (Poernomo, 2006).  

Ikan yang aktif mencari makan pada malam hari ini biasanya memakan jenis 

ikan dan krustacea. Ikan ini biasanya memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut : 

memiliki sirip punggung berjumlah 9 buah dengan sirip punggung lunak sebanyak 

19-22 buah, memiliki sirip dubur sebanyak 3 buah dengan sirip dubur lunak sebanyak 

14-17 buah. Tubuh berwarna-warni mulai dari hijau muda bagian punggung dan 

bagian bawah berwarna putih keperakan dengan sirip dada melengkung lancip ( 

Froose dan Pauly, 2011). 

2.1.3 Habitat Dan Penyebaran Ikan Kuwe 

Tergantung dari spesiesnya, habitat dari ikan Kuwe sangat beragam, dari 

pantai sampai laut lepas (oseanik) dan dari yang bersifat pelagis sampai mendekati 

dasar (demersal). Caranx dan Gnathanodon sangat khas sebagai penghuni terumbu 

karang (reef associated). Hampir semua ikan Kuwe mempunyai sifat bergerombol 

(schooling) dan bersifat carnivor. Makanan utamanya adalah ikan dan makrofauna 

lainnya. 
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Ikan Kuwe hidup di perairan dangkal, terumbu karang, membentuk 

gerombolan kecil, dapat mencapai panjang ikan 75 cm, umumnya 50 cm. Termasuk 

ikan buas, makanannya ikan-ikan kecil, krustasea, penangkapan dengan pancing, 

bubu, jaring klotok, moroami jaring insang. Dipasarkan dalam bentuk segar, asin 

kering (harga agak mahal). Daerah penyebaran; sepanjang pantai dangkal, perairan 

karang Indonesia, Teluk Benggala, Teluk Siam, sepanjang pantai Laut Cina Selatan, 

Philipinna.  

2.2 Kebiasaan Makan 

Hal yang tercakup di dalam kebiasaan makanan adalah kualitas dan kuantitas 

makanan yang dimakan ikan. Kebiasaan makanan ikan secara alami berutang pada 

lingkungan tempat ikan hidup. Besarnya populasi ikan di dalam suatru perairan salah 

satunya ditentukan oleh makanan yang tersedia. Dari makanan ada faktor yang 

berhubungan dengan populasi yaitu kuantitas dan kualitas makanan yang tersedia, 

dan lamanya waktu yang digunakan oleh ikan dalam memanfaatkan makanan. 

Makanan yang di manfaatkan oleh ikan akan mempengaruhi sisa persedian makanan 

diperairan. Makanan yang dimanfaatkan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan, 

kematangan bagi tiap individu ikan, serta keberhasilan hidupnya (survival). Populasi, 

pertumbuhan, reproduksi, dinamika populasi ikan juga ditentukan oleh ketersediaan 

makanan ikan di suatu perairan (Effendie, 1997).  

Ikan kuwe memiliki lingkup “pergaulan” yang unik seperti hanya manusia 

ikan kuwe pun gemar bercengkerama dengan teman sebayanya. Habitat ikan ikan 
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kuwe kecil lebih senang berada di dekat karang. Adapun ikan kuwe besar kebanyakan 

menyebar lebih jauh dan sering pula muncul ke permukaan. Ikan kuwe bersifat 

karnivora. Ikan ini di alam memakan ikan dan krustasea kecil. Oleh karena itu, 

hingga saat ini pakan yang terbaik untuk budi daya ikan kuwe masih berupa ikan 

rucah yang dipotong-potong sesuai dengan ukuran bukaan mulutnya. 

Di alam liar ikan Giant Trevally (kuwe) ini memangsa makanan yang 

beraneka ragam, mulai dari jenis–jenis crustaceae atau udang–udangan, ikan karang 

lain atau cumi–cumi. Fungsi ikan ini adalah sebagai ikan pemangsa, sehingga 

menjadi salah satu pemangsa utama perairan karang. Ia mencari makan di sepanjang 

karang dan ceruk batu–batuan di dasar lautan dan tengah perairan. Ikan Giant 

Trevally dikenal memiliki kebiasaan makan di saat mulai senja serta di saat matahari 

mulai terbit dimana suhu air tidak terlalu panas (Basatha, 2012). 

2.3 Daerah Penangkapan ikan  

Di Indonesia saat ini, telah banyak dikembangkan metode penangkapan yang 

tidak merusak lingkungan (Anonim, 2006). Selain karena tuntunan dan kecaman 

dunia internasional yang akan memboikot ekspor dari Negara yang system 

penagkapan ikannya masih merusak lingkungan, pemerintah juga telah berupanya 

untuk melaksankan tata cara perikanan yang bertanggung jawab. 

Menurut Balai Besar Pengembangan penangakapan Ikan (2005). Daerah 

penangkapan ikan merupakan suatu perairan dimana ikan yang masih sasaran 

penangkapan diharapkan dapat tertangkap secara maksimal. Tetapi masih dalam batas 
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kelestarian sumberdayanya. Agar suatu perairan memenuhi kriteria sebagai daerah 

penangkapan ikan, maka : 

1 Perairan tersebut harus merupakan lingkungan yang cocok bagi ikan yang 

menjadi sasaran penangkapan. 

2 Perairan itu mempunyai kandungan makanan yang cocok bagi ikan yang 

menjadi sasarna penangkapan. 

3 Perairan itu merupakan tempat perkembangan dan pemijahan yang cocok 

bagi ikan yang menjadi sasaran penangkapan. 

Adapun alat bantu dalam pengoperasian alat tangkap adalah alat bantu untuk 

mencari daerah penangkapan suatu jenis ikan yang merupakan buatan dari manusia 

alat bantu itu sendiri terbagi 2 yaitu : 

1. Rumpon 

2. Lampu  

Menurut Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (2005), persyaratan daerah 

penangkapan ikan yaitu : 

1. Terdapat ikan yang berlimpah jumlahnya. 

2. Alat tangkap dapat diopersikan dengan mudah yaitu memungkinkan 

melakukan operasi penangkapan secara aman dari benda-benda pengganggu 

(tonggak bagan, bangkai kapal tenggelam) tidak terlalu jauh dari operasi 
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penangkapan sehingga dicapai penghematan atau efisiensi dalam 

penangkapan bahan bakar. 

3. Secara ekonimis daerah sangat berharga atau kondisi dan posisi daerah perlu 

diperhitungkan yaitu daerah cukup luas memungkinkan suatu kelompok ikan 

tinggal (menatap) secara utuh dalam waktu cukup lama dan 

4. Faktor lingkungan (kadar garam/salinitas, suhu perairan) sesuai dengan yang 

disenangi ikan yang menjadi sasaran penangkapan. Cukup tersedia makanan 

bagi semua anggota kelompok ikan, baik yang masih kecil maupun yang 

besar. 

Menurut (Sudirman 2004), jaring trawl yang ditarik dengan kecepatan besar 

itu sangat ideal, tetapi hal ini sukar untuk dicapai, karena diharapkan pada beberapa 

hal antara lain keadaan terbukanya mulut jaring, kekuatan kapal untu menarik (HP). 

Ketahanan jaring terhadap tahanan air, resistance yang semakin membesar 

sehubungan dengan catch yang semakin bertambah. Pada umumnya jaring ditarik 

dengan kecepatan 3-4 knot. Kecepatan ini berhubungan dengan swimming speed 

ikan, keadaan dasar laut, arus, angin, dan gelombang. Pada umumnya waktu 

penarikan berkisar antara 3-4 jam, dan berkadang hanya membutuhkan waktu 1-2 

jam.  
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Menurut Mukhtar (2008), terdapat dua jalur penangkapan dengan pukat hela, 

yaitu: 

1. Jalur I, meliputi perairan di atas 1 (satu) mil sampai dengan 4 (empat) mil 

yang diukur dari permukaan air pada surut terendah yang hanya 

diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai 

dengan 5 (lima) gross tonnage (GT) 

2. Jalur II, meliputi perairan di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) 

mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah yang hanya 

diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai 

dengan 30 (tiga puluh) GT. 

Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur I dapat beroperasi di 

jalur II dan/atau di atas 12 (dua belas) mil, dan kapal pukat hela yang wilayah 

operasinya di jalur II dapat beroperasi di atas 12 (dua belas) mil dan sebaliknya. 

Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dilarang beroperasi di 

jalur I (Mukhtar, 2008). 

2.4 Identifikasi 

Identifikasi berasal dari kata Identify yang artinya meneliti, menelaah. 

Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, 

mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Secara 

intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang 

sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. 
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2.4.1 Pengertian Identifikasi ikan 

Identifikasi merupakan kegiatan untuk mencari dan mengenal ciri-ciri yang 

beraneka ragam dari individu-individu. Kemudian mencari perbedaan-perbedaan 

yang mantap sifatnya diantara individu-individu yang nampaknya sama. Identifikasi 

Ikan mungkin menjadi cukup sulit dilakukan oleh orang kebanyakan. Saat identifikasi 

hanya mengandalkan pola warna (colour pattern) hal ini tidak dapat dijadikan sebagai 

acuan, mengingat warna dapat saja berubah berdasarkan atas umur individu, maupun 

kondisi phisiologis dari ikan tersebut.  Karakter penting untuk identifikasi ikan juga 

meliputi jumlah dari spine,dan rays pada sirip yang berbeda, jumlah sisik sepanjang 

linea lateralis, bentuk kepala, bentuk sirip, dan lain sebagainya (Taufik, 2011). 

Nayr dalam Layli (2006) mengatakan bahwa ikan sebagai salah satu 

organisme yang menjadi kajian ekologi, sehingga harus dijaga kelestariannya. 

Sebagai langkah awal diperlukan kegiatan identifikasi terhadap organisme tersebut. 

Identifikasi 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. Kegiatan identifikasi bertujuan untuk mencari dan mengenal ciri-ciri 

taksonomi yang sangat bervariasi dan memasukkannya ke dalam suatu takson. Selain 

itu untuk mengetahui nama suatu individu atau spesies dengan cara mengamati 

beberapa karakter atau ciri morfologi spesies tersebut dengan membandingkan ciri-

ciri yang ada sesuai dengan kunci determinasi. 
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Ikan dibedakan berdasarkan karakter-karakter umum yang dapat membedakan 

antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Adapun karakter-karakter 

yang biasa digunakan dalam identifikasi ikan antara lain, yaitu: bentuk umum tubuh, 

bentuk dan jumlah sirip, bentuk mulut, bentuk ekor, dan perbandingan dan posisi 

anggota tubuh (Adrim, 2010). 

2.4.2 Tahapan Identifikasi Ikan 

 Tahapan identifikasi adalah menggelompokkan jasad yang begitu beraneka 

ragam di alam ke dalam berbagai kelompok yang mudah dikenal dengan menetapkan 

ciri ciri penting dari kelompok tersebut dan untuk senantiasa mencari perbedaan yang 

tetap antara kelompok tersebut. Disamping  itu, juga memberikan nama ilmiah 

kepada kelompok tersebut untku memungkinkan pemberian pengakuan kepada 

pengelompok dari ahli lain di seluruh dunia. Di samping melakukan penggolongan 

ikan, selain hal-hal tersebut di atas yang dapat digunakan sebagai bahan penunjang 

adalah menggunakan penggolongan ikan yang diadasrkan atas jumlah jari-jari, sirip, 

jumlah sisik atau jumlah vertebrata. Sedangkan sifat morfometrik adalah dengan 

menggunkan ukuran atau perbandingan ukuran bagian-bagian tubuh ikan. 

  

 


