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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi dan Ikan Gabus (Channa striata) 

Klasifikasi ikan gabus menurut sanin (1986) adalah sebagai berikut: 

Klasifikasi ikan gabus (Channa striata) 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chodata 

Subfilum : Vertebrata  

Superkelas : Pisces 

Kelas  : Osteichthyes 

Subkelas : Actynopterygiii 

Superordo : Teleostei 

Ordo  : Perciformes 

Subordo : Channoidei 

Famili  : Channidae 

Genus  : Channa 

Spesies : Channa striata 

2.2 Morfologi ikan Gabus  

Ikan gabus merupakan ikan karnivora yang suka memakan hewan lain yang 

lebih kecil, seperti udang, plankton, dan udang renik. Ikan gabus disebut juga snake 

head karena memiliki kepala yang lebar dan besisik besar seperti ular, memiliki 
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mulut yang bersudut tajam, sirip dorsal dan sirip anal panjang serta tingginya 

hampir sama. Semua jenis ikan ini mampu menghirup udara dari atmosfer karena 

memiliki organ pernafasan tambahan yang disebut diverticula, yang merupakan 

tulang rawan retak yang terletak pada daerah pharink. Bentuk tubuh ikan gabus 

memanjang, permukaan tubuh dan kepala ditutupi oleh sisik tebal dan 

permukaannya kasar. Sirip punggung panjang yang dasarnya mencapai pangkal 

ekor, permulaan sirip ini di atas atau sedikit di belakang sirip dada. Kepala ikan 

gabus berbentuk seperti kepala ular. Pada tulang mata bajak daan langit-langit lebih 

dari 2 baris gigi kecil dan tidak bertaring. Antara dasar sirip punggung dan linea 

literalis terdapat 4-5 baris sisik, D 38-43, A 23-27, linea literalis (Lt) 52-57. TL = 

900 mm. Pada sisi badan mempunyai pita warna berbentuk > mengarah ke depan. 

Sirip dada lebih pendek dari pada bagian kepala di belakang mata. Umumnya 

bagian punggung tubuh berwarna gelap dan bagian perut (abdominal) berwarna 

putih. (Pulungan et al., 2000) 

2.3 Penyebaran Ikan Gabus (Channa striata) 

Dahlan (2011), menjelaskan bahwa kandungan oksige dan pH yang rendah 

membuat ikan gabus dapat hidup di daerah yang beriklim ekstrim, contohnya benua 

Asia, Afrika dan Amerika biasanya hidup di danau, rawa, sungai dan saluran-

saluran air hingga sawah-sawah bahkan di saluran air yang tidak mengalirpun masih 

dapat bertahan hidup. Ansar (2010) dalam bukunya menambahkan di perairan 

Indonesia, ikan gabus dapat ditemukan di antaranya Sumatera, Jawa, Sulawesi, 

Bali, Lombok, Singkep, Flores, Ambon dan Maluku dengan nama yang berbeda. 

Di Kalimantan dikenal dengan nama ruan atau ikan gabus, di palembang dikenal 
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dengan sebutan ikan daleg, sedangkan di Jawa dikenal dengan nama ikan kutuk, 

dan di Sulawesi dikenal dengan sebutan ikan bale salo, juku kanjilo dan bau bedo.  

Walaupun tekanan ekologis terhadap lahan rawa-rawa di daerah Riau sangat 

tinggi sehngga dapat mengganggu tempat bereproduksi ikan gabus ini akan tetapi 

mereka masih dapat melakukan pemijahan di anak-anak sungai yang msih diliputi 

oleh vegetasi air. Di daerah Riau spesies ikan gabus ini dapat dijumpai di perairan 

sungai dan anak sungai, danau, waduk, suak, tasik, kanal, saluran irigasi, genangan 

air dan sawah. 

Beberapa daerah di Riau mengenal jenis ikan gabus ini dengan sebutan 

sebagai ikan bocek. Sedangkan secara internasional dikenal juga dengansebutan 

Snake Head” dan “Murrel”. Penyebaran jenis ikan ini di dunia terdaat di daerah 

paparan Sunda, pulau Sulawesi, Lesser Sundas, Moluccas, India, Indochina dan 

China (Kottelat et al., 1993). Ikan gabus yang terdapat di rawa-rawa sekitar desa 

Taratak buluh dekat aliran sungai kampar kanan, Riau pertama kalinya mencapai 

matang gonad untuk ikan jantan pada ukuran 165 mm dan ikan betina 162 mm. 

Dengan nilai fekunditas pada ikan yang berukuran 165-360 mm berkisar antara 

1.190 – 11.307 butir. Spesies ikan gabus ini terkenal sebagai ikan karnivor yang 

buas dan juga dikenal sebagai hama pada kolam-kolam ikan penduduk.  

2.4 Bioekologi Reproduksi Ikan Gabus (Channa striata) 

Ikan gabus merupakan ikan air tawar yang melakukan pemijahan secara 

alami selama musim hujan. Secara alami, faktor fisiologis dan lingkungan dijadikan 

pertimbangan sebagai isyarat penting dalam merangsang pemijahan pada ikan 

teleost. Pada wilayah tropis, perubahan temperatur perairan dan amplitude 
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ketinggian permukaan air yang disebabkan oleh pergantian musim dapat menjadi 

penyebab untuk ikan gabus dalam melakukan pemijahan (Zairin et al., 2001). 

Ikan gabus merupakan jenis ikan air tawar, yang mampu memakan berbagai 

jenis makanan seperti pada fase lava memakan Daphnia dan Cyclops (Jianguang et 

al. 1997a; Ng & Lim 1990), sedamgkan ikan dewasa memakan udang, serangga, 

katak, cacing dan ikan-ikan kecil. (Makmur 2003). Ikan gabus pada stadia larva 

tidak menunjukan kanibalisme tetapi terjadi pada stadia juvenil (Jianguang & Fast 

1997 ; Jianguang et al. 1997b ; Marimuthu et al 2001a). Di perairan umum, telur 

ikan gabus berada di permukaan air (seperti telur katak) di sekitar tanaman air, 

selesai memijah akan ditemukan kedua induk ikan gabus selalu menjaga telur 

sampai dengan anakan (parental care) yang baru menetas selama 20-30 hari 

(Bijaksana 2006). 

2.5  Pakan Pellet 

Pakan buatan (pellet) adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu 

berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Pakan dalam bentuk pellet biasanya 

mempunyai ukuran 1-2 cm. Bahan baku pellet harus berupa tepung halus untuk 

memudahkan pencampuran adonan dan pencetakan pellet. Tepung yang halus dapat 

menghasilkan pellet yang kompak dan padat sehingga tidak mudah pecah. Untuk 

pakan ikan, pellet harus dapat melayang beberapa saat dalam air sebelum tenggelam 

ke dasar kolam untuk memudahkan ikan memakannya.  

Formula pakan ikan didasarkan pada kandungan protein, lemak dan serat. 

Formula pakan ikan untuk anak ikan atau benih membutuhkan 50% protein dan 8% 

lemak. Sedangkan untuk ikan dewasa membutuhkan protein antara 25-30% dan 7% 
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lemak. Kadar protein ini dapat diperoleh melalui berbagai komposisi campuran 

bahan dasar, di antaranya dedek halus 65%, tepung ikan 33% dan tepung daging 

2%. Ramuan ini dapat ditambah lagi dengan bahan lain yang banyak mengandung 

protein. Bahan-bahan tersebut kemudian diaduk menjadi satu dan dicetak dalam 

bentuk pellet. 

2.6 Klasifikasi Cacing Tubifex  

Cacing tubifex sering disebut dengan cacing sutra, klasifikasi cacing sutra 

menurut Gusrina (2008) adalah sebagai berikut : 

Filum  : Annelida  

Kelas  : Oligochacta 

Ordo  : Haplotaxida 

Famili  : Tubifisidae 

Genus  : Tubifex 

Spesies  : Tubifex sp. 

 Cacing sutra atau cacing rambut termasuk kedalam kelompok cacing-

cacingan (tubifex sp.). Dalam ilmu taksonomi hewan cacing sutra digolongkan 

kedalam kelompok Nematoda. Disebut cacing sutra karena cacing ini memiliki 

tubuh yang lunak dan sangat lembut seperti halnya sutra rambut. (Khairuman et a;., 

2008). 

 Tubifex sp. memiliki ukuran panjang 1-2 cm dengan warna kemerah-

merahan. Tubuh cacing tubifex terdiri dari 2 lapis otot yang membujur dan 

melingkar sepanjang tubuhnya. Cacing ini mempunyai saluran pencernaan berupa 

celah kecil dari mulut sampai anus (Priyambodo dan Wahyuningsih, 2011). Tubifex 
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mudah untuk dikenali dan bentuk tubuhnya yang seperti benang sutra dan berwarna 

merah kecoklatan karena banyak mengandung hemoglobin. Tubuhnya sepanjang 1-

2 cm, terdiri dari 30-60 segmen ruas. Sepintas tubifex tampak seperti koloni merah 

yang melambai-lambai karena warna tubuhnya kemerah-merahan, sehingga sering 

juga disebut dengan cacing rambut, tubuhnya beruas-ruas dan mempunyai saluran 

pencernaan, termasuk kelompok nematode. 

 Secara umum cacing sutra atau cacing rambut terdiri atas dua lapisan otot 

yang membujur dan melingkar sepanjang tubuhnya. Panjangnya 10-30 mm dengan 

warna tubuh kemerahan, saluran pencernaannya berupa celah kecil mulai dari mulut 

sampai anus. Cacing tubifex ini merupakan hewan yang hidup berkoloni, 

kebanyakan tubifex membuat tabung pada lumpur di dasar perairan, dimana bagian 

akhir posterior tubuhnya menonjol keluar dari tabung bergerak bolak-balik sambil 

melambai-lambai secara aktif di dalam air, sehingga terjadi sirkulasi air dan cacing 

akan memperoleh oksigen melalui permukaan tubuhnya. Getaran pada bagian 

posterior tubuh dari tubifex dapat membantu fungsi pernafasan (Wahyuningsih, 

2001). Hal yang sama juga di sampaikan oleh Sugiarti et al., (2005) bahwa hampir 

semua oligochacta bernafas dengan cara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. 

Hanya beberapa yang bernafas menggunakan insang. 

2.7 Kombinasi Tubifex sp. Dengan Pakan Pellet 

Untuk menjaga agar ikan gabus tetap mempunyai kadar protein yang tinggi, 

pakan yang diberikan tentunya juga harus mengandung kadar protein yang tinggi 

pula. Tubifex sp. yang kaya akan protein dan dapat mempercepat laju pertumbuhan 

benih ikan gabus jika dikombinasikan dengan pakan pellet yang mempunyai 
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kandungan gizi yang dibutuhkan ikan gabus akan menjadi perpaduan yang sangat 

pas untuk alternatif pemberian pakan benih ikan gabus. 

2.8 Pertumbuhan Ikan Gabus 

Menurut Asmawi (1985), pertumbuhan tergantung pada sejumlah makanan 

yang dikonsumsikan, suhu, ruang dalam air dan faktor lainnya. Dari sejumlah 

makanan yang dimakan oleh ikan lebih kurang 10% saja yang digunakan untuk 

pertumbuhan atau menambah berat, sedangkan selebihnya untuk tenaga atau 

memang tidak dapat dicerna. Oleh karena itu pertumbuhan maksimal dapat dicapai 

jika makanan yang diberikan dapat dikonsumsi dengan baik oleh ikan (Mudjiman, 

1994). 

2.9 Kualitas Air  

Menurut Boyd (1981) kualitas air untuk keperluan budidaya ikan adalah 

setiap perubah (variabel) yang mempengaruhi pengelolaan dan kelangsungan 

hidup, perkembangbiakan, pertumbuhan, dan produksi ikan. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengna kualitas air untuk kegiatan usaha budidaya 

yang perlu diperhatikan yaitu : 

1. Suhu 

Suhu air yang rendah akan mempengaruhi pertumbuhan proses metabolism 

di dalam tubuh ikan, sehingga pada batas-batas suhu air terendah kadang-kadang 

menyebabkan ikan tidak mau makan (Djajasewaka, 1985). 

Suhu air merupakan faktor terpenting dalam pemberian makanan. Pada suhu tinggi 

ikan akan mencerna lebih banyak makanan (Zooneveld, 1991). Menurut Anonim 

(1991), bahwa suhu yang baik untuk ikan gabus berkisar antara 28 - 31oC. 
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2. Oksigen Terlarut (DO)

Oksigen terlarut sangat penting untuk kehidupan ikan dan hewan air lainnya. 

Apabila oksigen terlarut dalam air sangat rendah, maka perairan tersebut tidak baik 

untuk kehidupan ikan dan makhluk lainnya. Kandungan oksigen di perairan akan 

mempengaruhi kecepatan makan ikan (Asmawi, 1983) 

Ikan gabus masih dapat bertahan pada perairan yang kandungan oksigennya 

rendah, yaitu kurang dari 5 ppm. Di Kalimantan Selatan, ikan gabus umumnya 

hidup di rawa-rawa yang mempunyai kandungan oksigen terlarut antara 2,0 – 3,7 

ppm (Anonim, 1983). 

3. Kadar Keasaman (pH)

pH air yang lebih rendah dari 5,0 menyebabkan penggumpalan lender pada 

ikan sehingga ikan akan mati lemas sedangkan pH yang lebih tinggi dari 9,0 akan 

menyebabkan ikan tidak punya nafsu makan (Sumardi, 1980). Sedangkan Asmawi 

(1983), menyatakan ikan gabus di alam hidup di perairan yang pH nya berkisar 

antara 4,5 – 6,0 dan ada juga yang hidup di perairan payau. 




