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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi Belut Laut

Belut yang ditemukan di perairan laut, namun ada juga yang hidup di

perairan payau yang dikenal dengan belut rawa (Synbranchus bengalensis Mc

Clell), belut yang hidup di perairan laut ataupun payau (Macrotema caligans)

serta belut yang hidup di perairan sungai namun memijah di laut seperti sidat

(Anguilla bicolor). Menurut Nelson (2006), belut laut dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

Kerajaan : Animalia

Phylum : Chordata

Kelas : Pisces

Subkelas : Teleostei

Famili : Palaemonoidae

Ordo : Synbranchoidae

Genus : Synbranchus

Species : Macrotema caligans (belut laut).

2.2 Habitat Belut

Belut berjumlah sedikit tetapi memiliki habitat hidup yang luas yaitu mulai

dari perairan tawar hingga perairan payau atau asin. Belut hidup pada perairan

yang dangkal, dengan dasar lumpur, tanah liat berair seperti sawah, tepian rawa-

rawa, danau, sungai atau perairan lainnya. Bentuk tubuhnya gilik memanjang

5
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seperti ular. Belut tidak memiliki sirip maupun sisik sehingga lebih leluasa untuk

melakukan gerakan di lumpur ataupun tanah liat yang terdapat di dasar perairan.

Dasar perairan tersebut banyak mengandung humus dari sisa ataupun hasil

dekomposer material organik, yang dapat berupa tanaman, sampah organik,

binatang atau hewan yang mati. Bahan organik akan dikomposisi oleh

mikroorganisme menjadi unsur hara yang bercampur dengan lumpur membentuk

humus yang merupakan media yang cukup subur untuk kehidupan hewan renik

seperti makrobentos yaitu cacing, siput, kerang, larva nyamuk (Taufik dan

Saparinto, 2008).

Tanah humus merupakan sumber makanan yang baik untuk belut, selain

berperan sebagai media kehidupan belut itu sendiri. Tanah lumpur juga

mengandung banyak air (tidak kurang 80%) hal tersebut sangat membantu

sebagai media kehidupan belut. Belut dewasa dapat mengambil oksigen dalam

kondisi yang sangat minim, termasuk oksigen didalam lapisan tanah liat ataupun

lumpur, karena dilengkapi lipatan kulit di dalam mulutnya. Belut dapat

membenamkan tubuhnya di dalam lumpur hingga bertahan berbulan-bulan dalam

kondisi yang kering (Taufik dan Saparinto, 2008).

2.3 Pantai Sanur

Umumnya pantai di Bali dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, nelayan

dan keagamaan salah satunya adalah Pantai Sanur. Pantai Sanur merupakan pantai

yang landai yang didominasi oleh gelombang akibat pasang surut karena

memungkinkan adanya pembentukan sedimen yang halus, tanpa adanya

gelombang besar. Karakteristik gelombang yang ada di Pantai Sanur mempunyai
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gelombang air laut yang tidak begitu besar dan jika air laut surut maka akan

terlihat keindahan batu karang yang membentang dan berwarna-warni.

Gelombang air laut di Pantai Sanur lebih besar ketika mendekati hari Bulan Mati

(Gautama, 2011).

Pantai Sanur termasuk pantai yang berpasir putih dan berjenis tanah

alluvial yang berasal dari endapan laut. Pantai Sanur dengan pantai berpasir putih,

panjang 3 kilometer, garis pantai menghadap ke timur. Disamping itu, merupakan

pantai yang berbatu karang. Pantai berpasir tidak menyediakan substrat tetap

untuk melekat bagi organisme, karena aksi gelombang secara terus menerus

menggerakan partikel substrat. Dua kelompok ukuran organisme yang mampu

beradaptasi pada kondisi substrat pasir: organisme infauna makro (berukuran 1-10

cm) yang mampu menggali liang di dalam pasir dan organisme meiofauna mikro

(berukuran 0,1-1 mm) yang hidup di antara butiran pasir (Gautama, 2011).

Di Pantai Sanur ditemukan 19 jenis alga yang terdiri dari enam jenis

Chlorophyta, lima jenis Phaeophyta, dan delapan jenis Rhodophyta. Jenis rumput

laut di Pantai Sanur meliputi Ulva reticulata, Chaetomorpha crassa, Caulerpa

racemosa, Boergesiana forbessii, Halimeda macroloba, Bornetela nitida, Padina

australis, Sargassum binderi, Sargassum crassifolium, Turbinaria ornata, Hypnea

asperi, Gracilaria foliifera, Dictyopteris sp., Gracilaria gracilis, Gracilaria

coronapifolia, Gelidium sp., Euchema edule, Euchema denticulatum,

Acanthopora spicifera (Indrawati, dkk. 2009). Sedangkan jenis fauna yang

ditemukan di laut secara umum adalah ikan, krustasea, echinodermata, koral,

molusca (Pratiwi, 2006).
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2.4 Anatomi dan Morfologi Belut

Belut merupakan hewan karnivora (pemakan daging) yang diperoleh

dengan memangsa hewan atau serangga lainnya. Belut termasuk hewan aktif

mencari makan di malam hari (nocturnal), dengan mencari mangsa disekitar

sarangnya. Larva dan belut muda memangsa mikroorganisme atau hewan kecil

seperti zooplankton, protozoa, makro benthos, daphnia, cacing, larva serangga,

berudu, larva ikan, atau ikan kecil. Belut dewasa lebih agresif dan dapat

memangsa hewan yang lebih besar. Apabila ukuran mangsa lebih kecil dari

rongga mulut belut maka mangsa akan langsung ditelan, tetapi jika ukuran

mangsa lebih besar, maka mangsa akan dicabik-cabik atau dikoyak terlebih

dahulu sebelum ditelan. Belut dapat menyergap hewan-hewan air yang melintas

didekat sarang persembunyiannya. Belut juga dapat memburu mangsanya hingga

keluar dari sarangnya (Taufik dan Saparinto, 2008).

Belut termasuk kedalam Kelas Pisces. Tubuh belut berbentuk gilik

(silindris) memanjang seperti ular, tidak memiliki sirip dada dan sirip punggung,

sirip duburnya menyerupai permukaan kulit tanpa adanya penyangga jari-jari

keras atau lemah. Sirip dada dan sirip punggung hanya berbentuk semacam

guratan kulit yang halus, bentuk ekor pendek dan tirus, badan lebih panjang dari

ekornya. Panjang tubuh belut sampai ± 90 cm. Tubuh tidak bersisik hanya dilapisi

kulit yang mirip seperti plastik. Kulit belut terlihat berkilau dan terasa licin, hal

tersebut disebabkan adanya cairan lendir yang menyelimuti permukaannnya.

Gurat sisi kelihatan jelas yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Kepala

belut berbentuk meruncing kearah moncong mulutnya dan sedikit lebih tinggi
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daripada tubuhnya. Kedua mata tampak kecil dan dilindungi keriputan kulit

dibagian atas. Dilengkapi dengan gigi runcing kecil-kecil di dalam mulut

berbentuk kerucut dan dibagian luar dilengkapi dengan lipatan kulit yang sedikit

menebal, ukuran panjang tubuh belut berbanding lurus dengan ukuran lingkar

tubuhnya. Belut yang berlingkar tubuh besar akan memiliki panjang tubuh lebih

besar dari belut yang berlingkar tubuh kecil (Taufik dan Saparinto, 2008).

Berbagai jenis belut yang hidup di laut diantaranya belut rawa (Synbranchus

bengalensis), mempunyai panjang badan 30 kali tinggi badan. Belut rawa

memiliki ciri seperti: letak awal dari sirip punggung didepan dubur, lubang insang

kecil, sebagai alat pernapasan dilengkapi empat lengkung insang. Belut laut

(Macrotema caligans) dapat juga ditemukan di perairan payau, letak awal dari

sirip punggung belut ini bertepatan dengan dubur, mempunyai mata yang kecil,

tepat ditengah bibir, memiliki empat lengkung insang (Sarwono, 1987).

2.5 Perkembangbiakan Gonad Belut

Belut termasuk hewan hemaprodit protogini yaitu mengalami perubahan

kelamin dalam kurun hidupnya. Pada awal kehidupan, belut muda berkelamin

betina, kemudian berubah menjadi jantan. Secara umum, pada saat belut masih

muda, satu individu belut memiliki dua sel kelamin, pada belut sawah mencapai

ukuran panjang ± 40 cm dengan umur sekitar sembilan bulan. Pada saat

perubahan sel kelamin terjadi, ovariumnya akan mengecil, namun jaringan

testisnya membesar sehingga belut akan mengeluarkan cairan sperma pada waktu

bereproduksi. Pada belut yang lebih tua, ovariumnya akan mereduksi dan hampir

seluruh gonadnya telah terisi jaringan testis (Taufik dan Saparinto, 2008).
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Pertumbuhan belut dipengaruhi oleh ketersediaan makanan di lingkungannya.

Belut yang hidup pada daerah yang kaya akan sumber makanan akan mengalami

pertumbuhan panjang dan berat lebih cepat (Taufik dan Saparinto, 2008).

Tingkat Kematangan Gonad (TKG) adalah tahap-tahap perkembangan

gonad sebelum dan sesudah memijah. Pengetahuan tentang perubahan dan tahap

perkembangan gonad diperlukan oleh para peternak ikan untuk mengetahui waktu

pemijahan serta perkembangan reproduksinya (Effendie, 1997).

Pada belut sawah tingkat kematangan gonad dibedakan menjadi beberapa

tahapan: Tingkat I, pada betina, ovarium memanjang seperti benang pada rongga

tubuh, warna jernih dan permukaan licin, sedangkan pada jantan testis seperti

benang lebih pendek dari ovarium dan ujungnya terlihat di rongga tubuh lebih

jernih. Tingkat II, pada betina ovarium berukuran lebih besar dan berwarna lebih

gelap, kekuningan, telur belum terlihat jelas tanpa alat bantuan, sedangkan pada

jantan testis tampak lebih besar, warna putih seperti susu. Tingkat III, pada betina

ovarium berwarna kuning, telur telah mulai terlihat tanpa alat bantuan, sedangkan

pada jantan testis lebih besar di permukaan nampak bergerigi, berwarna lebih

putih. Tingkat IV, pada betina ovarium tampak lebih besar, telur berwarna kuning

dan mudah dipisahkan, mengisi setengah hingga dua per tiga rongga perut,

sedangkan pada jantan testis sudah kelihatan lebih jelas, berbentuk pejal. Tingkat

V, pada betina ovarium berkerut, dinding menebal butiran telur sisa terdapat

didekat pelepasan, sedangkan pada jantan testis bagian belakang kempes, di

bagian pelepasan masih terisi (Taufik dan Saparinto, 2008).
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Pada belut sawah, gonad betina akan mulai berubah menjadi jantan pada

ukuran panjang lebih dari 55 cm. Belut mengalami masa transisi perubahan

kelamin dari betina menjadi jantan ditandai dengan terjadinya diferensiasi sel

kelamin dan terjadi kekosongan sel kelamin sehingga belut menjadi kanibal

dengan saling memakan sesamanya. Apabila belut sudah berubah menjadi jantan,

belut tersebut akan menjadi ganas sehingga memerlukan daerah territorial yang

lebih luas (Taufik dan Saparinto, 2008).

Belut sawah berkembang biak sekali dalam setahun dengan masa

perkawinan yang relatif panjang, yaitu mulai awal musim hujan sampai permulaan

musim kemarau (4-5 bulan). Perkawinan belut pada umumnya terjadi pada waktu

malam hari dengan kondisi udara agak hangat, dengan suhu optimal 280C. Pada

waktu pemijahan terjadi, telur yang dikeluarkan oleh belut betina diletakkan pada

mulut lubang sarang dan dibawahnya dialasi busa. Telur yang telah dibuahi oleh

jantan, kemudian dimasukkan kedalam mulut belut betina untuk diamankan

kedalam lubang persembunyiannya dan langsung dierami. Belut jantan selama

menjaga telur menjadi sangat buas dan akan menyerang organisme lain yang

mendekati sarangnya (Taufik dan Saparinto, 2008).

Telur belut sawah ini akan menetas menjadi larva ±10 hari sampai dua

minggu. Larva yang baru keluar dari cangkang telur telah dilengkapi dengan

kuning telur sebagai persediaan makanan sementara. Larva mula-mula berwarna

kekuningan kemudian akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Selama dua

minggu setelah menetas larva masih diasuh oleh belut jantan, dua minggu
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berikutnya anakan belut muda sudah dapat meninggalkan tempat penetasan dan

membuat lubang sendiri (Taufik dan Saparinto, 2008).

2.6 Indeks Kematangan Gonad

Indeks Kematangan Gonad (IKG) adalah perbandingan antara berat gonad

dengan berat tubuh (Nykolsky, 1963). Pada ikan betina nilai IKG lebih besar dari

pada ikan jantan (Effendie, 1997). Nilai IKG bervariasi tergantung pada macam

dan pola pemijahan (Effendie, 1997). Ikan yang mempunyai satu musim

pemijahan pendek dalam satu tahun atau saat pemijahan panjang, akan ditandai

dengan peningkatan prosentase indeks kematangan gonad yang tinggi pada saat

akan mendekati pemijahan. Perbedaan nilai IKG juga dapat disebabkan perubahan

tingkat metabolisme pada suhu yang berbeda. Perbedaan suhu akan

mempengaruhi tingkat metabolisme suatu organisme budidaya. Dalam hal ini

tingkat metabolisme berhubungan dengan suhu air, sehingga tingkat metabolisme

akan mengalami perubahan jika dipelihara pada suhu yang berbeda (Effendie,

2002).

Nilai IKG ini berfungsi mengetahui kesiapan ikan untuk memijah. Ikan

yang akan memijah memiliki berat gonad maksimum dan turun dengan cepat pada

saat memijah selesai. Nilai IKG ditentukan dengan menggunakan perbandingan

antara berat gonad dengan berat tubuh total, dengan rumus menurut Effendie

(1979), sebagai berikut :

Keterangan :

BG =Berat Gonad (g)
BT =Berat Total (g)

IKG = (BG / BT) X 100 %
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2.7 Biodiversitas di Lingkungan Perairan

Keanekaragaman hayati di lingkungan perairan, seperti halnya di

lingkungan daratan, dipengaruhi oleh faktor biotik seperti tumbuhan, hewan dan

mikroorganisme air, serta faktor abiotik seperti suhu, salinitas dan faktor

lingkungan lainnya.

2.7.1 Suhu

Suhu adalah salah satu faktor abiotik yang sangat menentukan

kelangsungan hidup organisme perairan. Kematian massal organisme biasanya

terjadi bila suhu air laut lebih tinggi dari ambang batas atas (upper lethal limit)

atau lebih rendah dari ambang batas bawah (lower lethal limit) (Hutagalung,

1988), misalnya kematian massal 11 dari 13 spesies binatang karang yang terdapat

di perairan Hawai akibat kenaikan suhu air laut sekitar 5–6°C (Johannes, 1975).

Hal yang sama juga sudah pernah terjadi di perairan Guam, Karibia, Samoa, Teluk

Biscayne, Florida dan Amerika Serikat (Zieman dan Wood, 1975). Kenaikan suhu

air bisa disebabkan oleh masuknya limbah air panas yang berasal dari pembangkit

listrik (Moore, 1966). Suhu air dapat juga mempengaruhi perkembangan

embrionik. Sebagai contoh perkembangan embrionik bulu babi Echinus

esculentus menjadi tidak normal bila suhu air naik melebihi 11°C (Zieman dan

Wood, 1975).

Kenaikan suhu air dapat juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap

kehidupan organisme perairan, melalui peningkatan daya akumulasi, daya racun

berbagai zat kimia serta penurunan kadar oksigen dalam air laut (Hutagalung,

1988). Kenaikan suhu air akan mengurangi kelarutan gas-gas dalam air. Salah satu
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gas terlarut yang memegang peranan penting untuk menunjang kehidupan

organisme adalah oksigen. Gas oksigen yang terdapat dalam air dimanfaatkan

oleh organisme perairan dalam proses respirasi. Masuknya limbah panas ke

lingkungan laut akan menyebabkan kadar oksigen dalam air menurun

(Hutagalung, 1988). Kenaikan suhu air dapat juga menyebabkan perpindahan

logam berat ke dalam organ-organ tubuh organisme (Bryan, 1976).

2.7.2 Arus Air

Menurut Laevastu dan Hayes (1987), arus dapat berfungsi memindahkan

telur-telur Ikan Pelagis dan juvenil-juvenil ikan dari daerah pemijahan ke daerah

asuhan dan dari daerah pemijahan ke daerah makanan, mempengaruhi migrasi

ikan seperti rute migrasinya, mempengaruhi tingkah laku harian (terutama oleh

arus pasang surut), mempengaruhi stok ikan terutama pada stadium larva dan

telur. Banyak penelitian-penelitian tentang proses keluar masuknya larva ikan

bersamaan pasang surut seperti Kuipers. Secara umum diketahui bahwa larva ikan

khususnya pada stadium pro larva memasuki ke daerah estuaria dengan mengikuti

arus pasang, yang selanjutnya akan menetap pada daerah-daerah atau habitat yang

sesuai (Subiyanto dkk., 2009).

2.7.3 Salinitas

Salinitas diartikan sebagai ukuran yang menggambarkan tingkat keasinan

(kandungan NaCl dari suatu perairan). Satuan salinitas umumnya dalam bentuk

promil (‰) atau satu bagian per seribu bagian, misalnya 35 g dalam 1 l air (1000

ml) maka kandungan salinitasnya 35‰ atau dalam istilah lainnya disebut PSU
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(Partical Salinity Unit). Air tawar memiliki salinitas 0‰, air payau memiliki

salinitas antara 1‰-30‰, sedangkan air laut atau asin memiliki salinitas diatas

30‰ (Praseno dkk., 2009). Menurut Boyd (1982), salinitas ditentukan

berdasarkan banyaknya garam-garam yang terlarut dalam air. Parameter kimia

tersebut dipengaruhi oleh curah hujan dan penguapan (evaporasi) yang terjadi di

suatu daerah. Berdasarkan kemampuan ikan menyesuaikan diri pada salinitas

tertentu, dapat digolongkan menjadi ikan yang mempunyai toleransi salinitas yang

kecil (stenohalin) dan ikan yang mempunyai toleransi salinitas yang lebar

(euryhaline).

Osmoregulasi pada organisme aquatik dapat terjadi dalam dua cara yang

berbeda yaitu usaha untuk menjaga konsentrasi osmotik cairan diluar sel

(ekstraselluler) agar tetap konstan terhadap apapun yang terjadi pada konsentrasi

osmotik medium eksternalnya dan usaha untuk memelihara isoosmotik cairan

dalam sel (interseluler) terhadap cairan luar sel (Affandi et al., 2002). Setiap

organisme mempunyai kemampuan yang berbeda untuk menghadapi masalah

osmoregulasi sebagai respons atau tanggapan terhadap perubahan osmotik

lingkungan eksternalnya. Perubahan konsentrasi ini cenderung menganggu

kondisi internal yang mantap. Hewan melakukan pengaturan tekanan osmotik

untuk menghadapi masalah ini dengan cara mengurangi gradien osmotik antara

cairan tubuh dengan lingkungannya, melakukan pengambilan garam secara

selektif (Praseno dkk., 2009). Pada organisme aquatik seperti ikan, terdapat

beberapa organ yang berperan dalam pengaturan tekanan osmotik atau

osmoregulasi agar proses fisiologis di dalam tubuhnya dapat berjalan dengan
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normal. Osmoregulasi pada ikan dilakukan oleh organ-organ ginjal, insang, kulit,

dan saluran pencernaan (Praseno dkk., 2009).

2.7.4 Alkalinitas (pH)

Derajat keasaman atau pH (puisance negatif de H) yaitu logaritma negatif

dari kepekatan ion-ion H yang terlepas dalam suatu perairan dan mempunyai

pengaruh besar terhadap kehidupan organisme perairan, sehingga pH perairan

dipakai sebagai salah satu untuk menyatakan baik buruknya sesuatu perairan

(Fardiaz, 1992). Menurut Ghufran dkk. (2007), keasaman air atau pH air sangat

berperan dalam kehidupan ikan. Pada umumnya pH yang sangat cocok untuk

semua jenis ikan berkisar antara 6,7–8,6. Namun begitu, ada jenis ikan yang

karena hidup aslinya di rawa-rawa, mempunyai ketahanan untuk tetap bertahan

hidup pada kisaran pH yang sangat rendah ataupun tinggi, yaitu antara 4-9,

misalnya Ikan Sepat Siam. Menurut Afrianto dan Liviawaty (2012), sebagaian

besar ikan dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan perairan yang

mempunyai derajat keasaman (pH) berkisar antara 5-9. Sebagian besar spesies

ikan air tawar pH cocok pada berkisar antara 6,5–7,5 sedangkan untuk ikan laut

8,3.

2.7.5 Oksigen

Oksigen adalah salah satu faktor pembatas penting dalam budidaya ikan.

Beberapa jenis ikan masih mampu bertahan hidup pada perairan dengan

konsentrasi oksigen tiga ppm, tetapi konsentrasi minimum yang masih dapat

diterima oleh sebagian besar spesies ikan untuk hidup dengan baik adalah lima
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ppm. Perairan dengan konsentrasi oksigen di bawah empat ppm, ikan masih

mampu bertahan hidup, akan tetapi nafsu makannya rendah atau tidak ada sama

sekali, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Ikan akan mati atau

mengalami stres bila konsentrasi oksigen mencapai nol (Afrianto dan Liviawaty,

2012).

2.7.6 Karbondioksida

Karbondioksida adalah komponen umum udara yang umum terdapat baik

di air maupun di udara. Gas ini dapat dihasilkan oleh proses respirasi maupun

proses penguraian bahan organik. Meningkatnya konsentrasi gas ini pada wadah

tertutup selama pengangkutan ikan merupakan masalah utama di daerah tropis.

Adanya gas karbondioksida terhadap ikan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi

oksigen terlarut di perairan tersebut. Jika konsentrasi oksigen berada pada tingkat

maksimal, pengaruh gas karbondioksida dapat diabaikan (Afrianto dan Liviawaty,

2012).


