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ABSTRACT 

 
A study on gut content analysis of Tapah fish (Wallago leeri) at two stations of Siak and 
Kandis river has been carried out in February to July 2013. The objective of this study was 
to know about the kinds of food for Tapah fish,such as main, suplement and additional food 
in Siak and Kandis river. The data was analyzed using the Index of Preponderance (the 
largest part index) by Natarjan and Jingran cit. Effendie (1979). The result of the 
studyrevealed that the main food of Tapah fish in Siak river station consists of 
Cyclocheilichthyssp. (48%), the supplement food consists of Ompok sp. (28%), Puntius sp. 
(12%), and animal debris (11%), whereas additional food is Rasbora sp. (1%). Tapah fish 
in Kandis river has main food which consists of Cyclocheilichthyssp. (43%), and supplement 
food consists of Ompok sp. (27%), Puntius sp. (10%), and animal debris (18%). As an 
additional food, Tapah fish also feeds on Rasbora sp. (2%). 
 
Keyword: gut content analysis,  Kandis river, Siak river, Tapah fish, Wallago leeri. 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian analisis isi lambung ikan tapah (Wallago leeri) di dua stasiun yaitu Sungai Siak 
dan Sungai Kandis yang telah dilakukan pada bulan Maret hingga Juli 2013. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui jenis-jenis makanan ikan tapah meliputi makanan utama, 
makanan pelengkap dan makanan tambahan yang dimakan ikan tapah di Sungai Siak dan 
Sungai Kandis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Index of Preponderance 
(Indek bagian terbesar) oleh Natarjan dan Jhingran dalam Effendie (1979). Berdasarkan 
analisis isi lambung di Sungai Siak makanan utama ikan tapah berupa ikan 
Cyclocheilichthyssp (48%), makanan pelengkap berupa ikan Ompok sp (28%), Puntius sp 
(12%) dan debris hewan (11%), sedangkan makanan tambahan berupa ikan Rasbora sp 
(1%). Di Sungai Kandis memiliki makanan utama berupa Cyclocheilichthyssp (43%), 
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makanan pelengkap berupa ikan Ompok sp (27%), Puntius sp (10%) dan debris hewan 
(18%), makanan tambahan berupa ikan Rasbora sp (2%).  
 
Kata kunci: Analisis lambung, Sungai Kandis, Sungai Siak, Ikan tapah, Wallago leeri. 
 

PENDAHULUAN 
 

Sungai Siak dan Sungai Kandis yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan 
Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riaumerupakan salah satu habitat dari ikan tapah. 
Ikan tapah (W. leeri) adalah salah satu famili dari Siluridae yang memiliki nilai ekonomis 
yang tinggi dan sangat digemari oleh masyarakat. Populasi ikan tapah di Sungai Siak dan 
Sungai Kandis dahulu sangat banyak, namun seiring berjalannya waktu ikan ini 
populasinya semakin menurun, hal ini terjadi karena pada daerah aliran sungai berlangsung 
berbagai kegiatan seperti transportasi, tempat rekreasi, perkebunan, tempat pemancingan 
dan penangkapan ikan secara terus menerus. Aktivitas tersebut mengakibatkan populasi 
ikan menurun dan terancam. 

Berdasarkan  kondisi diatas, perlu dilakukan usaha pelestarian ikan tapah (W. leeri). 
Salah satu usaha pelestarian adalah dengan pembudidayaan. Salah satu aspek biologi yang 
diperlukan untuk menunjang usaha pembudidayaan adalah mengetahui makanan alami ikan 
tersebut.Makanan mempunyai fungsi penting dalam kehidupan setiap organisme, karena 
energi yang dibutuhkan berasal dari makanannya.Pakan alami pada beberapa jenis ikan ada 
perbedaan kebiasaan dan kesukaan pada habitat yang sama. Kebiasaan pakan alami 
tergantung dari golongan ikan yaitu ikan demersal adalah golongan bottom feeder (Dolgov 
2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis makanan utama, makanan 
pelengkap dan makanan tambahan ikan tapah (W. leeri) di Sungai Siak dan Sungai Kandis 
Desa Karya Indah Kecamatan Tapung. 

 
METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan pada Februari sampai Juli 2013 dan tempat pengambilan 

sampel ikan tapah (W. leeri) di kedua stasiun yaitu Sungai Siak dan Sungai Kandis Desa 
Karya Indah Kecamatan Tapung. 

 
Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan tapah (W. leeri), 
formalin 4% untuk mengawetkan lambung ikan tapah dan aquades untuk membantu dalam 
memisahkan jenis- jenis makanan yang terdapat di dalam lambung ikan tapah yang telah di 
bedah. Alat-alat yang digunakan selama penelitian adalah alat bedah, botol film, gelas ukur, 
timbangan O’haus, penggaris, nampan, bak parafin, cawan petri, pipet tetes, pinset, kamera 
dan alat tulis untuk mencatat selama penelitian. 
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Pengambilan sampel 
Sampel ikan tapah diperoleh dari hasil tangkapan nelayan di Sungai Siak dan 

Sungai Kandis Desa Karya Indah Kecamatan Tapung menggunakan alat tangkap 
jaring.Ikan  tapah dikumpulkan dari kedua stasiun sebanyak 90 ekor yang terdiri dari 
ukuran kecil, sedang dan besar. 

 
Pengukuran sampel 

Ikan tapah (W. leeri)yang diperoleh dibawa ke laboratorium.Ikan sampel diukur 
panjang total (PT) nya mulai ujung mulut sampai ujung sirip ekor dengan satuan milimeter 
(cm), diukur berat ikannya dengan satuan gram (g) dan ditentukan jenis kelaminnya. 
Pengambilan lambung ikan dilakukan dengan membedah bagian abdominal mulai dari anus 
ke arah vertebra hingga ke tulang operkulum. Analisis dilakukan dengan cara membedah 
lambung dan mengeluarkan isinya. Lambung dikeluarkan isinya lalu di identifikasi jenis 
dan jumlah makanan untuk di analisis. Isi lambung tersebut dikelompokkan berdasarkan 
jenis-jenisnya dan diukur volumenya. 

Pengukuran volume makanan yang terdapat dalam setiap saluran pencernaan ikan 
dengan lambung yang berisi makanan yang telah diikat dengan benang pada bagian anterior 
posterior. Lambung dimasukan kedalam gelas ukur yang berisi 20 ml aquades, kemudian 
dicatat pertambahan ukuran aquades dalam gelas ukur. Lambung dimasukan kedalam 
cawan petri lalu lambung di seksio dengan gunting bedah untuk mengeluarkan isi lambung. 
Lambung yang kosong dimasukan lagi kedalam gelas ukur yang 10 ml aquades. Dicatat 
pertambahan tinggi aquades tersebut. Hasil pengukuran volume lambung berisi dikurangi 
dengan volume lambung kosong maka didapatlah volume makanan ikan. Lalu makanan 
ikan diencerkan menggunakan aquades 10 ml. Volume makanan sejenis dicari dengan cara 
memasukan sampel makanan sejenis kedalam 20 ml aquades lalu dilihat penambahan 
volumenya. Metode frekuensi kejadian yaitu dengan cara mencatat masing-masing jenis 
organisme yang terdapat di dalam tiap-tiap saluran pencernaan ikan yang berisi dan 
dinyatakan dalam persentase dari seluruh saluran pencernaan yang diteliti tetapi tidak 
termasuk saluran pencernaan yang tidak berisi (kosong). 

Analisis Data 
Untuk menganalisa jenis-jenis makanan yang dimakan oleh ikan selais yaitu dengan 

menggunakan Index of Preponderance atau indeks Bagian Terbesar yang dikemukakan 
oleh Natarjan dan Jhingran dalam Effendi (1979) dalam bentuk rumusan sebagai berikut : 

 

𝐼𝑃 =
Vi × Oi 
∑Vi × Oi

× 100% 

 
Keterangan : 
IP = Index of Preponderance atau Indeks Bagian Terbesar 
Vi = Persentase volume satu jenis makanan 
Oi = Persentase frekuensi kejadian satu jenis makanan 
∑Vi×Oi= Jumlah Vi × Oi dari semua jenis makanan 
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Persentase volume dinyatakan dengan cara menghitung volume makanan sejenis per 
volume makanan seluruhnya dengan rumus : 
 

𝑉𝑖 =
Volume makanan sejenis 

Volume seluruh jenis
× 100 % 

 
 Untuk persentase frekuensi kejadian dinyatakan dengan cara menghitung jumlah lambung 
yang berisi makanan sejenis perjumlah lambung yang berisi seluruhnya dengan rumus : 
 

𝑂𝑖 =
Jumlah lambung yang berisi satu jenis makanan 

Jumlah seluruh lambung yang berisi makanan
×  100 % 

 
dengan ketentuan : 
IP > 40 % Sebagai makanan utama 
IP 4-40 % Sebagai makanan pelengkap 
IP < 4 % Sebagai makanan tambahan  

Pengelompokan ikan berdasarkan kelas ukuran panjang tubuh bertujuan untuk 
mengetahui IP makanan ikan tapah (W.leeri) mulai dari ukuran terkecil yang diperoleh 
hingga ukuran terbesar, sehingga diketahui apakah ada perbedaan isi lambung ikan 
berdasarkan ukuran tubuhnya. Pengelompokan sesuai dengan Sudjana (1986) yaitu : 

1. Tentukan jumlah ikan yang diteliti misalkan dalam penelitian ini ada 90 ekor ikan 
stapah, berarti banyaknya data (n) ada 90 

2. Tentukan panjang tertinggi dan terendah 
3. Tentukan rentang data terbesar dikurang data terkecil 
4. Tentukan banyak kelas interval 
5. Banyak kelas interval : 1+(3,3) log n 
6. Tentukan panjang kelas (P) : rentang / banyak kelas 
7. Dari banyaknya kelas yang didapatkan, dibagi menjadi 3 kelompok ukuran tubuh 

yaitu kelompok ukuran tubuh kecil, sedang dan besar. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biologi Ikan Tapah(Wallago leeri) 
Ikan tapah (W. leeri) yang tertangkap selama penelitian berjumlah 90 ekor dimana 

panjang total (PT) yang ditemui pada kedua stasiun berkisar antara 18 – 39,5 cm. Ikan 
tapah dikelompokkan dalam 3 kelompok ukuran tubuh (besar, sedang, kecil). Kelompok 
ukuran tubuh ikan tapah di kedua stasiun dapat dilihat pada Gambar 1. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 1. Diagram batang kelompok ukuran tubuh ikan tapah (Wallago leeri).  
(a) Kelompok ukuran panjang tubuh ikan tapah di Sungai Siak. (b) Kelompok 
ukuran panjang tubuh ikan tapah di Sungai Kandis. 

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa kelompok ukuran tubuh ikan tapah yang 
paling banyak ditemukan pada stasiun Sungai Siak adalah yang berukuran sedang (23,4 – 
28,7 cm) yaitu sebanyak 19 ekor, diikuti dengan kelompok yang berukuran kecil (18 – 23,3 
cm) yaitu sebanyak 15 ekor, dan ukuran yang paling sedikit tertangkap adalah ikan tapah 
yang berukuran besar (28,8 – 34,1) yaitu 11 ekor. Ikan tapah yang terdapat di stasiun 
Sungai Kandis juga dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok ukuran panjang tubuh besar, 
sedang dan kecil. Kelompok ukuran tubuh ikan tapah yang banyak ditemukan adalah yang 
berukuran besar (32,9 – 39,5 cm) yaitu sebanyak 18 ekor, diikuti dengan kelompok ukuran 
sedang (26,7 – 32,8 cm) yaitu sebanyak 17 ekor, sedangkan kelompok ukuran kecil (20,5 – 
26,6 cm) jumlah yang paling sedikit ditemukan yaitu sebanyak 10 ekor. Ikan dengan 
ukuran kecil, saat dijaring nelayan pada bulan penangkapan didapat dalam jumlah sedikit. 
Hal ini kemungkinan jumlah populasi ikan dengan ukuran di daerah tersebut jumlahnya 
lebih sedikit dan diduga ikan yang berukuran kecil lolos dari penjaringan atau ikan 
bermigrasi ketempat yang lain. 

Ikan – ikan yang tertangkap di Sungai Siak dan Sungai Kandis masih tergolong ikan 
yang berukuran kecil karena dari penelitian Yurisman et al. (2009) mendapatkan ikan tapah 
yang berukuran 47 – 50 cm dari perairan Sungai Kampar Riau. Sedangkan penelitrian Ng 
(1992) mendapatkan ikan tapah mencapai ukuran 140 cm di Kuala Tahan, Pahang. Dari 90 
ekor sampel ikan yang didapatkan dari ke dua stasiun setelah dilakukan pembedahan tidak 
ditemukan ikan yang berkelamin jantan semua berkelamin betina. 
 

18  - 23,3 23,4 - 28,7 28,8 - 34,1

15 
19 

11 

Kelompok ukuran panjang tubuh ikan tapah (cm)  

Ju
m

la
h 

Ik
an

 

20,5 - 26,6 26,7 - 32,8 32,9 - 39,5

10 
17 18 

Kelompok ukuran panjang tubuh ikan tapah (cm) 

Ju
m

la
h 

ik
an

 



6 
 

Komposisi Makanan Ikan Tapah (Wallago leeri) 
Ikan yang diambil dari kedua stasiun masing – masing berjumlah 45 ekor. Pada 

stasiun Sungai Siak terdapat 41 ekor ikan yang lambungnya berisi makanan dan 4 ekor 
dalam keadaan kosong, sedangkan pada stasiun Sungai Kandis terdapat 35 ekor ikan yang 
lambungnya berisi makanan dan 10 ekor dalam keadaan kosong. Adapun komposisi 
makanan yang terdapat dalam lambung ikan tapah (W. leeri) adalah jenis ikan 
Cyclocheilichthys sp, Ompok sp, Puntius sp, Rasbora spdan debris hewan. 

Hasil analisis terhadap komposisi makanan yang terdapat didalam lambung ikan 
tapah(W. leeri) diperoleh jumlah lambung yang berisi sebanyak 84,4% dan sisanya 15,6% 
lambung kosong. Sjafei (2001) mengemukakan lambung ikan bisa kosong karena makanan 
ikan telah tercerna sempurna atau pada saat penangkapan ikan belum mendapatkan 
makanan, sehingga di dalam lambung ikan tidak ditemukan makanan. 

Dari hasil analisis isi lambung ikan tapah tersebut, tidak ditemukan makanan jenis 
tumbuhan, sehingga ikan tapah adalah ikan karnivora. Penelitian Sumiarsih (2009) 
mendapatkan ikan tapah di sekitar keramba di Waduk Koto Panjang dan menganalisis isi 
lambungnya, diketahui bahwa didalam lambung ikan tapah 100% terdapat potongan - 
potongan ikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa ikan tapah merupakan ikan karnivora. 

 
Nilai Index of Preponderance (Indeks Bagian Terbesar) Ikan Tapah di Sungai Siak 
dan Sungai Kandis 
 Index of preponderance (IP) atau indeks bagian terbesar yang merupakan suatu 
rumus yang digunakan untuk mengetahui dan menghitung persentase jumlah makanan 
terbesar dalam lambung ikan (Nikolsky 1963). Dari hasil analisis isi lambung ikan tapah di 
sungai Siak dan sungai Kandis ditemukan 5 jenis kelompok makanan yaitu 
Cyclocheilichthys sp, Ompok sp, Puntius sp, Rasbora sp dan debris hewan. 
 

 
     Cyclocheilichthys sp       Ompok sp        Puntius sp     Rasborasp      Debris hewan 
 
Gambar 2. Diagram lingkaran nilai Index of Preponderance  makanan ikan tapah (Wallago 

leeri) Sungai Siak dan Sungai Kandis. (a) Nilai IP di stasiun Sungai Siak. (b) 
Nilai IP di stasiun Sungai Kandis. 
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28% 

12% 
1% 11% 
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43% 
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2% 18% 
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 Nilai Index of Preponderance yang terlihat pada Gambar 2 menunjukkan bahwa 
nilai IP terbesar dikedua stasiun terdapat pada kelompok makanan Cyclocheilichthys 
sp(Sungai Siak 48% dan Sungai Kandis 43%). Hal ini menunjukkan bahwa 
Cyclocheilichthys sp merupakan makanan utama ikan tapah dikedua stasiun. Makanan 
pelengkap yang terdapat dikedua stasiun adalah kelompok makanan Ompok sp dengan nilai 
IP Sungai Siak 28% dan Sungai Kandis 27%, kelompok makanan  Puntius spdengan nilai 
IP Sungai Siak 12% dan Sungai Kandis 10%, Sedangkan untuk makanan tambahan terdapat 
pada kelompok makanan Rasbora spdengan nilai IP 1% di Sungai Siak dan 2% di Sungai 
Kandis. Debris hewan tidak bisa dianggap sebagai makanan utama,pelengkap ataupun 
tambahan karena debris hewan merupakan kumpulan beberapa hewan yang sudah tidak 
dapat diidentifikasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Komposisi makanan ikan tapah (Wallago leeri) yang terdapat di kedua stasiun sama 
yaitu Cyclocheilichthys sp, Ompok sp, Puntius sp, Rasbora spdan debris hewan. Makanan 
ikan tapah (Wallago leeri) dikedua stasiun berupa Cyclocheilichthys spsebagai makanan 
utama, Ompok sp dan Puntius sp merupakan makanan pelengkap sedangakan Rasbora 
spsebagai makanan tambahan.Volume makanan dan frekuensi kejadian tertinggi dikedua 
stasiun adalah jenis makanan Cyclocheilicthys sp sedangkan yang terendah adalah jenis 
makanan Rasbora sp. Hal ini sesuai dengan kondisi lingkungan dikedua stasiun yang 
mendukung kehidupan jenis ikan yang terdapat di kedua stasiun. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 

 Penulis mengucapkan terima kasih Nola, Nella, Indah, Ruth, Bang Sempur, Bang 
Alim yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Dolgov, A.V. 2005. Feeding and food comsumption by the Barents Sea Skate. J. 
ofNortwest Atlantic Fish. Sci. 35 (34): 17-21. 

Effendie, M. I. 1997. Biologi perkanan. Yayasan Pustaka nusantara. Yogyakarta.  
Nikolsky, G. V. 1963. The ecology of fishes. Academic Press., New York. 
Ng, P.K.L., 1992. The Giant Malayan Catfish, Wallago leerii Bleeker, 1851, And The 

Identities of Wallagonia tweediei Hora & Misra, 1941, and Wallago maculatus 
Inger & Chin, 1959(Teleostei: Siluridae). Jurnal Raffles Bulletin of Zoology. 

Sudjana, M.A. 1989. Metode statistic. Tarsito. Bandung. 
Sjafei, D.S., Rahardjo M. F., Affandi, R. & Sulistiono. 1989. Ikhtiologi. Jurusan 

Manajemen Sumber Daya Perairan. Fakultas Perikanan.IPB. Bogor. 



8 
 

Sumiarsih, E. 2009. Identifikasi dan Analisis Isi Lambung Ikan-Ikan Yang Tertangkap Di 
Sekitar Karamba di Waduk Koto Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 
Jurnal Perikanan dan Kelautan. Universitas Riau. 

Yurisman, Sukendi, and Ridwan M. P. 2010. Domestika Pematangan Gonad Ikan Tapah 
(Wallago sp) dari Perairan Sungai Kampar, Riau. 


