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ABSTRACT 

The purpose of this study was to obtain an overview of the biological aspects of food 

and obtain the data base on some parameters of the gastrointestinal tract of golden  

puffer fish (Tetraodon fluviatilis) from estuary waters of Bengkalis, Riau. Organisms 

which were found from the stomach of golden puffer fish were identified using Sachlan 

(1974) and Kottelat et al. (1993). The ratio of stomach weight /body weight, intestinal 

length/total body length, the ratio of intestinal length /total body length, the ratio of 

intestinal weight/body weight were statistically processed with linear regression 

(Annuddin, 2005). The result indicated that within the stomach of golden puffer fish 

were found natural foods that its a piece of fish, shrimp, and debris. Phytoplankton 

which found from stomach were the Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 

Euglenophyceae, Phyrophyceae. Furthermore, the zooplankton which found were 

Nematoda, Rotifera, Ostracoda, Cladocera, Copepoda, Dapnia. Intestinal on male 

golden puffer fish was 0.5 to 1 times of its total body length and female fish is from 0.6 

to 1 times of its total body length. The ratio of stomach weight, intestine length, the 

ratio of intestinal length and the ratio of ISI (intestinal Somatic Index) has a positive 

correlation with total body length of golden puffer fish. Golden puffer fish  male and 

female was considered as a carnivorous fish based on the type of food and the length of 

gut. 

 

Keywords: Morphometric, gastrointestinal tract, Tetraodon fluviatilis.  

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran aspek biologi makanan dan 

memperoleh data dasar mengenai beberapa parameter saluran pencernaan ikan buntal 

mas (Tetraodon fluviatilis) di Muara Perairan Bengkalis, Riau. Organisme yang 

ditemukan dari dalam lambung ikan buntal mas diidentifikasi menggunakan buku acuan 

Sachlan (1974) dan Kottelat et al. (1993). Rasio berat lambung/berat tubuh, panjang 

usus/panjang total tubuh, rasio panjang usus/panjang total tubuh, rasio berat usus/berat 

tubuh diolah secara statistic dengan regresi linier menurut (Annuddin, 2005). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam lambung ikan buntal mas ditemukan makanan 

alami yaitu potongan ikan, udang, debris. Fitoplankton yang ditemukan dari lambung 

adalah Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Euglenophyceae, Phyrophyceae. 
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Selanjutnya, zooplankton yang ditemukan adalah Nematoda, Rotifera, Ostracoda, 

Cladocera, Copepoda, Dapnia. Usus pada ikan buntal mas jantan 0,5-1 kali dari total 

panjang tubuhnya dan ikan betina adalah 0,6-1 kali dari total panjang tubuhnya. Rasio 

berat lambung, panjang usus, rasio panjang usus dan rasio ISI (Intestinal Somatic Index) 

memiliki korelasi positif dengan panjang total tubuh ikan buntal mas. Ikan buntal mas 

jantan dan betina merupakan ikan karnivora berdasarkan jenis makanan dan panjang 

ususnya. 

 

Kata Kunci:  Morfometrik, Saluran pencernaan, Tetraodon fluviatilis.  

 

PENDAHULUAN  

 

Ikan buntal (Tetraodon spp.)  

adalah salah satu ikan yang  memiliki 

sumber daya hayati perikanan. Ada 

beberapa karakteristik khusus yang 

dimiliki ikan buntal yang bisa 

dibedakan dari ikan lainnya, yaitu ikan 

buntal mampu menggelembungkan diri  

sebagai perlindungan diri dari 

musuhnya. Di dalam tubuh ikan buntal 

memiliki kandungan racun yang disebut 

tetradotoksin (Chen et al.  2002; Huda 

2004). Berdasarkan penelitian di 

Jepang, tetrodotoksin ditemui tidak 

tersebar pada seluruh tubuh ikan. Zat 

beracun ini lebih banyak ditemui di 

bagian hati, telur, kulit dan usus 

sedangkan zat beracun tersebut 

memiliki konsentrasi yang rendah, pada 

beberapa jenis ikan buntal bahkan tidak 

ditemukan. Jenis-jenis ikan buntal, yaitu 

ikan buntal hijau, ikan buntal putih 

tutul, ikan buntal duren, ikan buntal 

tutul, ikan buntal pasir, ikan buntal 

pisang dan ikan buntal mas (Huda 

2004).  Habitat ikan buntal adalah di 

laut, muara sungai, dan perairan tawar 

kawasan iklim sedang dan tropis 

(Kottelat et al. 1993).  

Jenis ikan buntal mas seringkali 

ditemukan di muara perairan Bengkalis, 

menurut Setyono (2008) muara perairan 

Bengkalis merupakan daerah transisi 

antara lingkungan air tawar dan asin 

yang rentan terhadap perubahan 

lingkungan dan sangat mempengaruhi 

kondisi perairan abiotik maupun biotik. 

Ikan buntal mas merupakan 

kelompok ikan omnivora. Berdasarkan 

informasi terdahulu tentang jenis-jenis 

makanan yang ada di dalam lambung 

ikan buntal mas yaitu molusca 

berukuran kecil, keong, kepiting, 

kerang, bahan material tumbuhan, 

selada air dan beberapa tumbuhan air 

(Dawes  2003). Menurut hasil penelitian 

Fitriati (2008) tentang morfometrik 

saluran pencernaan ikan buntal mas di 

Perairan Sungai Ibu Mandah di 

Indragiri Hilir tergolong ke dalam ikan 

karnivora. Sedangkan menurut 

penelitian Mujiatin (2008) menyatakan 

bahwa ikan buntal termasuk ikan 

karnivora yang dapat beradaptasi  

dengan lingkungannya menjadi 

golongan ikan omnivora. Hal ini dapat 

terjadi karena kelimpahan makanan di 

dalam perairan dipengaruhi oleh 

perubahan musim yang dapat 

mempengaruhi ikan merubah kualitas 

dan kuantitas makanannya (Lowe-Mc 

Connell 1987). 

Berdasarkan informasi diatas, 

maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai aspek biologi makanan untuk 

mengetahui makanan alami ikan buntal 

mas dan morfometrik saluran 

pencernaan yang berguna untuk 

menggolongkan ikan dengan tepat 

kekelompok ikan yaitu karnivora, 
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hebivora, dan omnivora yang terdapat di 

muara perairan Bengkalis.  

 

METODE PENELITIAN  

 

 Penelitian dilakukan mulai 

bulan April 2014 sampai bulan Oktober 

2014. Lokasi pengambilan sampel di 3 

muara perairan Bengkalis yaitu Sungai 

Pakning, Sungai Bengkel, dan Sungai 

Jangkang. Tiap lokasi pengambilan 

sampel dikumpulkan sebanyak 30 ekor 

yang ditangkap dengan alat tangkap 

berupa pancing. Pengidentifikasian 

makanan ikan buntal mas yang ada 

didalam lambung ikan dan morfometrik 

saluran pencernaan dilakukan di 

laboratorium Zoologi, Jurusan Biologi- 

FMIPA, Universitas Riau. 

Organisme makanan ikan buntal 

mas di muara perairan diidentifikasi 

berdasarkan buku acuan Sachlan (1974) 

dan Kottelat et al. (1993). Data 

pengukuran rasio berat lambung/berat 

tubuh, panjang usus/panjang total 

tubuh, rasio panjang usus/panjang total 

tubuh, rasio berat usus/berat tubuh 

diolah secara statistic dengan regresi 

linier menurut Annuddin (2005) 

sedangkan data hasil isi lambung di 

analisis dengan perhitungan sebagai 

berikut : Kepadatan Relatif (Kr) = 

jumlah satu jenis makanan/jumlah 

seluruh jenis makanan x 100%, 

Frekuensi Kehadiran (Fk) = jumlah 

lambung berisi satu jenis 

makanan/jumlah seluruh lambung yang 

berisi x 100% (Effendie 1979).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Sebaran Frekuensi Panjang Ikan 

Buntal Mas 

 

Ikan buntal mas yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 90 ekor, 

yang terdiri dari 61 ekor ikan jantan dan 

29 ekor ikan betina (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Jumlah ikan yang tertangkap 

selama penelitian berdasarkan 

bulan pengambilan sampel. 
 

Ikan 

Buntal 

Mas 

April 

(2014) 

Agustus 

(2014) 

Oktober 

(2014) 
Total 

Jantan 
26 

ekor 
17 ekor 18 ekor 

61 

ekor 

Betina 
21 

ekor 
6 ekor 2 ekor 

29 

ekor 

Total    
90 

ekor 

 

Ikan buntal mas yang di 

dapatkan selama penelitian memilki 

panjang total yang bervariasi. Kisaran 

panjang total ikan berkisar 37 sampai 

147 mm dan dikelompokkan menjadi 6 

kelompok ukuran panjang (Gambar 1).  

 

 
 

Gambar 1.  Sebaran frekuensi panjang 

ikan buntal mas jantan dan 

betina yang tertangkap di 

muara perairan Bengkalis 

 

Kisaran panjang total ikan buntal 

mas jantan dan betina yang banyak 

tertangkap adalah 37-57 mm yang 

berada pada selang kelas ukuran kecil. 

Hal ini dikarenakan daerah yang agak 

dalam karena ikan buntal adalah ikan 

demersal yaitu ikan yang hidup di dasar 

perairan (Kottelat et al. 1993). Oleh 
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karena itu perlu dilakukan teknik 

khusus dan alat tangkap ikan yang lebih 

tepat untuk memperoleh ikan yang 

berukuran lebih besar yang berada di 

dasar perairan. 

 

Kebiasaan Makanan Ikan Buntal 

Mas 

 

 Pada ikan buntal mas jantan 

yang berjumlah 61 ekor terdapat 36 

lambung ikan yang berisi dan 25 

lambung ikan yang kosong sedangkan 

ikan buntal mas betina yang berjumlah 

29 ekor terdapat 16 lambung ikan yang 

berisi dan 13 lambung ikan yang 

kosong. 

 

Jenis Makanan  

 

Jenis makanan yang ditemukan 

pada lambung ikan buntal mas 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu 

potongan ikan, potongan udang, dan 

debris (kelompok potongan-potongan 

tubuh organisme dari kelompok yang 

sudah dicerna yang tidak dapat 

diidentifikasi lagi). 

 Hasil frekuensi kehadiran dan 

kepadatan relatif jenis makanan dalam 

lambung ikan buntal mas jantan 

disajikan pada Tabel 2 dan betina 

disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 2.  Frekuensi kehadiran dan 

kepadatan relatif jenis 

makanan dalam lambung 

ikan buntal mas jantan  

Tabel 3.  Frekuensi kehadiran dan 

kepadatan relatif jenis 

makanan dalam lambung 

ikan buntal mas betina 

 

Pada hasil analisis frekuensi 

kehadiran dan kepadatan relatif tersebut 

menunjukkan jenis makanan yang 

paling banyak atau disukai oleh jenis 

ikan buntal mas jantan, diantaranya 

potongan udang (44,44 % dan 12,40 %) 

dan potongan ikan (27,77% dan 7,75%) 

sedangkan pada ikan buntal betina 

adalah potongan udang (62,5% dan 

12,34%) serta potongan ikan (18,75% 

dan 3,70%) sehingga ikan buntal mas 

termasuk kedalam kelompok ikan 

karnivora. Hal ini sesuai dengan yang 

dituliskan George (1976) bahwa 

Tetraodontidae merupakan pemakan 

organisme kelompok ikan karnivora. 

Pada lambung ikan buntal mas tersebut 

terdapat makanan yang lunak dan keras, 

bagian yang keras berupa potongan-

potongan tulang, sirip ikan dan 

potongan-potongan kaki udang.  

 Berdasarkan hasil penelitian 

Lopez-Jamar dalam Efriyeldi (1999) 

tingginya frekuensi kehadiran dan 

kepadatan relatif potongan udang pada 

lokasi ikan buntal mas yang banyak 

ditemukan di muara perairan Bengkalis 

yang merupakan daerah estuaria dengan 

kandungan bahan organik yang sangat 

tinggi, karena menurut Knox (1986) 

dalam Efriyeldi (1999) sedimen yang 

berada di estuaria berasal dari beberapa 

sumber yaitu dari daratan yang dibawa 

air sungai (fluvial sediment) dan dari 

Jenis 

Makanan 

Jumlah 

Sampel 

(n=36) 

Kepadatan 

Relatif (%) 

Frekuensi 

kehadiran 

(%) 

Potongan 

Ikan  
10 7,75 27,77 

Potongan 

Udang 16 12,40 44,44 

Debris 6 4,65 16,66 

Jenis 

Makanan 

Jumlah 

Sampel 

(n=12) 

Kepadatan 

Relatif (%) 

Frekuensi 

kehadiran 

(%) 

Potongan 

Ikan  
3 3,70 25 

Potongan 

Udang 
10 12,34 83,33 

Debris 
4 4,93 33,33 
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laut (marine sediment) sehingga 

menurut Nybakken (1992) bahwa 

keberadaan sedimen di dasar perairan 

sangat dipengaruhi oleh banyaknya 

partikel tersuspensi karena semakin 

tinggi kandungan tersuspensi yang 

dibawa air tersebut maka semakin tinggi 

pula endapan lumpur di estuaria. 

Nybakken (1992) juga menjelaskan 

kebanyakan estuaria terdapat substrat 

lumpur yang mendominasi karena 

keberadaan lumpur merupakan 

penjebak bahan organik yang baik yang 

terdapat di dalam muara perairan.  

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa frekuensi kehadiran dan 

kepadatan relatif jenis makanan 

tertinggi dari ikan buntal mas dari 3 

lokasi pengambilan sampel yaitu Sungai 

Jangkang, Sungai Bengkel dan Sungai 

Pakning adalah potongan udang. Ikan 

buntal mas yang tertangkap pada 3 

muara perairan Bengkalis terdiri dari 20 

lambung ikan yang berisi dari Sungai 

Jangkang, 17 lambung ikan yang berisi 

dari Sungai Bengkel, dan 15 lambung 

ikan yang berisi dari Sungai Pakning.  

Hasil frekuensi kehadiran dan 

kepadatan relatif jenis makanan di 3 

muara perairan Bengkalis dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Kepadatan relatif dan frekuensi 

kehadiran memperlihatkan bahwa yang 

banyak ditemukan adalah potongan ikan 

dengan persentase tertinggi pada sungai 

Bengkel yaitu kepadatan relatif 76,92% 

dan frekuensi kehadiran 58,82%, 

potongan udang dengan persentase 

tertinggi pada sungai Jangkang yaitu 

kepadatan relatif 68,75% dan frekuensi 

kehadiran 55%, sedangkan yang sedikit 

bahkan tidak ditemukan adalah 

potongan ikan di sungai Jangkang dan 

udang tidak ditemukan pada sungai 

Bengkel. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada 3 muara perairan Bengkalis yaitu 

sungai Jangkang, sungai Bengkel dan 

sungai Pakning memiliki jumlah 

persentase makanan yang berbeda.  Hal 

ini dipengaruhi oleh faktor penyebaran 

organisme sebagai makanan ikan, faktor 

ketersediaan makanan, faktor pilihan 

dari ikan itu sendiri serta faktor-faktor 

fisik yang mempengaruhi perairan 

tersebut (Efendie 1979).  

 Jenis makanan dari kelompok 

fitoplankton dan zooplankton juga 

terdapat didalam lambung ikan buntal 

mas jantan dan betina. Hasil frekuensi 

kehadiran dan kepadatan relatif jenis 

makanan fitoplankton dan zooplankton 

dalam lambung ikan buntal mas jantan 

dapat dilihat pada Tabel 5 dan betina 

pada Tabel 6.  

Air yang mengisi lambung pada 

saat terjadi pengosongan kantung di 

lambung dikeluarkan melalui celah 

insang yang berada di bagian anterior 

sirip dada. Hal ini diduga pada saat ikan 

buntal mas kehilangan makanan 

utamanya di perairan maka ikan buntal 

mas akan memakan fitoplankton dan 

zooplankton yang jumlahnya melimpah 

untuk menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya pada jumlah makanan 

utama yang berkurang di perairan 

tersebut. Di dukung oleh pernyataan 

Welcomme (2001), jenis makanan yang 

dimakan oleh ikan tergantung pada 

ketersediaan jenis makanan di alam, dan 

juga adaptasi fisiologis seperti panjang 

usus, sifat dan kondisi fisiologis 

pencernaan, bentuk gigi dan tulang 

faringeal, bentuk tubuh dan tingkah 

lakunya. Berbeda dengan hasil 

penelitian Suryani (2013),ditemukannya  

fitoplankton dan zooplankton di dalam 

lambung ikan buntal diduga pada saat 

ikan buntal mempertahankan diri  dari  

predatornya, lambung  ikan buntal  akan   

membesar dengan cara memasukkan air 

dan udara ke dalam lambung air dan 
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Tabel 4.  Frekuensi kehadiran dan kepadatan relatif jenis makanan ikan buntal mas di  

tiga muara perairan Bengkalis  

 

No. 
Jenis 

Makanan 

Jumlah Sampel 
Kepadatan relatif 

(%) 

Frekuensi 

Kehadiran (%) 

J 

(20) 

B 

(17) 

P 

(15) 
J B P J B P 

1. Potongan 

Ikan  
- 10 4 - 76,92 33,33 - 58,82 26,67 

2. Potongan 

Udang 
11 - 7 68,75 - 58,33 55  - 46,67 

3. Debris 5 3 1 31,25 23,08 8,33 25 17,65 6,67 

Ket : J = Jangkang, B = Bengkel, P = Pakning 

 

Tabel 5.  Komposisi, frekuensi kehadiran dan kepadatan relatif jenis makanan dalam 

lambung ikan buntal mas jantan 
 

No. Jenis Makanan 

Jumlah 

Sampel 

(n=33) 

Kepadatan 

Relatif (%) 

Frekuensi 

kehadiran 

(%) 

A FITOPLANKTON    

I. BACILLARIOPHYCEAE 21 26,58 63,63 

 1. Synedra sp. 1 1,27 3,03 

 2. Navicula hustedii 2 2,53 6,06 

 3. Melosira sp. 4 5,06 12,12 

 4. Nitzchia sp. 5 6,33 15,15 

 5. Diatoma vulgare 9 11,39 27,27 

     

II. CHLOROPHYCEAE 15 18,99 45,45 

 1. Volvox sp. 15 18,99 45,45 

     

III.  EUGLENOPHYCEAE 2 2,53 6,06 

 1. Euglena gracilis 2 2,53 6,06 

     

IV.  PHYROPHYCEAE 1 1,27 3,03 

 1. Ceratium fusus 1 1,27 3,03 

     

B ZOOPLANKTON 40 50,63 121,21 

 1. Nematoda 14 17,72 42,42 

 2. Rotifera  10 12,66 30,30 

 3. Ostracoda 5 6,33 15,15 

 4. Copepoda 8 10,13 24,24 

 5. Cladocera 3 3,79 9,09 
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Tabel 6.  Komposisi, frekuensi kehadiran dan kepadatan relatif jenis makanan dalam 

lambung ikan buntal mas betina 
 

No. Jenis Makanan 
Jumlah Sampel 

(n=16) 

Kepadatan 

Relatif (%) 

Frekuensi 

Kehadiran (%) 

A FITOPLANKTON    

I.  BACILLARIOPHYCEAE 19 23,43 118,75 

 1. Synedra sp. 3 3,70 18,75 

 2. Navicula hustedii 4 4,93 25 

 3. Diatoma vulgare 3 7,40 37,5 

 4. Melosira sp.  6 3,70 18,75 

 5. Pinnularia viridis 3 3,70 18,75 

     

II. CHLOROPHYCEAE 10 12,34 62,5 

 1. Volvox sp. 10 12,34 62,5 

     

III. EUGLENOPHYCEAE 2 2,46 12,5 

 1. Euglena gracilis 2 2,46 12,5 

     

B ZOOPLANKTON 43 53,06 268,75 

 1. Nematoda 30 37,03 187,5 

 2. Rotifera 7 8,64 43,75 

 3. Cepepoda 4 4,93 25 

 4. Dapnia 2 2,46 12,5 

 

di dalam lambung yang dikeluarkan 

melalui celah insang. 

Yusfiati (2006) mengemukakan 

bahwa fitoplankton dan zooplankton 

yang ditemukan di lambung ikan buntal 

mas tersebut diduga ikut termasuk 

bersama air ke dalam lambung ikan 

buntal mas tetapi tidak keluar melalui 

celah insang karena ikan buntal ini 

memilki tapis insang yang pendek, kaku 

dan tidak rapat serta tidak berfungsi 

sebagai alat penyaring makanan selain 

itu ikan buntal juga tidak memiliki gigi-

gigi faring dan insangnya juga tidak 

mempunyai apparatus operculum dan 

hanya memilki celah insang tunggal 

sehingga fitoplankton dan zooplankton 

tertinggal di dalam lambung ikan buntal 

mas. 

 

 

 

Morfometrik Saluran Pencernaan  

 

Hasil penangkapan ikan buntal 

mas dari muara perairan Bengkalis 

diperoleh 90 ekor, yang terdiri dari 61 

ekor jantan dan 29 ekor betina. Pada 

ikan buntal mas jantan memiliki berat 

tubuh 2,28-22,28 g dan panjang total 

tubuh 3,7-14,7 cm, sedangkan ikan 

buntal mas betina memilki berat tubuh 

2,24-11,2g dan panjang total tubuh 4-

6,5 cm. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diduga karena selektifitas alat tangkap 

yang mengakibatkan ikan buntal mas 

jantan yang tertangkap memiliki berat 

dan panjang lebih besar dibandingkan 

ikan buntal mas betina, secara umum 

seharusnya ikan buntal mas betina 

memiliki ukuran berat tubuh lebih 

karena ikan betina lebih aktif bertelur 

dan diam. Data morfometrik saluran 

pencernaan ikan buntal mas dari muara 
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perairan Bengkalis dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 

panjang usus ikan buntal mas jantan 

adalah 0,5-1 kali panjang tubuhnya dan 

ikan buntal mas betina 0,6-1 kali 

panjang tubuhnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa ikan buntal mas jantan dan 

betina termasuk jenis ikan karnivora. 

 Hasil analisis persamaan regresi 

morfometrik saluran pencernaan ikan 

buntal mas jantan dan betina dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Panjang total tubuh ikan buntal 

mas dengan rasio berat lambung/berat 

tubuh mempunyai persamaan regresi 

positif yaitu pada jantan Y= 0.003 X + 

0.014 dan betina Y= 0.006 X - 0.000 

dan juga memiliki korelasi yang positif 

(korelasi sedang = 0.543 jantan dan 

korelasi sedang = 0.532 betina). 

 Rasio berat lambung/berat tubuh 

ikan buntal mas jantan dan betina 

terhadap panjang total tubuh 

menunjukkan bahwa peningkatan 

panjang total tubuh mempengaruhi rasio 

berat lambung/berat tubuh. Peningkatan 

rasio berat lambung/berat tubuh selalu 

diikuti dengan peningkatan kapasitas 

lambung karena kapasitas lambung 

diukur dari volume lambung dan berat 

lambung (Steffens 1989). Ikan buntal 

mas jantan mengalami peningkatan 

dalam mengkonsumsi makanannya 

sesuai dengan berat tubuhnya. Akan 

tetapi pada ikan buntal mas betina 

menunjukkan bahwa peningkatan 

panjang total tubuh tidak mempengaruhi 

rasio berat lambung/berat tubuh karena 

semakin panjang ukuran tubuhnya maka 

semakin menurun nilai rasio berat 

lambung/berat tubuhnya. Berarti ikan 

buntal mas betina tidak mengalami 

peningkatan dalam mengkonsumsi 

makanannya.

 

Tabel 7.  Pengukuran morfometrik saluran pencernaan ikan buntal mas jantan dan  

betina 
 

No 
Parameter 

Pengukuran 

Hasil Pengukuran Rata-rata hasil pengukuran 

Jantan Betina Jantan Betina 

1. Panjang tubuh ikan 

(cm) 
3,7-14,7 4-6,5 5,61 5,33 

2. Berat tubuh (gr) 2,28-22,28 2,24-11,2 5,85 5,42 

3. Berat lambung (gr) 0,03-0,63 0,07-0,4 0,18 0,17 

 

4. 

 

Rasio berat 

lambung/berat tubuh 

ikan 

0,013-0,062 

 

0,012-0,070 

 

0,032 0,033 

5. Panjang usus (cm) 2,6-12,2 3,1-5,8 4,059 4,36 

6. 
Rasio Panjang 

usus/panjang total 

tubuh 

 

0,54-0,96 

 

 

0,59-0,98 

 

0,81 0,82 

 

7. Rasio berat usus/berat 

tubuh (ISI) 

 

0,019-0,094 

 

 

0,023-0,061 

 

0,045 0,043 

Ket.ISI= Intestinal Somatic Index 
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Tabel 8.  Persamaan regresi morfometrik saluran pencernaan ikan  buntal mas jantan   

dan betina  

 
No. Parameter pengukuran Persamaan rergresi R Korelasi 

1. Panjang total tubuh dan rasio 

berat lambung/ berat tubuh 

ikan jantan 

Y= 0.003 X + 0.014  0.295 0.543 

2. Panjang total tubuh dan rasio 

berat lambung/ berat tubuh 

ikan betina 

Y= 0.006 X - 0.000 0.283 0.532 

3. Panjang total tubuh dan 

panjang usus ikan jantan  

Y= 0.85 X + 0.177  0.921 0.960 

4. Panjang total tubuh dan 

panjang usus ikan betina   

Y= 0.790 X + 0.147 0.495 0.704 

5. Panjang total tubuh dan rasio 

panjang usus/ panjang total 

tubuh ikan jantan 

Y= 0.038 X + 0.602 0.270 0.520 

6. Panjang total tubuh dan rasio 

panjang usus/ panjang total 

tubuh ikan betina 

 Y= 0.068 X + 0.436 0.280 0.529 

 

7.  Panjang  total tubuh dan 

Intestinal Somatic Index 

(ISI) ikan jantan 

Y= 0.002 X + 0.032 0.076 0.275 

8.  Panjang total tubuh dan 

Intestinal Somatic Index 

(ISI) ikan betina 

Y= 0.004 X + 0.019 0.230 0.479 

Keterangan : R = keragaman data 

 

Hal ini diduga karena kesukaan terhadap 

jenis makanan tertentu, ukuran, serta 

makanan utama ikan buntal mas ini tidak 

banyak tersedia di muara perairan ini. 

 Hasil analisis regresi linear pada 

panjang total tubuh ikan dengan panjang 

usus memiliki persamaan regresi positif 

yaitu pada jantan Y= 0.85 X - 0.177 dan 

betina Y= 0.790 X + 0.147 dan 

berkorelasi positif (korelasi sangat kuat 

= 0.960 jantan dan korelasi sedang = 

0.703 betina). Pada panjang total tubuh 

dengan rasio panjang usus/panjang total 

tubuh juga memiliki persamaan regresi 

positif yaitu pada jantan Y= 0.038 X + 

0.602 dan betina Y= 0.068 X + 0.436 

dan juga berkorelasi positif (korelasi 

sedang = 0.520 jantan dan korelasi 

sedang = 0.529 betina). 

Parameter pengukuran panjang 

usus ikan buntal mas jantan dan betina 

terhadap panjang total tubuh, dan 

parameter pengukuran rasio panjang 

usus/panjang total tubuh ikan buntal mas 

jantan dan betina terhadap panjang total 

tubuh  menunjukkan bahwa peningkatan 

panjang total tubuh ikan buntal mas 

jantan dan betina mempengaruhi panjang 

usus dan rasio panjang usus/panjang 

total tubuhnya. Hal ini juga sesuai 

dengan hasil penelitian Yusfiati (2006) 

yang menyatakan bahwa peningkatan 

panjang total tubuh ikan buntal pisang 

mempengaruhi panjang usus dan rasio 

panjang usus/panjang total tubuhnya.  
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Panjang usus ikan dipengaruhi 

oleh berat tubuh ikan tersebut karena 

ikan yang mempunyai panjang tubuh 

yang sama tetapi memiliki berat tubuh 

yang berbeda maka panjang ususnya 

juga akan berbeda (Kramer & Bryant 

1995). Peningkatan panjang usus ikan, 

baik itu ikan herbivora, karnivora, 

maupun omnivora sejalan dengan 

meningkatnya panjang tubuh ikan karena 

usus akan mengalami pertambahan 

panjang apabila makanan yang masuk 

lebih banyak sehingga usus akan 

beradaptasi untuk menambah luas area 

pencernaannya dengan menambah 

panjang tubuhnya (Perez-Espana & 

Abitia-Cardenas 1996).  

 Hasil analisis regresi linear pada 

panjang total tubuh dengan ISI 

(Intestinal Somatic Index) mempunyai 

persamaan regresi positif yaitu pada 

jantan Y= 0.002 X + 0.032 dan betina 

Y= 0.004 X + 0.019 dan berkorelasi 

positif (korelasi lemah = 0.275 jantan 

dan korelasi sedang = 0.479 betina). 

Rasio berat usus/berat tubuh (ISI) 

ikan buntal mas jantan dan betina 

terhadap panjang total tubuh 

menunjukkan adanya peningkatan 

panjang tubuh yang tidak mempengaruhi 

nilai ISI pada ikan karena bertambahnya 

panjang ukuran tubuh maka semakin 

menurunnya nilai ISI. Penurunan ISI 

pada ikan menunjukkan bahwa kondisi 

nutrisi ikan tersebut tidak baik untuk 

kebutuhan pertumbuhan tubuh ikan. 

Sedangkan pada ikan buntal mas betina 

menunjukkan peningkatan berat tubuh 

mempengaruhi ISI. Menurut Rios et al. 

(2004) memaparkan bahwa peningkatan 

ISI pada ikan menunjukkan kondisi 

nutrisi ikan tersebut baik untuk 

kebutuhan pertumbuhan tubuh ikan. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

panjang total ikan buntal mas jantan 

adalah 37-147 mm sedangkan ikan 

buntal mas betina adalah 40-65 mm. 

Pada lambung ikan buntal mas 

ditemukan makanan alami yaitu 

potongan ikan, udang, debris, 

fitoplankton dan zooplankton. Ikan 

buntal mas jantan memiliki ukuran 

panjang usus 0,5–1 kali panjang 

tubuhnya dan ikan betina adalah 0,6-1 

kali panjang tubuhnya. Rasio berat 

lambung, panjang usus, rasio panjang 

usus dan rasio ISI (Intestinal Somatic 

Index) memiliki korelasi positif dengan 

panjang total tubuh ikan buntal mas 

jantan dan betina. Ikan buntal mas jantan 

dan betina merupakan ikan karnivora 

berdasarkan jenis makanan dan panjang 

ususnya. 
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