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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah 

memberikan petunjuk sehingga terselesaikannya tulisan Bahan Ajar 

Rekayasa dan Tingkah Laku Ikan.  Maksud dan tujuan dari penyusunan 

bahan ajar ini adalah agar mahasiswa mendapatkan referensi pokok 

bahasan berkaitan tingkah laku ikan baik di habitatnya maupun responnya 

terhadap perubahan lingkungan dan keberadaan alat tangkap.  Harapannya, 

pedoman ini bisa dikembangkan dengan mencari referensi-referensi lain 

sehingga bisa memperkaya wawasan dan pengertian dari mahasiswa 

berkaitan dengan kelautan dan perikanan.   

 Modul bahan ajar ini masih banyak kekurangan baik dari segi 

penulisan maupun dari segi isi. Maka dari itu kami mohon maaf dan 

masukan demi perbaikan kegiatan praktikum masa yang akan datang. 

Semoga dengan tulisan yang sangat sederhana bisa bermanfaat bagi 

siapapun yang membacanya.   

 Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua 

bantuan semua pihak dalam penyusunan modul ini. 
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BAB 1. TINGKAH LAKU IKAN 

Tingkah laku menurut arti tata bahasa Indonesia adalah suatu 

kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan atau 

sebuah gerakan yang dapat diamati  dari luar.  Sedangkan PERILAKU 

merupakan respon atau reaksi organisme terhadap stimulus rangsangan 

dari luar. Oleh karena perilaku  ini terjadi melalui proses adanya 

stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut 

meresponnya. 

Terhadap proses tejadinya perilaku, penelitian yang dilakukan oleh 

Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum ikan mengadopsi perilaku 

baru (berperilaku baru), di dalam diri ikan tersebut secara fisiologis terjadi 

proses yang berurutan, yakni: 

1. Awareness (kesadaran), yakni menyadari dalam arti mengetahui 

stimulus (objek)  terlebih dahulu  

2. Interest, yakni mulai tertarik kepada stimulus 

3. Evaluation (menimbang – nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi 

dirinya  

4. Trial, telah mulai mencoba perilaku baru 

5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus  

Tingkah Laku Ikan berdasarkan BENTUK RESPON, yaitu 

respon/reaksi ikan atau kelompok ikan pada suatu saat tertentu yang 

diberikan terhadap kondisi lingkungan dan perubahannya.   

1. Fish aggregation (berkelompok) 
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2. Fish dispersal (berpencar) 

 
 

3. Vertical migration (diurnal) 

 
 

4. Spawning migration 
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5. Feeding migration 

 
 

6. Pergerakan pasif karena arus 

 
 

7. Fish feeding 
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8. Fish spawning 

 
 

Jenis stimulus penyebab prilaku ikan bervariasi antara satu jenis 

dengan jenis lainnya.  Namun secara umum penyebab tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam : 

1.  FISIKA LINGKUNGAN 

a. suhu  

b. arus  

c. cahaya  

d. gelombang & turbulensi  

 

2. KIMIA LINGKUNGAN 

a. oksigen terlarut  

b. salinitas  

 

3. BIOLOGI LINGKUNGAN 

Yaitu inter- and intra- species relation 

 

4. FAKTOR LINGKUNGAN LAINNYA 

Di bawah ini disajikan konsep prinsip comfort maximation digunakan 

untuk model tingkah laku ikan.  Faktor ekstrinsik, yaitu lingkungan akan 

menyebabkan ikan secara fisiologis memberikan reaksi dan secara 

bersama-sama akan menentukan keputusan tingkah laku sebagai respon.  

Bentuk respon yang nyata yang terlihat oleh kita adalah bagaimana tingkah 

laku berenang dari ikan tersebut. 
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Fig. Conceptual illustration of the principle of Comfort Maximation 

(Balchen, 1979) used to model fish behaviour 

 
 Bagaimana manfaat dari mempelajari dan mengetahui tingkah laku 

ikan adalah mengetahui dimana ikan berkumpul dan  terdistribusi 

berdasarkan ruang dan waktu yang dalam implementasinya memungkinkan  

pengembangan fishing gear (alat tangkap) dan  fishing methods (metoda 

penangkapan ikan); marine tourism; conservation. 

 

http://www.sintef.no/home/Fisheries-and-Aquaculture/Aquaculture-Technology/Aquaculture-constructions/Modelling-of-fish-in-sea-cages/
http://www.sintef.no/home/Fisheries-and-Aquaculture/Aquaculture-Technology/Aquaculture-constructions/Modelling-of-fish-in-sea-cages/
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BAB 2. Do Fish Sleep ??? 

 
Mungkin akan terlihat bodoh jika membaca judul ini mengingat dalam 

keseharian kita jarang melihat ikan tidur atau memejamkan matanya 

layaknya seperti manusia tidur.  Jawaban yang muncul adalah setiap 

makhluk hidup apalagi binatang atau hewan yang dalam kesehariannya 

selalu bergerak pasti merasakan kondisi LELAH sehingga memerlukan 

waktu istirahat untuk TIDUR.  Setiap makhluk hidup membutuhkan istirahat 

dan tidur.  Oleh karenanya membutuhkan tempat yang nyaman dan aman 

meskipun belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ikan tidur di suatu 

tempat tertentu. 

Sleep means different things to different forms of animal life. The 

Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary sums it up pretty well: A 

period of rest during which volition and consciousness are in partial or 

complete abeyance and the bodily functions partially suspended; a 

behavioral state marked by characteristic immobile posture and diminished 

but readily reversible sensitivity to external stimuli. Sebuah periode istirahat 

selama kemauan dan kesadaran berada dalam penundaan sebagian atau 

lengkap dan fungsi tubuh sebagian ditangguhkan; keadaan perilaku ditandai 

dengan postur bergerak karakteristik dan sensitivitas berkurang tapi mudah 

reversibel terhadap rangsangan eksternal . 

Ikan tidur tidak sepenuhnya lelap karena mereka harus tetap 

waspada dengan adanya PEMANGSA dan PERUBAHAN LINGKUNGAN 

SECARA TIBA-TIBA.  Ada ikan nokturnal (aktif pada malam hari, seperti 

ikan Serowot (Royal Clown Loach); ada juga ikan yang melakukan tidur 

malam (ikan mas; minnow (Genus Phimephales); Bluntnose minnows, ikan 

genus Pimephales , Cardinal minnows, ikan genus Tanichthys, Cheat 

Minnow Pararhinichthys bowersi, Cutlips minnows, ikan genus Exoglossum, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pimephales
http://en.wikipedia.org/wiki/Tanichthys
http://en.wikipedia.org/wiki/Cheat_minnow
http://en.wikipedia.org/wiki/Cheat_minnow
http://en.wikipedia.org/wiki/Cheat_minnow
http://en.wikipedia.org/wiki/Exoglossum
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Desert minnows, ikan dari genus Dionda , Eurasian minnows, ikan dari 

genus Phoxinus, Loach Minnow (Rhinichthys cobitis), Pikeminnows, ikan  

genus Ptychocheilus, Pugnose minnows, ikan dari genus Opsopoeodus, 

Silverjaw minnows, ikan genus Ericymba, dan Silvery minnows, ikan dari 

genus Hybognathus serta Suckermouth minnows, genus Phenacobius.   

Selanjutnya adalah, cara bagaimana ikan melakukan tingkah laku 

tidur, yaitu : 

1. Ada yang masuk ke tempat persembunyianya  

 

 
 

2. Ada yang tidur sambil bergerak perlahan  

3. Ada yang benar-benar diam  

4. Ada yang posisi tidurnya seperti posisi sakit atau mati.  

Ikan Ikan beronang tidur pada malam hari dengan cara miring di 

bebatuan; Ikan karper eropa tidur malam hari di dalam “taman karang”; Ikan 

sidat gusi tidur di pasir pada siang hari dengan kepala menyembul; Ikan 

kakaktua akan mengeluarkan lendir seperti jeli yang bentuknya mirip 

kepompong transparan; Ikan hiu tidur sambil berenang.  Prof. Emmanuel 

Mignot, profesor psikiatri dan ilmu tingkah laku di Universitas Stanford, AS, 

menyatakan bahwa ikan bisa mengalami kesulitan tidur atau insomnia pada 

malam hari, khususnya ketika kehidupan biologinya dikacaukan. 

Tanda-tanda ikan tidur, diantaranya  

1. Ekornya lunglai, 

2. Diam agak lama di dasar perairan/akuarium  

3. Aktvitasnya menurun  

4. Metabolismenya menurun/melambat  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dionda
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoxinus
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinichthys_cobitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinichthys_cobitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinichthys_cobitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Ptychocheilus
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Opsopoeodus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ericymba&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybognathus
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenacobius
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5. Respon terhadap rangsangan dari luar sangat lambat (mis, tidak 

makan) 

   
 

   
 
Denis Burdakov dari Universitas Manchester, Inggris menunjukkan, 

bahwa bagaimana glukosa dapat menghentikan sel-sel otak yang berfungsi 

mengirim sinyal-sinyal agar mata tetap terjaga. Gula yang terkandung dalam 

makanan itu menutup neuron-neuron penghasil orexin (reseptor hypocretin), 

protein-protein mikro yang menjaga kesadaran.  Sel-sel ini berperan penting 

untuk merespon setiap perubahan energi tubuh dan mengatur perubahan 

rangsangan, produksi hormon, dan tingkat metabolisme untuk memastikan 

otak senantiasa mengandung glukosa yang sesuai.    

Selanjutnya, terdapat dua (2) TEORI DASAR mengapa ikan harus 

tidur? 

1. Tidur memiliki fungsi restorasi. Ada kemungkinan, bahwa tidur 

membantu tubuh cepat sembuh dari semua pekerjaan yang terjadi 

sementara itu terjaga.  

2. Tidur memiliki fungsi adaptif.  Ada kemungkinan bahwa mereka tidur 

untuk melindungi diri mereka sendiri atau menghemat energi.  Ketika 

ikan pindah ke tempat mereka bersembunyi untuk istirahat, kebutuhan 

tubuh mereka berkurang dan mereka menghindari dimakan.  
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Di bawah ini beberapa tingkah laku ikan berkaitan dengan TIDUR 

1. HIBERNASI, yaitu kondisi ketidakaktifan dan penurunan metabolisme 

pada ikan.  Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan 

yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya (dorman).  

Hibernasi bisa berlangsung lama sampai berbulan-bulan.  Hibernasi 

biasanya membutuhkan energi yang sedikit, karena selama masa itu 

binatang yang berhibernasi akan memiliki suhu tubuh yang rendah, 

detak jantung yang lambat, pernapasan yang lambat, dan lain-lain.  

Sebagai contoh, ikan kod di Antartika (Notothenia coriiceps).  Saat 

musim dingin tiba dan dimana-mana gelap, ikan kod akan turun ke 

dasar laut yang sangat dingin. Ikan-ikan tersebut akan mengurangi 

makanannya sedikit demi sedikit, detak jantungnya mulai melemah, dan 

akhirnya tidur panjang selama beberapa bulan. Perilaku pada ikan 

seperti ini disebut dengan torpid. Torpid menjadi siklus biologi ikan kod 

yang dilakukan berulang setiap tahun.  

 
Menurut Keiron Fraser/Peneliti British Antartic Survey menyebutkan, 

bahwa Ikan tersebut menjadi 20 kali lebih pasif pada musim dingin 

daripada musim panas.  Para peneliti memantau aktivitas ikan kod 

dengan memasang alat ukur detak jantung di badan ikan-ikan liar dan 

melacak pergerakannya selama setahun menggunakan penanda 

akustik.  Sampai sekarang, mereka belum mengetahui faktor yang 

memicu perubahan metabolisme tubuh ikan tersebut.  

Perubahan suhu tidak dapat menjelaskan karena suhu rata-rata di 

Antartika hanya bervariasi dari 1 derajat Celcius pada musim panas 

hingga -1,8 derajat Celcius pada musim dingin. Pemanasan hingga dua 
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derajat Celcius di laboratorium juga tidak meningkatkan detak 

jantungnya. Berkurangnya mangsa mungkin juga bukan faktor 

pemicunya. Sebab, di sekitarnya relatif masih banyak sumber makanan 

sehingga tidur panjang bukan dimaksudkan untuk itu.  Mungkin mereka 

predator visual, dan pada musim dingin yang gelap mereka tentu tak 

dapat melihat.   Di Semenanjung Antartika tempat ikan kod hidup, sinar 

matahari bersinar hampir 24 jam pada musim panas, namun hanya 3 

jam pada musim dingin. Penelitian berikutnya akan mempelajari apakah 

ikan cod juga mengubah struktur kimia tubuhnya untuk hidup lama 

tanpa makanan. Hal tersebut mungkin juga akan mengungkap rahasia 

tidur panjang untuk mempertahankan hidupnya selama musim dingin. 

 Menurut Walter Joyce dari University of Tubingen, kura-kura air mampu 

bertahan karena kemampuan alami untuk bertahan dalam kondisi berat. 

Ketika temperatur terlalu dingin, mereka melakukan hibernasi. Ketika 

terlalu panas atau kering, mereka akan menggali lubang dalam lumpur 

dan menunggu kekeringan lewat.   

 

2. ESTIVASI  

Estivasi adalah menonaktifkan diri (dorman) pada saat kondisi 

lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi adalah dimana 

pada estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang 

panas dan kering. Ikan akan mengestivasi diri di tempat yang aman dan 

terlindung . 
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Beberapa praktek ikan estivation, keadaan mati suri atau dormansi di 

mana mereka menghabiskan waktu selama panas, periode kering untuk 

melindungi diri dari dehidrasi.  Para lungfish Afrika mengubur diri dalam 

lumpur dan bertahan musim kemarau dilindungi oleh kepompong 

lumpur di dasar sungai Bertengger berjalan dan lungfish mengubur diri 

dalam lumpur, hanya menyisakan lubang udara terbuka, dan bernapas 

dengan paru-paru mereka.  Carp menghabiskan musim dingin sebagian 

terkubur di dalam lumpur danau, dan di negara tropis ikan tidur banyak, 

atau estivate, melalui bulan-bulan musim panas ketika rawa dan sungai 

mongering.  Salah satu ikan gobi dari Sungai Gangga delta menggali 

liang dan tidur melalui bulan-bulan kering dengan hanya ujung ekornya 

menyentuh air. Ini rupanya bernafas melalui ekornya.  
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BAB 3. RESPON FISIOLOGIS IKAN TERHADAP 
SUHU PERAIRAN 

 Ikan merupakan salah satu hewan yang berkarakter berdarah dingin, 

artinya kondisi tubuhnya sangat tergantung kepada suhu lingkungannya.  

Oleh karena itu, ikan akan selalu mencari tempat, yaitu suhu perairan yang 

memang sesuai dengan kemampuan tubuhnya untuk bisa beradaptasi.  

Contoh ikan Dissostichus mawsoni, ikan yg hidup di kutub utara ini tidak 

membeku darahnya karena dalam darah ikan itu ditemukan protein 

pelindung kebekuan.  Protein pada ikan ini mampu mencegah kristalisasi es, 

bahkan lebih hebat  pada temperatur rendah dari pada suhu kamar. Aktivitas 

antibeku tidak tercapai dengan mengikat molekul tunggal antara protein dan 

air, tetapi dengan adanya protein ini, maka fungsi "pelarutan" akan lebih 

maksimal. 

 
Dissostichus mawsoni 

Seperti halnya layaknya makhluk hidup, ciri-ciri mendasar ikan 

dikatakan hidup, yaitu barnafas.   Bukan hanya bernafas, untuk ikan ditandai 

juga dengan aktivitas berenang sehingga dapat melangsungkan hidupnya 

untuk tumbuh dan berkembang.  Ikan bernafas dengan insang, paru-paru, 

dan alat pernafasan tambahan.  Alat pernafasan tersebut tentunya sebagai 

bentuk adaptasi ikan terhadap lingkungan dimana mereka hidup.  Namun 

ada kondisi lingkungan, yaitu Hypoxia suatu kondisi perairan dimana 

kandungan oksigen terlarutnya berada pada kisaran di bawah nilai ambang 

kebutuhan kebanyakan biota perairan atau bahkan Anoxia, suatu kondisi 

perairan tanpa oksigen.   

Jika pada kondisi normal, maka suhu perairan akan membantu 

metabolisme ikan berjalan dengan normal juga sehingga tingkah laku ikan 
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akan berjalan dengan normal.  Namun jika suhu perairan mendadak lebih 

panas atauu lebih dingin dari biasanya yang disebabkan oleh pemanasaan 

oleh matahari, perubahan musim, gejala pergeseran dasar perairan, letusan 

gunung merapi bawah laut dan sebagainya, maka respon yang diberikan 

oleh ikan akan menunjukkan penyesuaian metabolisme tubuhnya terhadap 

lingkungan untuk mempertahankan kehidupannya yang pada gilirannya 

akan terjadi perubahan tingkah lakunya.   

Suhu adalah salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan 

organisme di perairan termasuk di dalamnya adalah ikan.  Suhu di perairan 

dapat mempengaruhi kelarutan dari oksigen. Apabila suhu meningkat maka 

kelarutan oksigen berkurang.  Oksigen sebagai bahan pernafasan 

dibutuhkan oleh sel untuk berbagai reaksi metabolisme.  Selain itu, oksigen 

dibutuhkan untuk pembakaran bahan organik sehingga terbentuk energi 

yang diikuti dengan pembentukan CO2 dan H2O.  Oleh karena itu, 

kelangsungan hidup ikan ditentukan oleh kemampuannya memperoleh 

oksigen yang cukup.  Suhu optimum dibutuhkan oleh ikan untuk 

pertumbuhannya.  Pola tingkah laku kemampuan setiap ikan untuk 

memperoleh suhu perairan optimum tersebut yang membagi ikan dalam 

kelompok euryterm atau stenoterm.   Artinya ikan akan memiliki sistim 

respirasi yang sesuai untuk dapat bertahan hidup dan ikan yang berada 

pada suhu yang cocok, memiliki selera makan yang lebih baik.  

Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen pada ikan  

1. Umur 

2. Aktivitas 

3. Kondisi perairan  

4. Ukuran tubuh  

Kehidupan di air amat lebih berat dibandingkan dengan di darat. Di 

air ikan hanya mengambil oksigen sekitar 20-40%, sedangkan sisanya akan 

dikeluarkan lewat pernafasan.  Oleh karena itu, ikan selalu berupaya untuk 

dapat mempertahankan suhu tubuhnya dengan mencari perairan yang lebih 

cocok suhunya, misalnya dengan pola migrasi.   

Suhu dapat mempengaruhi kandungan oksigen di perairan. Oksigen 

biasanya lebih tinggi di permukaan karena adanya pertukaran oksigen 

antara air dan udara.  Ketika ada peningkatan suhu maka ada akan terjadi 

penurunan oksigen terlarut, sehingga akan terjadi peningkatan metabolisme 

dalam tubuh ikan. Metabolime yang meningkat dikarenakan oleh 

meningkatnya aktivitas respirasi.  Ketika kadar oksigen berkurang dalam 

suatu perairan maka ikan akan berusaha mengambil atau memanfaatkan 

oksigen dalam jumlah volume yang banyak. Hal ini dilakukan ikan dengan 
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meningkatkan aktifitas pernafasannya sehingga oksigen yang dipompa lebih 

banyak daripada keadaan normal.  Hal inilah yang terjadi pada ikan, 

bagaimana merespon terhadap kondisi suhu perairan dimana mereka hidup.  
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1.  Disgrace (malu) 

2. Terror (menyeramkan)  
 

3. Affection (cinta/kasih sayang) 

4. . Anger (marah)  
 

BAB 4. LAPAR 

 Seperti diketahui, bahwa ikan akan menunjukkan prilakunya mulai 

saat mereka pada kondisi senang “berasa dan memakan” makanan sampai 

prilaku “kegilaan” pada saat mengandung telurnya.  Bentuk prilaku bisa 

bermacam-macam, seperti: 
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5.  . Grief (sedih) 

 
 
Jika mencermati pola pergerakan ikan setiap saat, maka akan 

menemukan pola-pola seperti ini:  

1. Finding food (menemukan/mencari makanan) 

2. Avoiding predators (menghindari predator) 

3. Fighting (bertengkar) 

4. Reproducing (memijah) 

Pola-pola di atas merupakan bentuk respon ikan terhadap adanya 

rangsangan dimana setiap jenis ikan bervariasi sesuai dengan bentuk 

rangsangan tersebut.  Pola-pola tersebut akan lebih terlihat terutama pada 

ikan-ikan yang hidupnya berkelompok.  Akan terjadi perubahan motivasi 

(perubahan non-struktural), misalnya bagaimana mereka secara serentak 

bergerak menuju atau menemukan makanan dan perubahan kapasitas 

(perubahan struktural), misalnya bagaimana mereka membentuk formasi 

ketika menghindar dari serangan predator. 

Berbagai pola tingkah laku ikan berkaitan dengan kondisi lapar 

adalah: 

1. Ikan selalu mengikuti gerak kita, jika ada di sekitarnya, misalnya di 

sebuah kolam  

2. Ikan “clownfish” akan menari sambil memperhatikan kita  

3. Ikan “oscar” berenang menghampiri kita dan  mencoba menunjukkan 

prilaku untuk menggigit kita 

4. Ikan “arowana” berenang ke arah kita dengan  mempertontonkan 

penampilan- nya yang anggun 

5. Ikan selalu mencoba untuk mengetahui apakah sesuatu yang ada di 

sekitarnya adalah makanan, jika ya, maka mereka akan kembali ke 

tempat sesuatu itu berada 

 Sebagai ikan predator, mereka harus membuat keputusan 

secepatnya tentang apa yang akan dimakan, dimana mereka harus makan 

dan kapan mereka makan?  Hal ini dilakukan semata-mata bahwa ikan 
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sebagai layaknya hewan lainnya akan selalu berusaha untuk bisa bertahan 

hidup. 

 Beberapa prilaku ikan pada saat kondisinya lapar. 

1. Ikan cenderung lebih aggresif pada saat mereka lapar dan ikan akan 

tidak memberikan respon apapun jika dirinya dalam kondisi kenyang  

2. Berkaitan dengan densitas/jumlah makanan, ikan Pseudorasbora parva 

dan Rasbora doniconius (cyprinidae) masing-masing 435 dan 390 

percobaan menyerang daphnia.  Tingkah laku penyerangan akan 

cenderung berkurang pada saat densitas makanan menurun.  Jadi ada 

pola bahwa ikan akan lebih aggresif jika melihat makanannya berlimpah 

dibandingkan jika jumlah makanan tersebut hanya sedikit. When 

predators are flooded with potential prey, they can consume only a 

certain amount, so by occurring at high densities prey benefit from a 

savety in numbers effect.   

3. Ikan mempunyai kecepatan memakan cenderung lebih cepat sampai 

mencapai kenyang.  Kecepatan memakan akan mencapai tingkatan 

normal setelah kenyang.  Indikatornya adalah dengan memperhatikan 

kecepatan berenangnya  

Faktor penentu ikan dalam kondisi sedang lapar atau kenyang 

adalah kadar glukosa di dalam darahnya.  Rasa lapar atau kenyang terjadi 

karena adanya informasi pusat syaraf yang berasal dari central origin, yaitu 

otak.  Naiknya glukosa darah menandakan bahwa ikan sedang kenyang 

sehingga nafsu makan berkurang karena energi yang dibutuhkan oleh tubuh 

terpenuhi.  Jika kadar glukosa darah turun, maka ikan akan merasa lapar 

sehingga diperlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan energinya. 

As available food increases, a predator has more chances of 

survival, growth, and reproduction.  Generally, animals are either diurnal 

(active during the day), nocturnal (active during the night), or crepuscular 

(active during twilight) depending on food availability and predator 

prevalence.  
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BAB 5. POLA BERKOMUNIKASI IKAN 

 Ikan baik yang hidup berkelompok maupun yang soliter selalu 

melakukan komunikasi diatara mereka khususnya sesama jenis ikan.  Pola 

komunikasi tersebut akan berbeda sehingga seringkali kita bisa mengartikan 

mungkinkah ikan berbicara tentunya dengan pola mereka dan apakah lawan 

bicaranya juga bisa mendengar ?  Yang sudah pasti adalah ikan 

menghasilkan suara dan pada dasarnya ikan mempunyai telinga namun 

tidak nampak seperti telinga manusia yang strukturnya terlihat.  Mereka 

mempunyai sistem pendengaran yg dihubungkan dengan otak oleh saluran 

berisi cairan. Di dalam saluran tersebut terdapat batu telinga yg tersusun 

oleh kalsium karbinat/otolith yg dibungkus oleh semacam rambut sebagai 

sel sensor.  Sistem pendengaran dengan otolith tersebut menyebabkan ikan 

bisa mendengar.  Kondisi seperti ini yang dimanfaatkan oleh pengembang 

metode penangkapan ikan dengan cara membuat alat untuk menarik ikan 

menggunakan gelombang suara agar ikan bisa berkumpul dengan 

mempelajari frekuensi yang sesuai dengan kemampuan mendengar dari 

ikan tertentu.   

 Pola komunikasi lainnya dari ikan adalah : 

1. Mengeluarkan cairan tertentu/aroma dan rasa 

2. Ikan memberikan signal menggunakan “body language” 

3. Ikan merubah warna tubuhnya  

4. Untuk ikan tertentu dengan menggunakan rangsangan listrik  

Pola komunikasi pada ikan biasanya dilakukan pada kondisi-kondisi 

tertentu, diantaranya adalah : 

1. Breeding atau spawning 

2. Ada suplai makanan  

3. Mempertahankan  diri atau wilayah 

4. Ikan sakit  

5. Ikan menyerang makanan atau lawannya atau dalam kondisi tidak 

menguntungkan 

6. Ikan berkelahi 

7. Pada saat sedang berenang bersama 

Sejumlah ikan menghasilkan suara namun pada frequensi yg rendah 

sehingga para penyelampun tidak bisa mendengarnya.  Misalnya Toadfish 

yang mendengkur dengan mengertakkan gigi-giginya yang rata; sejenis ikan 

kerapu mengeluarkan suara yg keras jika terkejut dan terpojok atau masa 

bercumbu; satinfin shiner, a North American Minnow produces a high 
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pitched purr by releasing bubbles from its swim bladder. Males also produce 

a sharp knocking sound when they fight. Females partnered to the males 

can recognise the sounds made by their own mates. Biasanya ikan jantan 

yang mengeluarkan bunyi untuk menarik lawan jenisnya, misalnya utk ikan 

nokturnal atau ikan tipe pembuat sarang dimana mengeluarkan bunyi untuk 

menunjukkan bahwa sarang yang dibuatnya telah selesai dan siap untuk 

kawin, contohnya Squirrelfish (Myripristis murdjan), Tilapia sp, Cichlids Fish 

nest, A Corking Wasse fish building a nest among powder puff corals. 

Banyak jenis “cichlid” Labidochromis pallidus spesies pada saat 

memijah atau bertengkar menunjukkan tingkah lakunya  dengan 

menampilkan kegarangan mukanya atau menggeleng-gelengkan kepalanya, 

kemudian mencium dengan mulut terbuka lalu menutupnya.  Adapula ikan 

yang menghasilkan suara ditimbulkan dengan memukulkan jari-jari siripnya 

ke bagian badan tertentu.  Adapula ikan dapat mendengar tapi tidak dapat 

membuat suara-suara. Mereka bisa berkomunikasi dengan menggetarkan 

kandung kemih, sebuah otot yang dapat melakukan kontraksi.  Satinfin 

shiner (a North American Minnow) membuat suara dengan melepaskan 

gelembung dari organ gelembung renangnya.  Si jantan membuat suara 

yang tinggi ketika bertengkar dan dengan suara pengenalan tertentu untuk 

sang betina.   

Ikan yang biasa hidup berkelompok mempunyai cara yang cukup 

unik untuk berkomunikasi yaitu dengan cara “membuang gas”. Pada saat 

ikan ini buang gas maka akan tercipta gelembung yang memiliki frekuensi 

suara yang tinggi dan bisa didengar oleh kawan-kawannya. Ikan ini 

menggunakan suara tersebut untuk membentuk “kawanan protektif” di 

malam hari guna membantu mereka agar tetap aman dari gangguan 

predator lainnya. Misalnya, ikan herring hanya berisik pada saat malam hari 

dan hal ini menunjukkan bahwa suara yang dihasilkan tersebut mampu 

membuat ikan mencari lokasi teman-temannya saat visibilitas perairan 

rendah. Peneliti Bob Batty, Ben Wilson dan Larry Dill menjadi ilmuwan yang 

menemukan hal ini dan menamakan fenomena ini “Fast Repititive Tick”. 

Temuan ini bahkan mendapat Hadiah Nobel karena dianggap bermanfaat  

Beberapa body language yang biasa digunakan ikan untuk 

berkomunikasi adalah : 

1. Beberapa jenis ikan menampilkan badannya dari arah samping agar 

terlihat lebih besar jika bertemu dengan lawannya  

2. Beberapa jenis ikan berkelahi dengan saling gigit bibir  

3. Some fish will "lip lock" to test each other if they may be a breeding pai  

4. Damselfish use sound when males and defending territories: two males 

are often seen facing off and emitting a series of combative pops, also 
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use sound during courtship, the male damselfish produce chirps to 

attract females.  

5. Spesies tertentu menunjukkan kondisi mengintimidasi pada saat 

menjaga wilayahnya, atau melindungi anak-anaknya  

6. Ikan menunjukkan perubahan warna tubuhnya yg lebih menarik untuk 

mulai memijah.   

7. Biasanya ikan menggunakan warna  yang cerah  atau pucat pada saat 

berkelahi atau anak Cichlids menggunakan warna tubuhnya  untuk 

mengetahui  keinginan  induknya.  

Mengeluarkan cairan tertentu dari dalam tubuhnya juga sebagai 

bentuk atau pola kamunikasi yang terjadi pada ikan.  Misalnya, komunikasi  

dengan  menggunakan  cairan kimia , semua ikan  menghasilkan hormon 

yang dilepaskan ke badan air sebagai pertanda  stres dan  lain-lain.  Carp 

dan sejenisnya  menggunakan  hormon  feromon yang dihasilkan oleh 

semua sel yang ada di bagian luar badannya sebagai pertanda  bahwa ikan 

sudah  matang gonad. Ketika carp terluka  akan  mengeluarkan banyak 

hormon feromon  ke badan air sebagai pertanda trauma dan stres.  Kondisi  

tersebut  akan dideteksi oleh ikan sejenis sebagai pertanda untuk segera  

menghindar  lebih cepat lebih baik.  Suatu percobaan dilakukan, yaitu, 

catfish berkelahi untuk kemudian dipisahkan.  Ikan yang kalah diletakkan 

pada akuarium yang berbeda untuk beberapa minggu.  Ketika ikan yang 

kalah disemprotkan air dari akuarium ikan yang menang, maka warna ikan 

yang kalah menjadi lebih pudar sebagai pertanda masih trauma walaupun 

ikan yang menang berada di akuarium yang berbeda.   

 

Titan Triggerfish 
(Balistoides viridescens) - 
possibly courtship 
behaviour. 
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Begitu juga dengan gurita dan cumi-cumi yang segera akan 

menyemprotkan semacam tinta hitam dari dalam tubuhnya jika kondisi ada 

yang mengancam dirinya.  Aroma (bebauan)  memegang  peranan penting  

Untuk cichlids fish  pada saat betina meenjaga telur , yang jantan 

mengawasinya. Mendeteksi bau atau aroma terutama pada saat memijah, 

ikan menggunakan mulutnya  untuk  mencium  bagian genital patnernya, 

contohnya Titan Triggerfish (Balistoides viridescens), Astatotilapia burtoni, 

jantan menggunakan aroma urin  selama berinteraksi dengan betinanya 

atau jantan yang lain. 

Di antara celah karang yang tajam, ikan-ikan yang hidup di laut 

memiliki cara komunikasi yang unik satu sama lain. Misalnya, dengan 

kemampuan menyala dalam gelap atau fluorisensi untuk menunjukkan 

eksistensinya. Berdasarkan hasil studi terbaru yang dipublikasikan dalam 

jurnal BMC Biology edisi September 2008, setidaknya terdapat 32 jenis 

spesies ikan karang yang memiliki kemampuan tersebut. Ikan-ikan itu hidup 

pada kedalaman lebih dari 10 meter.  Salah satunya spesies 

Enneapterygius pusillus dan Pseudocheilinus evanidus yang baru diketahui 

menyala merah di kegelapan. Penemuan tersebut mengejutkan karena ikan 

laut secara teori lebih memilih warna hijau atau biru yang memiliki panjang 

gelombang pendek.   

 

Astatotilapia burtoni, jantan 
menggunakan aroma urin  
selama berinteraksi dg 
betinanya atau jantan yg 
lain   
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Beberapa jenis ikan menggunakan organ listriknya untuk 

berkomunikasi dengan spesies sejenisnya.  Sebagai indikator  wilayah  

untuk waspada.  Untuk pasangan memijah biasanya  menggunakan power 

yg rendah.  Fish with electrical organs can transmit or receive electrical 

impulses. Sometimes the electrical impulses are used for social reasons. 

Other times, impulses are used to warn trespassers that they are getting too 

close to a fish’s territory. A promising mating partner usually receives a less 

powerful shock.  
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BAB 6. POLA BERKELOMPOK 

 Sudah tidak asing lagi jika kita melihat, bahwa ada sekelompok ikan 

berenang dan bahkan akan terasa aneh untuk dilihat jika hanya seekor ikan 

berenang sendirian di suatu perairan dan tidak nampakm ada kelompoknya 

di sekitarnya.  Penggerombolan bisa sewaktu-waktu berubah berdasarkan 

kepentingannya, yaitu FEEDING, RESTING, TRAVELING, dan AVOIDING 

PREDATORS 

 Berkelompok merupakan salah satu pola tingkah laku ikan dalam 

hidupnya.  Beberapa tingkah laku berkelompok tersebut adalah : 

1. SHOALING, satu atau beberapa jenis ikan berada bersama dalam suatu 

daerah baik yang bersifat sementara ataupun menetap  

2. SCHOOLING, suatu kelompok ikan yang berenang bersama dengan 

arah dan kecepatan yang sama  

3. SWARM BEHAVIOUR, salah satu tingkah laku ikan dalam kondisi 

membentuk suatu kelompok atau berkerumun, seperti shoaling, 

schooling, blooming 

Adapun ciri-ciri atau karakter berkelompok shoaling adalah: 

1. Species sejenis  

2. Ukuran tubuhnya kurang lebih sama  

3. Meng-eksistensi dirinya dengan tingkah laku yg sehat  

4. Meng-eksistensi dirinya dalam bentuk kelompok  

Keuntungan dari tingkah laku membentuk kelompok shoaling 

tersebut adalah : 

1. Mempertahankan diri melawan predator 

2. Mengelabuhi keberadaan kelompoknya dari perhatian predator 

3. Meminimalkan kemungkinan penangkapan secara individual dari 

predator 

4. Mempertinggi peluang mendapatkan makanan  

5. Mempertinggi peluang untuk mendapatkan pasangan  

6. Efisiensi dalam pergerakan  

Tingkah laku berkelompok mempunyai bentuk-bentuk sebagai 

berikut: 

1. Terstruktur, misalnya dalam mencari/mendapatkan makanan.  

Contoh: ikan tuna, herring, anchovy (teri) 

2. Tidak terstruktur, misalnya dalam melakukan pemijahan.   

Contoh:  Atlantic cod, famili carangidae 
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Meskipun ikan hidup dan bergerak secara bergerombol namun 

secara individu tidak ada perhatian terhadap anggota lainnya dalam hal 

mendapatkan makanan.   

Sedangkan ciri atau karakter dari tingkah laku membentuk kelompok 

schooling, yang utama adalah species sejenis dan mempunyai umur yang 

sama dan ukuran tubuh yang relatif sama pula.  Keuntungan dan kelemahan 

dari pola schooling tersebut adalah: 

1. Mempertinggi prediksi terhadap dinamika lingkungan  

2. Mempertinggi presisi dalam memburu mangsa  

3. Kamuflase terhadap predator 

4. Memperebutkan oksigen  

5. Membuat lingkungannya kurang baik karena sistem pengeluarannya  

6. Memperkecil cadangan makanan  

Bentuk schooling, memanjang seperti membentuk barisan, 

membentuk segiempat, oval, atau amoeboid.  Ikan yang bergerak cepat 

cenderung bentuk gerombolannya adalah bentuk baji lancip, sedangkan 

bentuk melingkar dilakukan pada saat feeding. Dalam kenyataannya, tidak 

jarang suatu kelompok ikan berada pada daerah yang sama pada saat 

feeding.  Ikan herring membentuk kelompok dengan panjang bisa mencapai 

ratusan kilometer, contohnya migrasi ikan bandeng di Laut Kaspia. Radakov 

estimated herring schools in the North Atlantic with fish densities between 

0.5 and 1.0 fish/cubic metre. That's about three billion fish in one school.  

Partridge and others analysed the school structure of Atlantic bluefin tuna 

from aerial photographs and found that the school assumed a parabolic 

shape, a fact that was suggestive of cooperative hunting in this species."The 

reason for this is the presence of many eyes searching for the food. Fish in 

shoals “share” information by monitoring each other’s behaviour closely. 

Feeding behaviour in one fish quickly stimulates food-searching behaviour in 

others. 

Partridge and others analysed the school structure of Atlantic bluefin 

tuna from aerial photographs and found that the school assumed a parabolic 

shape, a fact that was suggestive of cooperative hunting in this species.  

"The reason for this is the presence of many eyes searching for the 

food. Fish in shoals “share” information by monitoring each other’s behaviour 

closely. Feeding behaviour in one fish quickly stimulates food-searching 

behaviour in others.  

 Untuk tingkah laku berkelompok SWARM BEHAVIOUR, polanya 

adalah : 
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1. Membentuk kelompok dengan bergerak dengan arah yang sama 

dengan kelompok lainnya  

2. Membentuk kelompok dengan berada bersama dengan kelompok 

lainnya  

3. Membentuk kelompok agar dapat menghindari berbenturan dengan 

kelompok lainnya  

 Berkaitan dengan tingkah laku berkelompok, maka ikan-ikan pelagis 

yang biasa hidup berkelompok merupakan ikan yang kehidupannya berada 

pada daerah dekat permukaan air atau pada kedalaman tertentu tidak jauh 

dari permukaan air di perairan pantai, laut maupun di danau.  Lingkungan 

permukaan perairan merpakan habitat perairan yang sangat luas di 

permukaan bumi, yaitu mencakup 1.370 juta km3 (330 juta mil3 atau dihuni 

oleh 11% spesies.  Ikan pelagis di laut, yaitu hidup di pantai sampai pada 

paparan continental shelf dan yang  hidup di laut, yaitu antara continental 

shelf dengan laut dalam. 

 
 

Ikan pelagis meliputi ikan berukuran kecil (sardin, kembung, layang 

dll) sampai dengan ukuran yang besar (southern bluefin tuna, hiu, ikan 

layaran/indo pacific sailfish).  Ciri-ciri: - biasa bermigrasi dengan bentuk 

tubuh streamlined.   
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Ikan-ikan pelagis kecil berpola tingkah laku untuk berkumpul di 

tempat-tempat tertentu, melalui rangsangan terhadap organ mata.  Misalnya 

di bawah FLOATING OBJECTS seperti Sargassum sebagai penyuplai 

makanan terutama bagi ikan-ikan pelagis kecil.  Pola seperti ini dalam 

tingkah laku ikan disebut dengan Fish Aggregation and  Association, yaitu 

pola tingkah laku berumpul dalam bentuk kelompok dengan rangsangan 

obyek tertentu.  Jadi ada kebiasaan memanfaatkan obyek terapung untuk 

berkumpul. Berdasarkan hasil beberapa penelitian tercatat 333 spesies ikan 

dari 96 famili yang mempunyai pola tingkah laku memanfaatakan obyek 

terapung, seperti drifting algae, jelliedzooplankton, whales, floats or 

anchored fish aggregating devices (FAD).  Pola tingkah laku yang demikian 

tersebut ternyata dimanfaatakan oleh para nelayan sehingga lebih mudah 

untuk menangkapnya, yaitu dengan membuat rumah-rumah ikan atau lebih 

dikenal dengan istilah Fish Aggregation Device.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Sargassum
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Alasan dari pola tingkah laku berkumpul di sekitar obyek tertentu 

tersebut adalah: 

1. Melindungi dirinya terhadap predator 
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2. Mempertahankan kehidupan telur, larva dan juvenil selama menyebar 

ke wilayah lainnya 

3. Bagi ikan dewasa –pemigrasi (tuna), sebagai tempat uuntuk istirahat, 

mencari makan, kontrol lingkungan, rekomposisi kelompok 

Di bawah ini disajikan gambar beberapa jenis ikan-ikan pelagis 

(sumber : www.google.com.  Disadur tanggal 20 September 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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BAB 7. POLA PREDATOR DALAM KEKENYANGAN 

 Tingkah laku ikan-ikan predator dalam kondisi kenyang disebut 

dengan istilah Predators Satiation.  Pola tingkah laku tersebut sebagai 

bentuk: 

1. Adaptasi antipredator, yaitu pada saat mangsa melimpah 

2. Mengurangi kemungkinan suatu individu untuk dimangsa  

3. Pada saat predator sedang melimpah mangsa, mereka hanya 

mengkonsumsi sejumlah tertentu 

Kondisi yang sangat menguntungkan terjadi di alam sehingga bisa 

mempertahankan mangsa pada jumlah tertentu secara alami.  Hal itupun 

sebagai tingkah laku ikan untuk mendapatkan perlindungan dari predator 

lainnya.  Ikan jenis Caesio cuning lambungnya berisi Acanthochromis and 

Abudefduf yang menunjukkan, bahwa : (1) ikan merubah kebiasaan sebagai 

omnivorous pada saat terumbu karang lagi berkembang biak, dan (2) 

mereka menunjukkan isi lambungnya >90% full ketika terumbu karang 

sedang berkembang biak.  Proses pemangsaan ini sangatlah penting untuk 

pengaturan secara alami mortalitas terumbu karang.  

 
 

Terdapat empat (4) TINGKATAN dalam  proses MANGSA-

PEMANGSAAN, yaitu: 

1. DETECTION, adalah ikan melakukan suatu identifikasi mangsa 

sehingga tingkah laku yang dilakukan adalah AVOIDING BEING SEEN 

(menghindari kemungkinan untuk terlihat).  Sebagai PEMANGSA agar 

lebih mudah dapat menangkap mangsanya, dan sebagai MANGSA 
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dilakukan agar terhindar dari predator.  Beberapa cara dilakukan, yaitu 

yang disebut dengan istilah CAMOUFLAGE (kamuflase), misalnya 

dengan merubah warna tubuhnya disesuaikan dengan warna tempat 

mereka berada, atau dengan cara diam tidak bergerak pada saat 

tertentu.   

 

  
 

 

 

 

  
 

 

Stargazer and Mantis shrimp, two benthic predators that 

rely on camouflage 

LEFT : Harlequin 

shrimp against coral _ 

RIGHT : Seahorse 

imitating twig  

A Cuttlefish in 'mid' 

colour change  
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2.  ATTACK, ikan mempunyai waktu tertentu untuk bangun dan aktif, 

contohnya, tingkahlaku sebagai DIURNAL (aktif pada siang hari), 

NOCTURNAL (aktif pada malam hari), dan CREPUSCULAR (aktif pada 

tengah malam).  Pola –pola tingkah laku tersebut berkaitan dengan 

waktu kapan mereka bisa menyerang mangsanya atau mendapatkan 

makanannya.  Jadi tergantung kepada keberadaan makanan dan 

predator.  Pola yang dilakukan juga mereka membentuk kelompok atau 

Parrotfish inside its 

'scent-proof' mucous 

envelope  

The nudibranch 
Chromodoris magnifica 
advertises its unpalatability  
with bright warning 
colouration  

LEFT : The versatile 
Octopus _ RIGHT : 
Cockatoo Waspfish 
imitating a dead lea  
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koloni atau bahkan mereka melakukan migrasi.  Bagi mangsa tingkah 

laku menghindar dari pemangsa (AVOIDING ATTACK) merupakan 

respon yang sangat penting dalam kehidupannya.  Avoiding attack, 

yaitu organisme perairan mempunyai cara tertentu agar terhindar dari 

serangan predator, misalnya dengan memberi signal bahwa seolah-olah 

mereka bukan mangsanya dengan merubah warna tubuhnya menjadi 

kuning, merah yang dikombinasi dengan hitam agar bisa menandakan 

BERBAHAYA; atau mengeluarkan suara atau bau yang membuat 

predator menghindar.   

  

3. CAPTURE, merupakan tingkatan selanjutnya dalam proses Mangsa-

Pemangsa.  Di antara mereka secara naluri selalu berusaha untuk 

mendapatkan mangsa dengan mudah atau menghindar dari pemangsa 

untuk dapat melanjutkan kehidupannya.  Tingkah laku yang biasanya 

dilakukan oleh ikan terutama untuk menghindar dari pemangsaan 

(AVOIDING CAPTURE), yaitu dengan memanfaatkan organ tubuhnya, 

tidak sedikit yang mempunyai organ tubuh untuk melihat, mencium dan 

mendengar berkembang cukup baik sehingga mereka bisa mendeteksi 

kondisi bahaya untuk segera melarikan diri.  Misalnya, sambil 

memonitor lingkungan sekitarnya sebagai mangsa menjaga jarak 

dengan pemangsa; bersembunyi dengan cara masuk ke dalam lubang, 

dsb.  Tingkah laku organisme perairan bertindak baik sebagai 

PREDATOR maupun MANGSA tujuannya adalah mempertahankan 

kelangsungan hidupnya.  Salah satu cara yang dilakukan organisme 

perairan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya ialah dengan 

SAFETY IN NUMBERS.  Kondisi di alam, pada umumnya jumlah 

mangsa lebih banyak daripada pemangsanya.  Oleh karena itu, dalam 

pemanfaatan sumberdaya ikan, kondisi alam tersebut harus benar-

benar dipertimbangkan agar keseimbangan alam tidak terganggu, 

misalnya membuat perhitungan yang cermat seberapa banyak predator 

boleh ditangkap dengan mempertimbangkan jumlah mangsa yang 

tersedia atau sebaliknya, seberapa banyak mangsa yang boleh 

ditangkap dengan mempertimbangkan jumlah predator yang ada.   

 

4. CONSUMPTION. Salah satu cara organisme untuk tidak dikonsumsi 

adalah membuat pemangsa tidak suka memakannya.  Pola tingkah laku 

yang dilakukan bervariasi untuk setiap jenis, diantaranya : 

1. Melindungi tubuhnya dengan kulit atau sisik yang keras 

2. Memproduksi cairan beracun, seperti cumi-cumi dan gurita; atau 

3. Melengkapi tubuhnya dg duri maupun sirip yang keras atau 
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4. Menggunakan alat untuk menangkap mangsanya sebagai alat 

membela diri dari predatornya, misalnya capit pada krustasea  

5. Mentimun laut menggunakan cairan perekat yang dikeluarkan dari 

dalam tubuhnya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rekayasa dan Tingkah Laku Ikan                           Prof. Dr. Ir. M. Zainuri., M.Sc. 

39 

BAB 8. POLA KANIBALISME 

 Tingkah laku kanibalisme bukan hanya milik manusia atau hewan 

darat saja, tetapi tingkah laku tersebut juga terlihat pada ikan.  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hseu JR, pada juvenil ikan kerapu 

membuktikan bahwa kanibalisme dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi 

hormon serotonin pada otak.  Mengkudu mengandung zat scopoletin yang 

berguna dalam peningkatan kegiatan kelenjar peneal di dalam otak, yang 

merupakan tempat dimana serotonin diproduksi dan kemudian digunakan 

untuk menghasilkan hormon melatonin .  Kanibalisme terjadi tergantung 

kepada life-history stage, age difference between cannibal and prey, and 

whether or not they are related.  Kanibalisme suatu kondisi yang sangat 

penting bagi ekonomi budidaya, namun dampaknya dengan mudah dapat 

dilakukan, yaitu mengurangi variasi ukuran tubuh ikan  

 

 
 

Beberapa hormon yang penting untuk diketahui diantaranya adalah: 

1. Serotonin 

Pada manusia hormon serotonin diproduksi di saluran pencernaan. 

Hormon ini berfungsi mengontrol mood atau suasana hati, nafsu makan 

dan tidur. Kelebihan hormon serotonin bisa menyebabkan kegelisahan, 

kebingungan, peningkatan denyut jantung, pupil melebar, kehilangan 

koordinasi otot, berkeringat, diare, sakit kepala, menggigil, mual, 

muntah, kejang, demam tinggi, detak jantung tak teratur, gerakan tidak 

terkendali dan hilangnya kesadaran. Kekurangan hormon serotonin 

dapat menyebabkan kecemasan, tertekan, fobia, pesimistis, gelisah, 

tidak percaya diri, mudah marah, gangguan tidur, PMS, sakit kepala dan 

sakit punggung.  
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2. Melatonin.  Hormon ini diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi 

sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Meskipun hormon ini 

diproduksi secara alami oleh tubuh, tapi kelebihan maupun kekurangan 

hormon dapat berakibat buruk bagi tubuh. 

Kelebihan hormon melatonin dapat menyebabkan lesu, gangguan hati, 

gangguan mata, kelelahan, disorientasi, pikiran dan perilaku psikotik, 

kebingungan, mengantuk, gangguan berbicara, gemetar, sakit kepala 

dan pusing. Sedangkan defisiensi atau kekurangan hormon melatonin 

akan menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia, tidur tidak nyenyak, 

pembesaran prostat, depresi, kelelahan, siklus haid tidak teratur, 

gelisah, sindrom premenstruasi (PMS), katarak, kolesterol tinggi, 

tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung (aritmia).  

Tingkah laku kanibalisme pada ikan mengandung makna dengan 

memakan anak mereka, akan memungkinkan ikan ini untuk meningkatkan 

jumlah keturunan yang ia hasilkan selama musim kawin karena ia dapat 

kawin dengan lebih banyak betina sehingga menghasilkan lebih banyak 

telur.  When offspring don't move out from home, humans might gently 

encourage their children to leave, but sand goby fathers might devour them. 

Kids taking too long to grow up? Just eat 'em. 

Sebagai contoh, Ikan goby pasir (Pomatoschistus minutus), spesies 

ikan dimana sang jantan akan merawat dan mengurus telur-telur mereka.  

Setiap ikan goby pasir jantan akan berpasangan dengan dua betina namun 

cenderung akan memakan sekitar sepertiga dari anak-anak mereka.  

Kemungkinan yang dilakukannya adalah, ikan jantan cenderung memakan 

telur yang berukuran lebih besar yang berasal dari ikan betina yang 

melahirkan telur-telur mereka lebih akhir, karena telur tersebut tentunya 

akan memakan waktu lebih lama untuk menetas.  Ikan jantan harus merawat 

ribuan telur sampai mereka menetas sekitar satu hingga dua minggu, dan 

selama ini ia tidak mampu untuk menarik perhatian betina baru.   
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Tercatat ada 36 famili dari 410 famili teleostei melakukan 

kanibalisme, diantaranya ialah Engraulididae, Esocidae, Poeciliidae, 

Gasterosteidae, Percidae and Cichlidae.   Walaupun suatu populasi ikan 

berada dalam tekanan, kanibalisme cenderung meningkat dengan 

meningkatnya densitas dan berkurangnya keberadaan makanannya.  

Meskipun kondisi tersebut  tidak jelas dalam suatu populasi yang liar, namun 

dibutuhkan data yang sebenarnya cukup berat bagi ilmuwan di bidang 

ekologi ikan.   

Kemungkinan utama penyebab kanibalisme adalah karena faktor 

MAKANAN yang mempengaruhi tingkahlaku ikan sebagai bagian dari 

STRATEGI KOMPETISI.  Secara umum penyebab dari tingkah laku 

kanibalisame adalah :’ 

1. Faktor Interspesifik:, yaitu Parental care (kebiasaan asuh induk) dan 

Piscivory (kebiasaan makan) 

2. Faktor Intraspesifik yang terdiri dari faktor Exogenous, seperti Fish 

density (desitas ikan), Refuges (tempat berlindung), Light (cahaya), dan 

Disturbance (gangguan); dan faktor Endogenous, seperti Nutritional 

state (keberadaan makanan), Size disparity (perbedaan ukuran tubuh), 

Genetic relatedness (faktor keturunan), Shoaling behavior (tingkahlaku 

kelompok), Escapes response (respon melarikan diri), dan Conspecific 

recognition (pengakuan terhadap karakter diri) 

 

 

 





Rekayasa dan Tingkah Laku Ikan                           Prof. Dr. Ir. M. Zainuri., M.Sc. 

43 

BAB 9. TINGKAH LAKU AGRESI 

 AGGRESI adalah tingkah laku sosial dari ikan untuk menentukan 

hirarki di antara mereka mengingat kompetisi adalah kenyataan keidupan 

yang juga terjadi di dunia ikan.  Ada dua (2) macam kompetisi yang 

melandasi sifat aggresi, yaitu SCRAMBLE COMPETITION (perjuangan), 

yaitu suatu tingkahlaku binatang termasuk ikan, yaitu memakan makanan 

paling cepat, menguasai makanan yang lebih dulu, menghasilkan sperma yg 

lebih banyak untuk pembuahan bagi pasangannya; dan DEFENSE 

COMPETITION (mempertahankan), yaitu binatang termasuk ikan akan 

selalu bertarung untuk mempertahankan makanan yg sudah diperolehnya, 

mempertahankan wilayahnya, melindungi pasangannya.   

 Jika seekor ikan atau suatu species ikan masuk ke dalam kelompok 

ikan lainnya, maka bentuk aggresi yang bisa dilihat adalah MENGEJAR dan 

MENGGIGIT.  Ikan salmon dll, menunjukkan adanya hirarki yang jelas 

sebagai dampak dari  Kemungkinan terjadinya pertumbuhan yang berbeda 

diantara mereka; Ikan captive eels dan catfish menunjukkan adanya 

ketidaksenangan satu diantara yg lainnya yang menimbulkan tingkah laku 

kanibalisme.     

 Ikan yang hidupnya soliter cenderung mempunyai pertumbuhan 

tubuh yang lebih konsisten dibandingkan dengan ikan yang hidupnya 

berkelompok.  Hal ini terjadi berkaitan dengan adanya faktor pembatas, 

yaitu KEBERADAAN MAKANAN.  Biasanya mereka tampak lebih tertekan 

(be more stressed).  Sebaai indikatornya adalah: pertumbuhannya lambat 

(bagi yang tidak dominan, energinya banyak digunakan untuk memperbaiki 

bagian tubuhnya yang rusak, dan menempati habitat yang berbeda. 

Individu jantan dominan pada ikan guppies dan swordtail terlihat 

menguasai 80% wilayah yang ada di sekitarnya dimana si betina berada.  

Tingkah laku seperti itu sangat menguntungkan karena mereka dapat 

sukses dalam menjalin hubungan dan melakukan perkawinan.  Tingkah laku 

yang lebih sopan dari ikan guppies adalah dengan cara memperlihatkan 

WARNA TUBUHNYA yang lebih menarik sehingga bisa mengalahkan yang 

bersifat aggresif untuk mendapatkan pasangannya. 
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Tingkah laku BERKELOMPOK (shoaling) sangat membantu 

terutama bagi ikan MANGSA terhadap predatornya karena mereka dapat 

mengurangi sifat aggresivitas predatornya.  Pada kenyataannya sifat aggresi 

bisa terjadi untuk selamanya atau hanya sementara atau dengan kata lain 

tingkah laku aggresi itu biasa berlangsung pada periode tertentu dan kondisi 

tertentu pula.  Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 

1. Tingkah laku aggresi tergantung kepada SPECIES-nya  

2.  Ikan raibow trout yang tubuhnya 5% lebih besar dari yang lainnya akan 

terus mendominasi  

3. Jika ikan yang “kalah” dipisahkan dan diberi tempat maupun makanan 

yang lebih baik dan berhasil tubuhnya lebih besar 15% yang si 

“pemenang”, kemudian dikembalikan lagi ke kelompoknya, maka 

kehidupannya akan kembali harmonis.  Sebagai catatan, jika ikan 

sampai terluka atau siripnya patah akan menjadikan ikan tersebut 

mengalami trauma 
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Ikan catfish selalu mencari kesempatan diantara mereka untuk bisa 

lebih dominan dari yang lain.  Jika yang dominan dipisahkan dari 

kelompoknya, maka kelompok yang ada menjadi lebih tenteram.  Jika ikan 

yang dominan tadi dimasukkan kembali setelah sekian lama dipisahkan, 

maka ikan yang dominan akan mendapatkan serangan dari kelompok yang 

ada.   

Ikan Astatotilapia (Haplochromis) burtoni, menjadi aggresif pada 

wilayah untuk melakukan pemijahan.  Namun jika dalam semalam warna 

biru dan kuning dari warna tubuhnya memudar, maka jika keesokan harinya 

terdapat jenis jantan lain yang ada di wilayahnya, maka pejantan yang 

pertama akan menghindar mencari tempat memijah lainnya. 

Penguasaan wilayah sebagai bentuk tingkah laku aggresi, misalnya 

penguasaan wilayah yang akan cenderung meningkat seiring dengan 

menurunnya keberadaan makanan, namun demikian secara umum 

penyebab penguasaan wilayah yang dilakukan oleh ikan tertentu, 

diantaranya adalah: 

1. Adanya makanan  

2. Tempat berlindung  

3. Melindungi pasangannya  

4. Pemijahan  

5. Memelihara anaknya  

Salah satu dari sekian penyebab yang juga sering terlihat jika diamati 

secara mendalam dalam tingkah laku ikan, yaitu menjadi penguasa wilayah 

biasanya dilakukan oleh individu sebagai berikut: 

1. Ukuran tubuh, ikan yang berat tubuhnya minimal 15% lebih berat dari 

yang lainnya akan menjadi pemenang.  Fighters are more succesful 

when they can first impress their opponents with signs of their GOOD 

HEALTH and GOOD GROWTH 

2. Ikan yang lebih lama menguasai wilayah  

3. Ikan yang mau memijah 

Biasanya bentuk intimidasi yang dilakukan dari tingkah laku aggresi 

adalah mengeluarkan suara tertentu, memukulkan sirip ekornya memecah 

air, menegangkan siripnya, mengembangkan tutup insangnya, 

menggelengkan kepalanya, memutar badannya agar nampak besar, 

menunjukkan warna tubuhnya, merubah warna tubuhnya, membuat warna 

tubuhnya lebih cerah, bermanuver keliling wilayahnya 
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