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Abstrak 

Zona intertidal adalah area peralihan antara laut dan darat. Pasang surut terjadi dua kali secara 
periodik dalam sehari pada zona intertidal Pantai Kukup. Pantai ini merupakan salah satu pan-
tai yang sedang dikembangkan menjadi objek wisata di Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena ke-
kayaan terumbu karangnya, pantai tersebut memiliki keanekaragaman ikan dengan karakteritik 
yang unik. Hal ini membuat keanekaragaman ikan di Pantai Kukup menarik untuk dikaji. Tuju-
an penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman famili ikan di zona intertidal Pantai 
Kukup. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2014. Metode yang digunakan adalah free 
sampling pada pagi dan malam hari saat surut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di zona in-
tertidal Pantai Kukup ditemukan 11 famili dan 18 spesies ikan. Famili ikan tersebut meliputi 
Acanthuridae, Chaetodontidae, Mugilidae, Apogonidae, Gobiidae, Blenniidae, Pomacentridae,  Kuhliidae, 
Clinidae, Labridae dan Pomacanthidae. Famili ikan ini ditemukan pada berbagai macam habitat, 
seperti batu, lamun, algae, pasir, dan terumbu karang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
Pantai Kukup menyediakan habitat beragam yang mendukung kehidupan banyak famili ikan. 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa zona intertidal Pantai Kukup masih berada dalam kon-
disi yang baik, meskipun telah dikembangkan sebagai objek pariwisata. Zona intertidal pantai 
ini juga memiliki karakteristik keanekaragaman ikan yang unik. Dimungkinkan masih terdapat 
banyak jenis ikan di zona intertidal Pantai Kukup. Penelitian secara periodik dibutuhkan untuk 
mendapatkan data yang lebih baik.  

Kata kunci: ikan intertidal, zona intertidal Pantai Kukup, keanekaragaman ikan 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 1000 pu-

lau dan terletak di daerah tropis. Selain itu, Indonesia juga mempunyai garis pantai 

yang paling panjang di dunia dan merupakan salah satu negara yang termasuk segitiga 

terumbu karang. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia mempunyai biodiversitas 

laut yang sangat tinggi (Humm 1964). Zona Intertidal merupakan zona pasang surut 

yang terjadi secara periodik. Saat pasang, ikan-ikan ‘transient akan berenang ke zona 

intertidal untuk mencari makan, bertelur  ataupun bersembunyi diantara substrat. Be-

berapa jenis ikan, khususnya yang masih juvenil dapat bertahan hidup dengan baik di 

zona intertidal, bahkan saat surut dengan menempati pool-pool yang terbentuk saat air 

laut surut sehingga terlindung dari predator. Ikan-ikan yang hidup di zona intertidal 

biasanya memiliki karakteristik yang unik (Horn et al. 1999). Ikan yang hidup di zona 

intertidal termasuk dalam kelompok euryhaline karena dapat hidup di zona intertidal 

yang mempunyai tingkat salinitas yang berbeda dengan laut lepas. Kemampuan juvenil 

ikan untuk hidup dengan baik di zona intertidal didukung oleh ketersediaan makanan 

berupa algae, lamun maupun plankton. Pool-pool yang terbentuk saat surut merupakan 

refuge untuk juvenil-juvenil ikan tersebut. Kebanyakan ikan yang mendiami sebuah pool 
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akan kembali ke home pool itu setelah berenang untuk mencari makan dan sebagainya 

(Allen et al. 2006). 

Pantai Kukup merupakan salah satu pantai yang terletak di Gunung Kidul, Yo-

gyakarta dengan koordinat 8⁰8’1”S dan 110⁰33’15”E. Topografi Pantai Kukup  datar dan 

bergelombang dengan zona intertidal yang tidak terlalu lebar. Gelombang di pantai ini 

cukup kuat karena adanya breaker zone yang tidak terlalu jauh dari garis pantai. Berda-

sarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, energi gelombang di Pantai Kukup 

sebesar 69 m/det yang juga dipengaruhi oleh angin (Damayanti et al. 2008). Adanya 

pulau karang di sisi timur Pantai Kukup dan pemandangannya yang indah menjadikan 

pantai ini menjadi salah satu tujuan wisata utama di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. 

Keanekaragaman dipengaruhi oleh faktor spasial dan temporal. Skala spasial 

yang besar dapat berhubungan dengan faktor fisik seperti kedalaman, konfigurasi pan-

tai, masukan dari daratan, faktor ekologi seperti biotipe (mangrove, terumbu karang 

dan dasar lunak) serta habitatnya. Skala temporal sering berubah-ubah. Perubahan 

jangka pendek dapat berupa perubahan siklik seperti musim, perubahan  jangka sedang 

dengan intensitas rendah tetapi dengan durasi yang panjang seperti penangkapan ikan, 

polusi kronis dan cuaca, serta perubahan jangka panjang seperti kenaikan permukaan 

laut dan perubahan suhu  jangka panjang. Faktor spasial dan temporal saling berhu-

bungan yang dapat  memengaruhi keanekaragaman. Yang pertama, faktor-faktor terse-

but dapat menginduksi perubahan tersebut meliputi komposisi, kekayaan dan kekerap-

an yang memengaruhi seluruh  tingkatan level dari organisme. Yang kedua, faktor 

yang memengaruhi adalah tutupan coral, kompleksitas habitat, perubahan akibat pe-

nangkapan ikan dan pencemaran. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi adalah ska-

la regional yang meliputi ukuran pulau, tipe pulau dan hubungan antar pulau yang 

dapat memengaruhi persebaran ikan (Koojman 2005). 

Ikan mempunyai peranan penting di zona intertidal yaitu dalam rantai makanan 

dan tingkatan trofik dalam suatu ekosistem perairan. Karakter unik zona intertidal 

Pantai Kukup menarik untuk dipelajari dan belum ada pangkalan data  tentang ikan di 

zona intertidal Pantai Kukup. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk 

mengetahui keanekaragaman jenis ikan di zona intertidal Pantai Kukup. 

 

Metode 

 Pengambilan sampel ikan dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Maret 2014 di zona 

intertidal Pantai Kukup, Gunung Kidul, Yogyakarta (Gambar 1). Alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jaring, ember kecil, portable aerator, millimeter 

block, penggaris, kamera DSLR, buku identifikasi “FAO fisheries, 2001”, botol koleksi, 

dan alkohol 70%. Metode yang digunakan adalah jelajah pada saat surut di malam hari 

dan pagi hari di sepanjang zona intertidal Pantai Kukup.  
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Gambar 1. Lokasi sampling di zona intertidal Pantai Kukup, Gunung Kidul, Yogyakarta 

 

Hasil dan pembahasan 

Dari hasil sampling yang telah dilakukan di zona intertidal Pantai Kukup, dida-

patkan 18 spesies yang termasuk dalam 11 famili ikan meliputi  meliputi Acanthuridae, 

Apogonidae, Blennidae, Chaetodontidae, Clinidae, Gobiidae, Kuhliidae, Labridae, Mu-

gilidae, Pomacentridae, dan Pomachantidae (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Keragaman famili dan spesies ikan di Pantai Kukup 

No. Famili Spesies 

1 Acanthuridae Acanthurus triostegus 

Ctenochaetus truncates 

2 Apogoniddae Apogon angustatus 

3 Blenidae Istiblennius lineatus 

4 Chaetodontidae Chaetodon vagabundus 

5 Clinidae Heteroclinus sp. 

Springeratus xanthosoma 

6 Gobiidae Acentrogobius caninus 

Amblyeleotris sp. 

Amblygobius hectori 

Bathygobius fuscus 

7 Kuhliidae Kuhlia mugil 

8 Labridae Halioceres argus 

9 Mugilidae Ellochelon vaigiensis 

Moolgarda seheli 

10 Pomacanthidae Pomacanthus sp. 

11 Pomacentridae Abudefduf vaigiensis 

Stegastes obreptus 
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Famili ikan yang pertama adalah Acanthuridae. Famili ikan ini ditemukan di 

terumbu karang atau pada substrat bebatuan, umumnya pada kedalaman kurang dari 

100 m. Beberapa spesies adalah herbivora dan memakan alga bentik atau lamun secara 

diurnal dan sementara beberapa yang lain memiliki makanan utama berupa detritus 

(Carpenter & Niem 2001). Karakter khusus famili ikan ini yaitu adanya duri di pangkal 

ekor yang disebut keel. Spesies yang termasuk dalam famili ini adalah Achanturus 

triostegus (Gambar 2) dan Ctenochaetus truncatus (Gambar 3). Data merististik kedua 

spesies tertera pada Tabel 2. 

Achanturus triostegus memiliki karakter khusus yaitu terdapat 5-6 garis hitam di 

kepala dan  tubuhnya. Tubuhnya bewarna putih keabu-abuan. Ikan ini hidup dalam 

kelompok besar di daerah karang yang dangkal dengan kedalaman kurang dari 5 m 

(Allen et al. 2003). Juvenil spesies A. triostegus memakan algae. 

Ctenochaetus truncatus ditemukan juvenil dan pasca-juvenil di sekitar tebing ka-

rang atau di dalam celah karang dan hidup secara soliter atau dalam kelompok kecil 

(Kuiter & Tonozuka 2001 dan Froese & Pauly 2014). Tubuh ikan ini bewarna hitam de-

ngan sirip pektoral dan kaudal bewarna kuning. 

 

 

  
 

Gambar 2. Acanthurus triostegus 

 

 

(a) (b) 
Gambar 3. (a) Ctenochaetus truncatus post-juvenile; (b) Ctenochaetus truncatus juvenile 
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Tabel 2. Data meristik ikan famili Acanthuridae 

Karakter Acanthurus triostegus Ctenochaetus truncatus 

Tipe mulut terminal terminal 
Rumus sirip D.X.9 ; V.I; A.II.2 ; C.18  D.VIII.25 ; P.16 ; A 23 ; C.18 ; V.I.5 
Tipe ekor truncate  truncate  

Tipe sisik stenoid stenoid 
Garis sisi Kontinyu melengkung Kontinyu melengkung 

 

Famili ikan yang selanjutnya yaitu Apogonidae. Famili ikan ini menempati ha-

bitat karang dan karang dengan substrat batu dan habitat perbatasan termasuk karang-

karang yang telah mati dan daerah berlamun. Beberapa spesies hidup di celah karang 

sebagai tempat perlindungan diri. Beberapa spesies lain berlindung di antara duri lan-

dak laut atau pada bintang laut berduri yang menempati celah untuk menghindari pre-

dator (Froese & Pauly 2014). Spesies yang termasuk dalam famili ini antara lain Apogon 

angustatus (Gambar 4). Data meristik ikan ini tertera pada Tabel 3. 

Spesies ini ditemukan di dalam gua dan celah karang dan juga di daerah lamun 

dimana ikan ini bisa menyembunyikan dirinya dengan baik. Spesies ini memiliki karak-

ter khusus yaitu di bagian belakang pipinya terdapat dua lipatan yang tepinya bergerigi. 

Garis horizontal bewarna hitam terdapat di sepanjang kepala hingga batang ekor dan 

merupakan corak bioluminesen. Jari-jari sekunder bagian tepi atas dan tepi bawah pada 

sirip kaudal adalah lunak (Harrison & Senou (1997). 

 

 

 

Gambar 4. Apogon angustatus 

 

Tabel 3. Data meristik Apogon angustatus dan Istiblennius lineatus 

Karakter Apogon angustatus Istiblennius lineatus 

Tipe mulut Terminal Terminal 
Rumus sirip D1.VI; D2.I.10; P.16; A.II.9;C-; V.I.5 D.31 ; P.12 ; V.2 ; A.21 ; C.12 
Tipe ekor Truncate  Truncate  

Tipe sisik stenoid Tidak memiliki sisik 
Garis sisi Kontinyu Kontinyu 
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Gambar 5. Istiblennius lineatus 

 

Bleniidae merupakan ikan bentik laut dan muara sungai, biasanya di kedalaman 

kurang dari 20 m, kebanyakan di zona pasang surut yang landai, terumbu karang serta 

di pool-pool zona intertidal (Carpenter & Niem 2001). Spesies yang termasuk dalam fa-

mili ini adalah Istiblennius lineatus (Gambar 5). Data meristik ikan tertera pada Tabel 3. 

Spesies ini dapat berpindah secara diam-diam karena merupakan rockskipper dan me-

miliki kemampuan menyamar yang sangat baik di antara pasir  pantai. Karakter spesies 

Istiblennius lineatus yaitu terdapat garis horizontal abu-abu atau hitam di kedua sisi tu-

buhnya. Spesies ini ditemukan di daerah pantai yang berbatu. Spesies ini hidup secara 

berkelompok dan memakan alga yang terdapat pada bebatuan (Allen et al. 2007). 

Famili Chaetodontidae, merupakan famili kunci ekosistem terumbu karang. Ke-

banyakan famili ini menempati terumbu karang di perairan dangkal, tapi juga umum 

ditemukan di laguna maupun di daerah slope karang terluar dengan kedalaman 60 m 

atau lebih. Juvenilnya sering ditemukan di muara sungai dan zona intertidal yang ber-

karang. Kebanyakan spesies dari famili ini berasosiasi dengan substratnya dengan me-

makan karang (Carpenter & Niem 2001). Spesies yang termasuk dalam famili ini adalah 

Chaetodon vagabundus (Gambar 6). Merististik spesies ini tercantum dalam Tabel 4. 

Tubuhnya bewarna putih kekuningan dengan garis-garis tipis berpola chevron 

(pada juvenile corak chevron ini samar atau tidak muncul). Pada juvenil juga terdapat 

totol hitam di bagian belakang sirip dorsalnya. Pada ikan dewasa terdapat sebuah garis  

hitam di bagian tepi belakang tubuhnya yang tidak menutupi seluruh bagian belakang 

sirip dorsalnya. Spesies ikan ini biasanya hidup secara soliter atau dalam kawanan. Ha-

bitat spesies di terumbu karang laut dan slope terluar hingga 30 m. Baik ikan dewasa 

maupun juvenil memiliki toleransi yang luas terhadap berbagai kondisi ekologi terma-

suk air yang keruh dan arus air tawar dari muara sungai (Allen et al. 2003). 

Family Clinidae memiliki karakter diagnostik berupa tubuh memanjang dan 

pipih dengan sisik sikloid serta memiliki cirri di atas matanya. Mata berukuran medium 

dan sering terletak di lateral. Ikan ini memiliki mulut yang besar. Semua sirip sederha-

na dan tidak bercabang. Ikan ini tinggal di daerah dekat pantai, seperti estuari atau 

rocky pools, dan sering berasosiasi dengan alga atau lamun tempat mereka dapat menya-

mar. Spesies yang termasuk dalam famili ini yaitu Heteroclinus sp. (Gambar 7) dan 

Springeratus xanthosoma (Gambar 8).  
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Gambar 6. Chaetodon vagabundus 

Merististik Heteroclinus sp. tertera pada Tabel 4. Spesies ini memiliki karakter 

yaitu sirip dorsal yang dimulai dari bagian paling belakang dari mata. Sisik bagian 

anterior mengalami overlapping. Membran sirip dorsal menyatu dengan pangkal sirip 

ekor. Sisik lateral line bagian anterior biasanya memiliki pori posterior (Carpenter & 

Niem 2001). 

Spesies kedua famili Clinidae, Springeratus xanthosoma memiliki karakter tubuh 

bewarna coklat kemerahan dengan 5-6 garis samar. Totol pucat garis tersebut meluas 

hingga sirip dorsal. Ikan ini memiliki tentakel nasal kecil di atas masing-masing mata-

nya dan tentakel fimbriate-fan [11] [12] (Allen & Erdmann 2012 dan Froese & Pauly 2014). 

Data meristik spesies ini ditunjukkan dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Data meristik Chaetodon vagabundus dan ikan famili Clinidae 

Karakter Chaetodon vagabundus Heteroclinus sp. Springeratus xanthosoma 

Tipe mulut terminal subterminal subterminal 
Rumus sirip D.31; P.12; V.2; A.21; 

C.12 
D1. III. D2.XXV.5 ; P.13 ; 
A.II.21 ; C.9 ; V.2 

D1.III.D2.XXVII. 5 ; P.13 ; 
A.II.23 ; C.13 ; V.2 

Tipe ekor truncate  membundar membundar 
Tipe sisik stenoid  sikloid sikloid 
Garis sisi kontinyu kontinyu melengkung kontinyu melengkung 

 

 

 
Gambar 7. Heteroclinus sp. 
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Gambar 8. Springeratus xanthosoma 

  

Famili Gobiidae merupakan famili ikan laut yang keanekaragamannya tinggi 

dan terdiri atas lebih dari 220 genus dan 1500 spesies. Ikan ini biasanya menyamarkan 

diri mereka dengan coraknya yang khas menyerupai substrat tempat hidupnya dan tu-

buhnya berukuran kecil sehingga memiliki kemampuan menyamar yang tinggi. Famili 

ikan ini secara umum menempati perairan laut tropis dan subtropis dangkal tetapi juga 

menyebar ke hampir seluruh habitat bentik dari perairan tawar hingga ke daerah garis 

pantai dengan kedalaman lebih dari 500 m. Kelompok ikan gobi menempati substrat 

yang bervariasi dari lumpur hingga karang mati. Substrat terumbu karang sendiri sa-

ngat kaya oleh ikan ini. Beberapa jenis ikan gobi berasosiasi dengan organisme yang 

lain seperti udang, sponge, soft corals dan ikan lain (Froese & Pauly 2014). Spesies yang 

termasuk dalam famili ini antara lain Acentrogobius caninus, Amblyeleotris sp., Bathy-

gobius fuscus, dan Amblygobius hectori (Gambar 9). 

Karakter identifikasi Acentrogobius caninus dikemukakan pada Tabel 5. Warna 

tubuh abu-abu pucat dengan warna coklat samar di bagian dorsal, di bagian tengah ter-

dapat 4-5 bercak coklat. Terdapat spot putih di kepala dan tubuh (Froese & Pauly 2014). 

Papila pada pipi Amblyeleotris sp.  berupa baris melintang pendek; operkulum 

melebar hingga ke bawah pre-operkulum. Sirip ventral terpisah. Tidak ada membran 

yang menghubungkan kelima dasar sirip ventral. Ada pori di kepala. Kepala tanpa li-

patan berdaging halus dan benjolan, sisik tengkuk yang polos. Dagu lembut, tanpa fre-

num mental. Ada sedikit pembengkakan di dagu anterior hingga barisan sensor papil-

lae. Sirip ventral dengan atau tanpa penebalan kulit di sekitar duri ventral. Duri dorsal 

pertama bentuknya bervariasi, sirip mulai dari belakang pangkal sirip sirip pektoral. 

Tidak terdapat duri pada pre-operkulum. Duri dorsal tipis dan fleksibel. Umumnya ti-

dak terdapat barbel. Tidak ada tonjolan kulit di anterior hingga sirip dorsal pertama. 

Tubuh pendek dan kuat, pipih posterior tetapi kepala biasanya bulat, mantel lendir ti-

dak berkembang, sirip ventral-tidak berdaging. Sirip anal memiliki 10 atau lebih sedikit 

jari-jari, termasuk duri. Pada pantai berbatu biasanya ditemukan spesies dengan badan 

ramping. Pada celah insang pertama terdapat pola papila yang longitudinal atau trans-

versal.  
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Acentrogobius caninus 

 

 
tampak samping tampak atas 

 
tampak bawah 

Amblyeleotris sp.  

 

 
Bathygobius fuscus 

 

 
Amblygobius hectori 

 

Gambar 9. Ikan-ikan famili Gobiidae 
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Tabel 5. Data meristik ikan famili Gobiidae 

Karakter Acentrogobius caninus Amblyeleotris sp. Bathygobius fuscus Amblygobius hectori 

Tipe mulut subterminal terminal terminal terminal 
Rumus sirip D.VI.9; A.I.9 D.I.11;P.18;A.I.11 D.I.11;P.18;A.I.11 D.I.11;P.18;A.I.11 
Tipe ekor membundar meruncing meruncing meruncing 
Tipe sisik stenoid sikloid sikloid (anterior); 

stenoid (posterior) 
stenoid 

 

Bathygobius fuscus memiliki karakter ujung jari-jari sirip pektoral atas terpisah 

dan seperti sutra. Dagu dengan frenum mental melengkung, kepala dapat dibedakan 

dari membulat hingga segitiga. Sirip perut tanpa penebalan kulit di sekitar setiap duri-

nya, frenum datar, berdaging, tapi tidak melipat ke depan.  

Amblygobius hectori memiliki moncong membulat, bibir atas menggantung. Da-

gunya polos. Papila pada pipi dengan pola transversal. Celah insang terbatas hingga 

pangkal sirip pektoral atau agak jauh hingga ke bawah tutup insang. 

Famili ikan yang selanjutnya yaitu Kuhliidae. Famili ikan ini menempati habitat 

karang dan karang dengan substrat batu dan habitat perbatasan pantai berbatu. Bebera-

pa spesies hidup di celah karang sebagai tempat perlindungan diri. Beberapa spesies 

lain hidup di estuari dan lingkungan air tawar. Spesies yang termasuk dalam famili ini 

adalah Kuhlia mugil (Gambar 10). Spesies ini ditemukan di dalam gua dan celah karang. 

Juvenile  spesies ini menggunakan tidepools untuk melakukan pertumbuhan. Kuhlia 

mugil memiliki sirip bewarna hitam dan putih dan warna tubuh silver kehitaman. Sirip 

ekor dengan 5 garis hitam yang luas, 1 garis tengah melintang sepanjang jari-jari lunak 

terpendek dan 2 garis diagonal di setiap lobus; pangkal sirip ekor tidak memiliki bercak 

hitam (Carpenter & Niem 2001). Data meristik ikan ini tercantum pada Tabel 6. 

 

 

Gambar 10. Kuhlia mugil 

 

Tabel 6.  Data meristik Kuhliia mugil dan Halioceres argus 

Karakter Kuhliia mugil Halioceres argus 

Tipe mulut superior terminal 

Rumus sirip  D.IX.II ; P 10 ; A.II. 11 ; 
C.13 ; V.I.5 

Tipe ekor emarginated  membundar 

Tipe sisik stenoid sikloid 

Garis sisi kontinyu terputus  
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 Famili Labridae merupakan sekelompok ikan yang memiliki variasi dalam ben-

tuk tubuh, ukuran, warna dan habitat tempat tinggalnya. Kebanyakan spesies berukur-

an kecil, dengan panjang tubuh maksimal kurang dari 20 cm. Famili Labridae menem-

pati sejumlah habitat yang berbeda termasuk tempat tinggal penyu, terumbu karang 

yang berpasir, di substrat pasir, dan daratan berbatu. Beberapa kumpulan spesies hidup 

di perairan terbuka di atas terumbu. Patch wrasses ditemukan pada kedalaman mulai 

dari perairan pantai dekat di bawah sekitar 100 m. Labridae sangat bervariasi baik da-

lam bentuk tubuh dan ukuran. baik kecil atau besar, langsing atau mendalam bertubuh, 

semua anggota Labridae memiliki mulut terminal, biasanya menampilkan gigi taring 

yang menonjol, bibir tebal, dan sirip punggung kontinyu tunggal (Carpenter & Niem 

2001). 

Sebagian besar Labridae berenang di dasar, kelompok makan berkumpul pada 

dasar di sore hari. Mereka adalah kelompok  ikan yang tidur di dasar air dan naik ke 

permukaan air pada saat fajar. Spesies yang lebih kecil biasanya menyelam di bawah 

pasir untuk tidur sedangkan lainnya  menyembunyikan diri dalam celah terumbu. Me-

reka memakan cangkang avertebrata termasuk kepiting, udang, bintang mengular dan 

gastropoda berukuran kecil. Spesies yang termasuk dalam famili ini adalah  Halioceres 

argus (Gambar 11). Data meristik Halioceres argus termuat dalam Tabel 6. Pada spesies 

ini terlihat warna lembayung muda dengan polygon pucat pada setiap sisik kemudian 

kembali hijau. Terdapat pola rumit jingga melengkung, merah, oranye, dan tanda-tanda 

hijau di kepala. Biasanya ikan ini hidup berkoloni, ditemukan di lamun dan terumbu 

karang tertutup dekat pantai sampai 5 m (Allen et al. 2003). 

 

 
Gambar 11. Halioceres argus 

 

 

 

 

 

 

A - Ellochelon vaigiensis     B - Moolgarda seheli 

Gambar 12. Famili Mugilidae 
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Tabel 7. Data meristik ikan famili Mugilidae 

Karakter Ellochelon vaigiensis Moolgarda seheli 

Tipe mulut terminal terminal  
Rumus sirip D.IV.9; A.III.8; P.1.18 D.IV.8; A.III.9; P.I.16 
Tipe ekor truncate emarginate 

Tipe sisik stenoid sikloid 

 

Famili Mugilidae kebanyakan merupakan eurihalin, yang menempati perairan 

laut, laguna air payau, estuari, dan dapat memasuki perairan tawar. Biasanya ikan ini 

berada di kedalaman 20 m, tetapi bisa ditemukan juga di perairan yang lebih dalam. 

Spesies laut biasanya bertelur di zona intertidal, memakan detritus, avertebrata kecil, 

mikroorganisme, dan material organik tertentu. Spesies yang termasuk dalam famili ini 

yaitu Ellochelon vaigiensis dan Moolgarda seheli (Gambar 12 dan Tabel 7). 

Tubuh pipih ke arah posterior. Tidak ada sisik yang memanjang di atas basis 

sirip pektoral. Kepala lebih melebar. Tubuh dan kepala bewarna keperakan, bagian 

dorsal lebih gelap. Terdapat 5-6 garis longitudinal yang tidak dapat dibedakan. Warna 

sirip pektoral hitam. Sirip anal dan ekor bewarna kuning. Ditemukan di perairan laut 

dangkal hingga daerah estuari. Ikan ini memakan detritus, alga, diatom, dan berbagai 

organisme bentik.  

Ellochelon vaigiensis memiliki karakter khusus yaitu tubuh umumnya ramping. 

Ujung belakang maxilla tersembunyi ketika mulut ditutup. Sirip dorsal kedua dan sirip 

anal bentuknya meruncing tapi tidak melengkung lancip. Sirip kaudal kebiruan sangat 

emarginate. Sisik sikloid. Warna tubuh dan kepala keperakan. Gelap pada bagian dor-

sal. Terdapat garis-garis memanjang kehitaman pada tubuh. Makanan berupa detritus, 

alga, diatom.  

Famili Pomacanthidae merupakan jenis ikan karang yang mempunyai warna-

warna menarik. Famili ini sering dijumpai di perairan tropis, khususnya Indo-Pasifik 

dengan menempati bebatuan, gua-gua dalam laut, celah-celah batu karang serta serpih-

an bebatuan. Makanan famili ini adalah algae, sponge, avertebrata bentik dan zooplank-

ton (Koojman 2005). Spesies yang termasuk dalam famili ini adalah Pomacanthus sp. 

(Gambar 15). Spesies ini memiliki karakter ”fokus” sisik yang merupakan persatuan da-

ri radii terlihat, tidak ditutupi oleh cteni. Panjang sisik 1-1,3 kali lebar sisik, 20 sampai 

33 kali di panjang bakunya (Carpenter & Niem 2001). 

 

 
Gambar 13. Pomacanthus sp. 
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Famili Pomacentridae merupakan jenis ikan karang yang mampu hidup di sega-

la jenis terumbu karang. Famili ini mempunyai ciri khusus yaitu terdapat satu  nostril 

di setiap sisi moncongnya sedangkan pada kebanyakan ikan terdapat dua. Ciri khusus 

lainnya yaitu sirip dorsal yang menyatu (kontinyu), garis sisi yang terputus dan sirip 

kaudal bertipe cagak atau bulan sabit. Famili ini dapat dijumpai di perairan Indo-Pasi-

fik Timur. Warna tubuh kebanyakan spesies cenderung sama. Saat juvenil, dicirikan 

oleh warna tubuh kuning dengan garis biru terang yang menyilang di kepala bagian 

atas dan punggung. Perilaku ikan pada famili ini sebelum kawin adalah dengan mem-

buat sarang di dasar dan ditandai dengan perilaku berenang cepat dan pemanjangan 

sirip. Spesies yang termasuk dalam famili ini adalah Stegastes obreptus dan Abudefduf 

vaigiensis (Gambar 14 dan Tabel 8). 

Abudefduf vaigiensis tersebar di peraian Indo-Pasifik, habitatnya di sekitar terum-

bu karang, bebatuan dan lereng tebing karang. Panjang maksimal 20 cm, bewarna abu-

abu dengan 5 garis vertikal bewarna hitam atau biru tua dan bewarna kuning di bagian 

dorsalnya. Spesies ini merupakan omnivora yaitu memakan zooplankton, alga bentik, 

zoobenthos dan ikan-ikan kecil (Carpenter & Niem 2001). 

Stegastes obreptus memiliki panjang maksimal 15 cm, bewarna coklat dengan ba-

tas sisik gelap, mempunyai spot hitam atau bintik di bagian depan sirip dorsal. Ikan ini 

merupakan ikan soliter. Habitatnya di shoreline dan laguna pada kedalam an 2 sampai 

3 meter (Carpenter & Niem 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abudefduf vaigiensis    Stegastes obreptus 

 

Gambar 14. Famili Pomacentridae 

 

Tabel 8. Data meristik ikan Pomacanthus sp. dan famili Pomacentridae 

Karakter Pomacanthus sp. Abudefduf vaigiensis Stegastes obreptus 

Tipe mulut terminal  terminal terminal 
Rumus sirip D.IV.8; A.III.8; P.I.16 D.XIII.12;P.16;A.II.11;V.I.5  D.XII.13; P.15; A.I.8 ; C.16 ; V.5 
Tipe ekor emarginate emarginate emarginate 

Tipe sisik sikloid stenoid stenoid 
Garis sisi  kontinyu lurus kontinyu 
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Banyaknya famili ikan yang ditemui di sepanjang zona intertidal Pantai Kukup, 

walaupun pantai tersebut sudah cukup ramai dengan wisatawan, dapat disebabkan 

oleh melimpahnya sumber makanan seperti algae, zooplankton, dan di sisi timur pantai 

terdapat soft coral dan hard coral yang merupakan makanan ataupun tempat hidup  fa-

mili ikan karang. Selain itu, di pantai ini juga banyak terdapat pool-pool yang merupa-

kan tempat berlindung atau mengungsi ikan-ikan tersebut. Namun, ikan yang ditemui 

kebanyakan masih berupa juvenil karena waktu sampling saat air laut surut sehingga 

air laut terlalu rendah untuk ikan-ikan besar berenang. Ikan-ikan yang sudah dewasa 

masuk ke daerah intertidal saat air laut pasang untuk mencari makan atau bertelur. 

Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk memperbaiki data yang sudah ada 

saat ini. 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan 11 famili serta 18 spe-

sies. Oleh adanya famili kunci (Chaetodontidae) dapat diasumsikan bahwa ekosistem 

terumbu karang di zona intertidal Pantai Kukup masih tergolong baik. 
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