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ANALISIS FILOGENETIK IKAN BARAU DAN SASAU (HAMPALA: CYPRINIDAE)
DARI DANAU DAN SUNGAI DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN GEN
SITOKROM B
Dewi Imelda Roesma

BTG-01

Jurusan Biologi Fakultas MIPA, Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat 25163

ABSTRAK
Barau dan Sasau adalah nama lokal dari masing-masing Hampala macrolepidota (Kuhl & van Hasselt,
1823) dan Hampala sp. (Cyprinidae). Keduanya dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya pita gelap
antara sirip punggung dan sirip perut. Sebanyak 540 pasangan basa (bp) gen sitokrom b dianalisis
dari 23 individu ikan Hampala dari empat danau dan empat sungai di Sumatera Barat untuk
menentukan hubungan taksonominya. Pohon filogenetik dibangun menggunakan perangkat lunak
MEGA 6. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan genetik yang rendah (0-0,2%) inter dan intra
populasi H. macrolepidota dan Hampala sp. Oleh karena itu, Barau dan Sasau dapat dinyatakan
sebagai spesies yang sama yaitu sebagai H. macrolepidota.
Kata kunci: Cyprinidae, hubungan taksonomi, jarak genetic

ANALISIS MORFOLOGI IKAN Hampala macrolepidota (Kuhl & van Hasselt,
1823) DAN Hampala sp. DARI DANAU SINGKARAK DAN DANAU MANINJAU,
INDONESIA
Dewi Imelda Roesma

BTG-02

Jurusan Biologi Fakultas MIPA, Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat 25163

ABSTRAK
Analisis terhadap 46 karakter morfologi ikan Hampala macrolepidota dengan nama lokal:
Barau, dan Hampala sp dengan nama lokal: Sasau dari danau Singkarak dan danau Maninjau (di
Sumatera) telah dilakukan untuk melihat variasi diantaranya. Analisis menggunakan uji Kruskal
Wallis, Mann Whitney U Test, PCA (Principal Component Analysis), dan UPGMA (Unweighted Pair
Group Method Aritmatic Average). Perbedaan morfologi antara H. macrolepidota dan Hampala sp.
antar danau maupun dalam danau berkisar antara 28.2%-43.4%. Perbedaan karakter H.
macrolepidota dan Hampala sp. dari danau Singkarak adalah 34.7% sedangkan perbedaan
karakter H. macrolepidota dan Hampala sp.dari danau Maninjau adalah 28.2%. Hasil analisis
memperkirakan bahwa antara Barau dan sasau adalah spesies yang sama.
Kata kunci: Cyprinidae, Hampala, meristik, morfometrik
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KARAKTER MORFOMETRIK DAN MERISTIK IKAN EKOR PEDANG
(Xiphophorus helleri, Heckel 1884) DI DANAU BUYAN, BULELENG, BALI
BTG-03

I Nyoman Yoga Parawangsa1, Putu Roni Graha Persada1,
Prawira A.R.P. Tampubolon2, Nyoman Dati Pertami1,3
1

Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, FKP Udayana
Jalan Raya Kampus Bukit Jimbaran Bali, Indonesia
2 Loka Riset Perikanan Tuna, BRSDMKP, KKP
3 Sekolah Pascasarjana Program Doktor, Departemen MSP, IPB
 parawangsayoga15@gmail.com
ABSTRAK

Ikan ekor pedang bukan merupakan ikan asli Indonesia. Ikan ini berasal dari Amerika Tengah dan
dilaporkan menyebabkan kerugian di beberapa perairan yang dihuninya dan merupakan ikan kedua
yang paling banyak tertangkap di Danau Buyan. Tujuan penelitian untuk mengungkap karakter
morfometrik dan meristik, hubungan panjang bobot dan hubungan panjang total-panjang baku pada
dua varian ikan ekor pedang di Danau Buyan yang memiliki warna tubuh yang berbeda. Penelitian
dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2018. Ikan yang diamati berjumlah 120 ekor.
Pengamatan meliputi pengukuran 12 karakter morfometrik tradisional, 14 karakter truss
morphometric, penghitungan empat karakter meristik, dan penimbangan bobot. Panjang total ikan
ekor pedang jantan dan betina pada varian I adalah 43,94 - 79,47 mm dan 43,81 - 115,80 mm dengan
nilai b= 2,9896 dan b= 2,954. Kemudian, panjang total ikan ekor pedang pada varian II adalah 45,76
- 83,91 mm untuk ikan jantan dan 41,43 - 88,49 mm untuk ikan betina dengan nilai b= 3,0851 dan b=
3,0384. Karakter meristik pada kedua varian ikan ekor pedang baik jantan dan betina adalah D. 1213 ; A. 7-9. Hubungan panjang bobot ikan ekor pedang pada kedua varian menunjukan pertumbuhan
isometric, berarti tidak terdapat perbedaan pada dua varian ikan ekor pedang di Danau Buyan.
Kata Kunci: Bali, Danau Buyan, Ikan Ekor Pedang, Meristik, Morfometrik

MORFOLOGI TULANG BELAKANG (OSSA VERTEBRAE)
IKAN KEURELING (Tor tambroides, Bleeker 1854)
BTG-04

Ilham Zulfahmi, Yusrizal Akmal, Agung Setia Batubara

Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jalan Ibnu Sina No. 2 Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan morfologi tulang belakang (ossa vertebrae) ikan
Keureling (Tor tambroides Bleeker 1854). Contoh ikan diperoleh dari pedagang ikan di wilayah
sungai Tangse Kabupaten Pidie dengan bobot 5 kg dan panjang 65 cm. Pembuatan preparat tulang
belakang, dilakukan di Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Al Muslim
Kabupaten Bireuen; dan identifikasi dilakukan di Laboratorium Terpadu Biologi, Program studi
Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pembuatan preparat
tulang belakang dilakukan secara fisik dan kimiawi. Pemotretan setiap bagian tulang belakang
dilakukan dengan menggunakan kamera Canon EOS 700D dan diolah dengan menggunakan Adobe
Photoshop CS3. Penamaan struktur penyusun tulang belakang ikan sesuai literature. Hasil penelitian
menunjukkan ikan keureling memiliki empat buah tulang axial vertebrae yang termasuk
dalam aparatus weberian, 19 ossa abdminal vertebrae, 18 pasang ossa costae, 16 ossa caudal
vertebraedan satu os urostyles vertebrae.
Kata kunci: aparatus weberian, ossa abdominal vertebrae, ossa caudal vertebrae, Tor tambroides
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KERAGAMAN GENETIK, STRUKTUR POPULASI DAN BUDIDAYA SIDAT,
Anguilla bicolor Mc.Clelland, 1844 DI INDONESIA
Melta Rini Fahmi

BTG-05

Pusat Riset Perikanan Budidaya, BRSDMKP
Jalan Perikanan No 13 Pancoran Mas, Depok. Jawa Barat
: meltarini.fahmi@kkp.go.id
Abstrak
Di Indonesia, ikan sidat Anguilla bicolor dikenal dibagi dalam dua subspesies yang berbeda (yaitu A. bicolor
bicolor dan A. bicolor pacifica). Setelah studi semi-multipleks yang dikembangkan pada DNA mitokondria,
kedua sub-spesies secara geografis didistribusikan secara allopatry. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui keragaman genetik, struktur populasi dan budidaya A. bicolor di Indonesia. Sejumlah 180
spesimen A. bicolor dikumpulkan di sekitar perairan Indonesia. Penetapan Keragaman genetik dengan
menggunakan haplotype dan keragaman nukleotida urutan 16 SrRNA, struktur populasi dihitung dengan
heterozigositas diamati (Ho) dan perkiraan heterozigositas (He) untuk lokus mikrosatelit dan evaluasi A.
bicolor dilakukan dengan wawancara dengan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan A. bicolor memiliki
heterozigositas tinggi (0,767 <He <0,891). Analisis keragaman urutan 16SrRNA menunjukkan
keanekaragaman haplotype dan nukleotida masing-masing 0,98 dan 4,57%. Baik penanda mitokondria
dan mikrosatelit mengkonfirmasi terdapat dua subspesies sementara lokus mikrosatelit menunjukkan
diferensiasi sedang antara subspesies. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk
melarang ekspor ikan sidat yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya sidat di perairan Indonesia
dan untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Sejak itu budidaya sidat mulai dikembangkan di
beberapa daerah di Indonesia terutama bagian barat Jawa dan spesies yang dikembangkan umumnya
adalah A. bicolor. Pada dasarnya budidaya A. bicolor di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu skala
industri dan skala kecil yang didukung oleh ketersediaan sidat yang ditangkap di pantai selatan Jawa
seperti Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap dan Yogyakarta.
Kata kunci: Anguilla bicolor, budidaya sidat, perairan Indonesia

IDENTIFIKASI IKAN GELODOK
DARI HUTAN MANGROVE DI PESISIR PANTAI CIREBON
Muhimatul Umami2 dan Nadia Ayuningthias1

BTG-06
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Abstrak

Ikan gelodok merupakan jenis ikan famili Gobiidae yang banyak menempati area mangrove, salah
satunya area Mangrove di Pesisir Pantai Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
spesies ikan gelodok dari area mangrove di pesisir pantai Cirebon berdasarkan karakter
morfometrik dan meristik. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan dua area
yaitu Mundu Pesisir dan muara sungai Kanci. Ikan Gelodok dikoleksi ketika air surut secara manual
dan menggunakan jaring. Sampel yang telah dikoleksi selanjutnya diidentifikasi berdasarkan 17
karakter morfometrik dan 10 karakterk meristik. Hasil identifikasi dibandingkan dengan kunci
identifikasi Carpenter dan Niem (2001), Jaafar and Larson (2008) dan FishBase Identification. Hasil
penelitian menunjukkan jenis ikan Gelodok yang teridentifikasi dari area mangrove di pesisir pantai
Cirebon adalah Periophthalmus chrysospilos, Boleophthalmus dussumieri dan Boleophthalmus
pectinirostris.
Kata kunci: Area mangrove pesisir, ikan gelodok, pengukuran morfometrik dan meristik
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STUDI MORFOMETRIK IKAN HIAS Oryzias marmoratus ASAL DANAU
TOWUTI, SULAWESI SELATAN
BTG-07
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Pusat Penelitian Limnologi-LIPI
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ABSTRAK

Ikan hias Oryzias marmoratus merupakan salah satu ikan hias endemis Sulawesi (Danau Towuti,
Mahalona dan Lantoa). Dalam red list IUCN, ikan ini masuk dalam kategori vulnerable (rawan punah)
sehingga perlu diupayakan kegiatan pelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakter morfometrik dari ikan O. marmoratus yang berasal dari Danau Towuti, Sulawesi Selatan.
Pengukuran morfometrik terhadap 150 ekor ikan dilakukan dengan mengunakan kaliper digital
dengan ketelitian 0.01 mm. Hasil pengukuran karakter morfometriknya menunjukkan kisaran
panjang total (PT) sebesar47.03 ± 6.47 mm, panjang standar (PS) 38.83 ± 5.54 mm, panjang kepala
(PK) 7.31 ± 1.16 mm, panjang sebelum sirip dorsal (PSSD) 27.65 ± 4.38 mm, panjang sebelum sirip
ventral (PSSV) 15.95 ± 5.08 mm, panjang sebelum sirip anal (PSSA) 20.96 ± 3.38 mm, tinggi kepala
(TK) 6.48 ± 1.53 mm, tinggi badan (TB) 11.58 ± 2.50 mm, tinggi pangkal ekor (TPE) 3.79 ± 1.05 mm,
panjang batang ekor (PBE) 5.48 ± 1.34 mm, panjang dasar sirip dorsal (PDSD) 4.27 ± 3.31 mm,
panjang dasar sirip anal (PDSA) 13.83 ± 2.59 mm, panjang dasar sirip ventral (PDSV) 3.60 ± 1.11 mm,
panjang dasar sirip pectoral (PDSP) 5.71 ± 1.54 mm, panjang sirip ekor (PE) 8.39 ± 1.28 mm, panjang
sirip ekor bagian atas (PSEA) 8.20 ± 1.27 mm, panjang sirip ekor bagian tengah (PSET) 7.84 ± 1.12
mm, panjang sirip ekor bagian bawah (PSEB) 8.19 ± 1.25 mm, panjang moncong (PM) 8.40 ± 1.37
mm, diameter mata (DM) 3.60 ± 0.69 mm, jarak mata ketutup insang (JMTI) 2.50 ± 0.45 mm, jarak
antara dua mata (JAM) 4.07 ± 0.84 mm, lebar badan (LB) 4.80 ± 1.02 mm, lebar kepala (LK) 5.13 ±
1.14 mm, Lebar bukaan mulut (LBM) 0.73 ± 0.16 mm, tinggi sirip dorsal (TSD) 4.30 ± 1.55 mm, dan
tinggi sirip anal (TSA) sebesar5.49 ± 1.94 mm.
Kata kunci: ikanhias, morfometrik, Oryzias marmoratus

INVENTARISASI JENIS IKAN PENJA
(AMPHIDROMOUS GOBI) DI SUNGAI LEPPANGANG SULAWESI BARAT
BTG-08
1 Departemen

Nurjirana1, Andi Iqbal Burhanuddin2, Abdul Haris2
Perikanan, 2Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,
Universitas Hasanuddin, Makassar
ABSTRAK

Ikan Penja merupakan kelompok famili Gobiidae. Ikan amphidromous ini banyak ditemukan di
sepanjang perairan yang memiliki akses menuju sungai sebagai jalur dalam melakukan migrasi, salah
satunya di Sungai Leppangang, Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis ikan
Penja (amphidromous goby) yang terdapat di Sungai Leppangang. Sampel ikan dikoleksi
menggunakan jaring (sero) lalu diidentifikasi. Jumlah ikan Penja yang tertangkap di Sungai
Leppangang sebanyak 137 individu dari 3 genera, 5 jenis. Hasil identifikasi, semua sampel termasuk
subfamili Sicydiinae yaitu Sicyopterus lagocephalus, Sicyopterus longifilis, Stiphodon semoni, Sicyopus
zosterophorum, dan Sicyopus sp. Jenis S. zosterophorum memiliki jumlah terbanyak yaitu 67 individu,
sekitar 49% dari total jumlah jenis yang tertangkap di Sungai Leppangang selama penelitian
berlangsung. Keberadaan ikan penja di Sungai Leppangang menambah informasi mengenai sebaran
dari populasi jenis amphidromous dari famili Gobiidae.
Kata kunci: amphidromous, Gobiid, ikan penja, Sulawesi.
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STATUS TAKSONOMI
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Renny Kurnia Hadiaty
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Abstrak
Perairan tawar Pulau Sulawesi merupakan habitat dari beragam iktiofauna endemik Indonesia yang
tidak dijumpai di bagian manapun di dunia ini. Dari perairan tawar pulau ini telah dideskripsi 68
spesies ikan endemik dari tujuh familia, tergolong dalam empat ordo. Ke tujuh familia tersebut
adalah Adrianichthyiidae (19 spesies, dua genera), Telmatherinidae (16 spp, empat gen),
Zenarchopteridae (15 spp, tiga gen), Gobiidae (14 spp, empat gen), Anguillidae (satu sp, satu gen),
Eleotridae dua spp, dua gen), Terapontidae (satu sp, satu gen). Sebagian besar dari spesies endemik
di P. Sulawesi hidup di perairan danau (45 spp. atau 66,2%), 23 spp. hidup di perairan sungai. Spesies
pertama yang dideskripsi dari P. Sulawesi adalah Glossogobius celebius oleh Valenciennes tahun
1837, spesimen tipenya disimpan di Museum Paris. Delapan spesies ditemukan di abad 19, sampai
sebelum kemerdekaan Indonesia telah ditemukan 29 spp., setelah merdeka ditemukan 39 spp. di P.
Sulawesi. Di awal penemuan jenis baru, spesimen tipe disimpan di museum luar negeri, namun sejak
tahun 1990 dipelopori oleh Dr. Maurice Kottelat spesimen tipe disimpan di Museum Zoologicum
Bogoriense (MZB), Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi. Sampai saat ini spesimen tipe iktiofauna
dari P. Sulawesi disimpan di 27 museum dari 11 negara di dunia, terbanyak di Amerika (8), Jerman
(6), Swiss (3), Australia dan Belanda (2), sedangkan di Austria, Jepang, Perancis, Singapura, Inggris
dan Indonesia masing-masing satu museum.
Kata kunci: Endemik, iktiofauna, museum, Sulawesi, tipe

KARAKTERISTIK MOLEKULER IKAN TAPAH
WALLAGO LEERII DARI PROVINSI RIAU BERDASARKAN GEN CYTOCHROME B
Roza Elvyra, Nurasiah

BTG-10

Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Riau
Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Panam, Pekanbaru 28293, Indonesia
: roza.elvyra@gmail.com
ABSTRAK
Ikan tapah Wallago leerii merupakan ikan bernilai ekonomis tinggi di provinsi Riau. Penelitian
molekuler terhadap Wallago leerii sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk
menentukan karakteristik molekuler Wallago leerii dari Provinsi Riau berdasarkan gen cytochrome
b. Primer universal cytochrome b digunakan untuk proses Polymerase Chain Reaction (PCR). Hasil
PCR adalah gen cytochrome b parsial sepanjang 373 bp. Penjajaran berganda dilakukan terhadap
runutan nukleotida gen cytochrome b Wallag. leerii dari Sungai Tapung dan Indragiri Riau dengan
gen cytochrome b ikan lain dari Genbank, dan dianalisis dengan menggunakan program MEGA versi
6,0. Konstruksi filogenetik dengan menggunakan gen cytochrome b dapat membedakan Wallago leeri
dari Sungai Tapung dan Indragiri Riau, dengan spesies ikan lainya.
Kata Kunci: Gen cytochrome b, Riau, Wallago leerii
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KEANEKARAGAMAN IKAN DI SUNGAI CINGCINGGULING
KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAH
BTG-11
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ABSTRAK
Keanekaragaman ikan di Sungai Cingcingguling belum pernah dipublikasikan. Penelitian bertujuan
mengungkap keanekaragaman, pola penyebaran,, kondisi habitat. Metode yang digunakan survai,
dengan teknik purposive random sampling, pengambilan sampel tiap bulan sekali selama satu tahun
(November 2015 - Oktober 2016), di sembilan titik sampling pada tiga zona (hulu, tengah, hilir),
Pengambilan ikan menggunakan jala, jaring, bubu, data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian
memperoleh 30 Familia dari 47 species, 2283 individu. Dijumpai perbedaan antar zona, di hulu
sungai diperoleh 18 familia 31 species, 1989 individu, indeks keanekaragaman (H’) 2,628 , indeks
dominansi (D) 0,1047, indeks kemerataan (E) 0,4468. Di zona tengah ditemukan 17 familia, 32
species, 2918 individu, indeks keanekaragaman (H’) 1,943, indeks dominansi (D) 0,2653, indeks
kemerataan (E) 0,2181. Di zona hilir ditemukan29 familia, 42 species, 5424 individu, indeks
keanekaragaman (H’) 2,257 , indeks dominansi (D) 0,1673, indeks kemerataan (E) 0,2275.
Keanekaragaman tertinggi di zona hulu, familia Cyprinidae (46,46 % dengan 12 species), merupakan
kelimpahan tertinggi dan didominansi Ostheochilus hasselti . Di zona tengah dan hilir ada kesamaan
yaitu familia Bagridae (71,38 % dan 65,43% dengan tiga species) merupakan kelimpahan tertinggi.
Di zona tengah didominansi Mystus guliodan di zona hilir didominansi Mystus nigriceps.Pola
penyebaran mengelompok, kualitas air selama penelitian masih dalam kisaran yang layak untuk
kehidupan ikan.
Kata kunci : ikan, keanekaragaman, Sungai Cingcinguling

KEANEKERAGAMAN JENIS IKAN YANG TERTANGKAP TRAWL
DI PERAIRAN DELTA MAHAKAM KALIMANTAN TIMUR
BTG-12

Syarifah Nurdawati, F Supriyadi, Dian pamularsih Angraeni

Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum
Jalan Gub H. Bastari No. 8 Jakabaring Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111
 syarifa9@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian keanekaragaman jenis ikan yang tertangkap dengan trawl di Perairan Delta Mahakam
telah dilakukan pada bulan Maret, Mei dan bulan Agustus 2013. Alat tangkap yang digunakan adalah
alat tangkap trawl yang dilakukan penangkapan di setiap stasiun. Didapatkan sebanyak 6997
individu ikan pada pengamatan bulan Maret, sebanyak 6332 ekor bulan Mei dan sebanyak 8830 ekor
pada bulan Agustus yang terdiri dari 11 Ordo, 43 Famili, 84 Genus dan 112 jenis ikan yang didominasi
oleh ordo Perciformes sebanyak 22 famili, 49 genus dan 61 spesies. Indeks keragaman jenis ikan
berkisar antara 2,30 -2,46 yang menunjukkan keragaman sedang, indeks keseragaman berkisar
antara 0,56 – 0,64 yang menunjukka komunitas labil dan indeks dominansi berkisar antara 0,12 –
0,19 yang menunjukkan bahwa dominansi rendah.
Kata kunci: alat tangkap trawl, Delta Mahakam, hasil tangkapan, keragaman ikan
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FILOGENI MOLEKULER DARI SPESIES IKAN AIR TAWAR ENDEMIK RASBORA
BALIENSIS (ACTINOPTERYGII: CYPRINIDAE) DAN IMPLIKASI
TAKSONOMINYA
Wahyu Endra Kusuma1, Yoshinori Kumazawa2
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Abstrak
Rasbora baliensis adalah ikan air tawar kecil endemik di Pulau Bali. Spesies ini dideskripsikan oleh
Brittan pada tahun 1954 berdasarkan spesimen dalam jumlah kecil dan R. lateristriata dianggap
sebagai spesies terdekatnya. Status taksonomik dari R. baliensis agak membingungkan terkait
hubungannya dengan R. lateristriata. Beberapa peneliti menduga bahwa R. baliensis adalah
kemungkinan spesies yang sama dengan R. lateristriata, terutama yang berasal dari bagian timur
Pulau Jawa. Kami mengkoleksi spesimen rasbora dari Pulau Bali, terutama dari lokasi tipe (type
locality) R. baliensis di Danau Bratan, serta di pulau sekitarnya termasuk Pulau Jawa, Lombok dan
Sumbawa. Analisa molekuler menggunakan sekuen dua gen DNA mitokondria dan dua gen DNA inti
serta analisa morfologi yang melibatkan pola warna tubuh telah dilakukan untuk menyingkap
ketidakpastian taksonomi dari R. baliensis. Analisa filogenetik molekuler memperlihatkan bahwa
individu-individu dari Bali bersama dengan mereka yang berasal dari Jawa bagian timur, Lombok
dan Sumbawa merupakan spesies yang berbeda dari R. lateristriata. Analisa molekuler yang kami
lakukan juga menunjukkan bahwa individu-individu dari Bali, Lombok dan Sumbawa terkelompok
bersama-sama dengan perbedaan molekuler yang sangat dangkal tanpa adanya struktur filogenetik
yang jelas. Meskipun kombinasi dari lima karakter diagnostik yang diusulkan Brittan (1954) gagal
untuk membedakan antara R. baliensis dengan R. lateristriata, kami menemukan bahwa kombinasi
pola pigmentasi pada basicaudal blotch dan supra anal pigment dapat berperan sebagai karakter
diagnostik. Secara keseluruhan, penemuan kami berimplikasi pada pentingnya untuk melakukan
revisi status taksonomi dari R. baliensis dan R. lateristriata.
Kata kunci: analisa filogenetik, pola warna tubuh, status taksonomi, Rasbora lateristriata
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ABSTRAK
Kepulauan Raja Ampat, terletak di dekat jantung kawasan Coral Triangle di Pulau Kepala Burung,
Papua Barat. Kawasan ini dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta
habitat bahari dan terestrial yang menakjubkan. Ikan kerapu (famili Serranidae) termasuk dalam 5
famili terbesar yang berasosiasi dengan terumbu karang di wilayah Kepala Burung ini. Identifikasi
kerapu pada umumnya dilakukan berdasarkan pola warna dan karakter morfologi, namun seringkali
karakter tersebut menunjukkan variasi intraspesifik maupun perbedaan pola warna antara juvenile
dan individu dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis ikan kerapu yang diperoleh
dari hasil olahraga pancing di sekitar perairan Raja Ampat. Penentuan spesies ikan kerapu subfamili
Epinephelinae ini dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan nukleotida dan jarak genetik pada
ruas gen CO1 (Cytochrome oxidase subunit 1). Sebanyak delapan sampel ikan berhasil disekuen dan
disejajarkan. Kedelapan sampel tersebut terdiri atas delapan spesies yang termasuk kedalam tiga
genus yaitu Anyperodon, Epinephelus, dan Cephalopolis.
Kata kunci: CO1, Epinephelinae, jarak genetik, kerapu, nukleotida, olahraga pancing
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