Journal of Aquaculture Science April 2019 vol 4 (1): 21-26
DOI: https://doi.org/10.31093/joas.v4i1.65

ISSN : 2550-0910

Fluktuasi Asimetri Ikan Kerapu Hybrid Cantang (Epinephelus
fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) yang Berasal dari Situbondo
dan Bali
Fluctuation of Asymmetry of Hybrid Cantang Grouper (Epinephelus
fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus) Originating from Situbondo
and Bali
Lailatul Lutfiyah1*, Darmawan Setia Budi1
1

Program Studi Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan, PSDKU Banyuwangi Universitas
Airlangga
*Email :lailatullutfiyah@fpk.unair.ac.id
Abstrak
Fluktuasi asimetri berfungsi sebagai alat pengukur kestabilan organ berpasangan dalam suatu
individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai fluktuasi asimetri pada ikan hybrid kerapu
cantang yang berasal dari Situbondo dan Bali. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan JuliSeptember 2018. Ikan kerapu cantang yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 ekor dari tiaptiap daerah, dengan ukuran 7-9 cm. Karakter meristik bilateral yang diukur meliputi sirip pectoral, sirip
ventral dan linea lateralis. Hasil menunjukkan bahwa karakter sirip ventral ikan kerapu cantang dari
Situbondo dan Bali mempunyai nilai FAn yang lebih tinggi yaitu 0,6-0,7, sedangkan organ linea lateralis
mempunyai nilai FAm lebih tinggi, yaitu 1,1 sampai dengan 1,9. Nilai FAgb pada ikan kerapu cantang
yang berasal dari Situbondo memiliki nilai yang tinggi jika dibandingkan dengan kerapu cantang yang
berasal dari Bali, yaitu 1,5-2,4.
Kata Kunci : Fluktuasi asimetri; kerapu cantang; Situbondo; Bali
Abstract
Asymmetric fluctuations function as a measure of organ stability in pairs in an individual. This
study aims to determine the value of asymmetric fluctuations in hybrid grouper hybrid fish from
Situbondo and Bali. The study was conducted for 3 months, starting from July-September 2018. The
grouper used in this study was 100 individuals from each region, with a size of 7-9 cm. Bilateral meristic
characters measured include the pectoral fin, ventral fin and lateral line. The results showed that the
ventral fin character of the grouper fish from Situbondo and Bali had a higher FA value of 0.6-0.7, while
the lateral linea organ had a higher FAm value, 1.1 to 1.9. The FAgb value of the grouper originating
from Situbondo has a high value compared to the grouper from Bali, which is 1.5-2.4.
Keywords : Asymmetric fluctuation; Cantang grouper; Situbondo; Bali
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Gambar 1. Nilai Fluktuasi Asimetri Bilangan
(FAn) ikan kerapu hybrid cantang yang berasal
dari Situbondo dan Bali.
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Gambar 2. Nilai Fluktuasi Asimetri Besaran
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Gambar 3. Nilai Fluktuasi Asimetri gabungan
(FAgb) ikan kerapu hybrid cantang yang
berasal dari Situbondo dan Bali.

fluktuasi

asimetri

menunjukkan

rendahnya

stabilitas

perkembangan

individu

yang

dapat

dihubungkan

dengan

ketidakmampuan

individu

Berdasarkan dari gambar 3,

untuk mengekspresikan kode genetik

dapat dilihat bahwa kerapu cantang

yang mengatur struktur bagian tubuh

yang berasal dari Situbondo memiliki

tertentu (Leary et al, 1985a).

nilai FAn dan FAm yang lebih tinggi

Nilai FAgb pada ikan kerapu

dibandingkan dengan ikan kerapu

cantang yang berasal dari Situbondo

cantang yang berasal dari Bali.

memiliki

nilai

yang

tinggi

jika

Nilai fluktuasi asimetri yang

dibandingkan dengan kerapu cantang

tinggi pada suatu organ disebabkan

yang berasal dari Bali. Nurhidayat

oleh faktor genetik yang mendapatkan

(2000), menambahkan bahwa nilai

25

Journal of Aquaculture Science April 2019 vol 4 (1): 21-26
DOI: https://doi.org/10.31093/joas.v4i1.65

FAgb

yang

tinggi

ISSN : 2550-0910

menunjukkan

stabilitas perkembangan yang rendah
dengan tingkat homozigositas yang
tinggi sebagai akibat dari tekanan
silang-dalam.
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KESIMPULAN
Nilai FAn yang lebih tinggi
terdapat pada karakter sirip ventral ikan
kerapu

cantang

dari

Situbondo,

sedangkan nilai FAm yang lebih tinggi
terdapat pada karakter organ Linea
lateralis ikan kerapu cantang yang
berasal dari Bali. Nilai FAgb tertinggi
terdapat pada ikan kerapu cantang yang
berasal dari Situbondo.
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