
 

 

 

DEPARTEMEN  BIOLOGI FMIPA USU 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Betta splendensRegan 

Menurut Hoedeman (1972), klasifikasi ikan cupang sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Superkelas : Gnathostomata 

Kelas  : Oesteichytes 

Subkelas : Actinopterygii 

Superordo : Achantopteri 

Ordo  : Perciformes 

Subordo : Anabantoidei 

Famili  : Anabantidae 

Subfamili : Ctenopinae 

Genus  : Betta 

Spesies : Betta splendens Regan 

 Dari klasifikasi diatas, ikan cupang masih satu famili dengan ikan gurami, 

sepat dan ikan betik. Ciri khas dari famili ini adalah kemampuannya bernafas 

dengan jalan mengambil oksigen langsung dari udara. Hal ini dimungkinkan 

karena adanya alat pernapasan yang dikenal dengan nama labyrinth, yang terletak 

di dalam rongga insang sebelah atas. Oleh karena itu, ikan cupang memiliki 

kesanggupan untuk hidup di tempat yang memiliki kandungan oksigen terlarut 

yang rendah. Nenek moyang ikan cupang umumnya hidup di daerah rawa-rawa, 

persawahan dan daerah aliran sungai yang dangkal. Mereka hidup berkoloni 

secara damai di perairan yang terlindung dari sinar matahari langsung     

(Sugandy, 2001). 

Ikan cupang memiliki postur tubuh yang ramping, panjangnya berukuran 

maksimum 7 cm dan memiliki warna dasar badan kuning sampai sawo matang 

dengan warna punggung gelap dan perut lebih kekuning-kuningan. Ikan cupang 

dijuluki ikan laga karena setiap kali bertemu sesama jenisnya (jantan dengan 

jantan) langsung bertarung (Daelami, 2001). 

 Ikan cupang berkembang dengan cara bertelur dan telurnya menempel 

pada substrat seperti akar tanaman, daun-daun atau substrat rapia. Dalam
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hidupnya ikan cupang jantan memiliki tanggung jawab dalam menyimpan telur-

telur yang akan dikeluarkan ikan betina pasangannya serta menjaga anak-anaknya 

yang baru menetas sedangkan ikan cupang betina akan memangsa anak-anaknya 

sendiri (Daelami, 2001). 

Menurut Sugandy (2001), bentuk sirip ikan cupang adalah butterfly,  

cagak, highfin, balok, balon dan halfmoon. Ciri yang paling menonjol dari bentuk 

sirip butterfly adalah sirip ekor yang lebar dan besar dan setengah bagiannya 

transparan sehingga tulang-tulang siripnya jelas terlihat. Karena itu, bila 

diperhatikan akan mirip sayap kupu-kupu. Cupang hias bersirip cagak memiliki 

ciri yang menonjol pada bentuk sirip ekornya yang terbelah dua sehingga nampak 

seperti memiliki dua ekor dengan posisi sirip punggung dan sirip perut sama 

simetris. Sirip cagak sempurna bila seluruh sirip-siripnya memiliki bentuk sama 

persis seperti pinang dibelah dua. Sirip highfin yang punggung berdiri tegak dan 

posisinya sedikit maju dari posisi umum. Tipe sirip highfin akan sempurna bila 

kedudukan dan panjang sirip punggungnya hampir sama dengan sirip perut. Tipe 

balok dapat dikatakan merupakan variasi dari tipe sirip ganda. Pada ujung ekornya 

nampak seperti balok, yaitu lebar, memanjang dan kaku sebelum akhirnya 

terbelah dua di bagian paling ujung sirip ekornya. Tipe sirip balon umumnya 

dijumpai pada cupang hias yang memiliki serit ganda. Helai-helai siripnya 

berongga sehingga saat mengembang membentuk gelembung mirip balon. Bentuk 

sirip halfmoon tergolong dalam cupang hias varietas baru yang dikenal dikalangan 

hobiis dan penggemar cupang hias di Indonesia. Cupang hias halfmoon memiliki 

sirip ekor, sirip punggung dan sirip perut yang lebar dengan posisi saling 

berhimpit sehingga pada saat mengembang akan nampak seperti setengah 

lingkaran. 

Warna cupang hias yang dijadikan kategori dalam kontes ada tiga, yaitu 

warna dasar, warna kombinasi dan warna maskot. Dasar pengkategorikan warna 

ini bukan hanya didasarkan pada warna tubuhnya, tetapi meliputi juga warna 

seluruh sirip-siripnya, dari sirip anal, sirip punggung, sirip perut dan sirip ekor 

(Sugandy, 2001). 

Cupang hias berwarna dasar artinya warna tubuh dan sirip-siripnya 

didominasi oleh satu warna. Warna dasar yang tergolong sempurna bila benar-
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benar hanya satu warna saja pada seluruh tubuh dan sirip-siripnya, cemerlang dan 

gradasinya merata. Warna dasar tersebut antara lain hijau, biru, kelabu dan merah. 

Sementara itu, warna dasar yang tergolong langka antara lain hitam, kuning dan 

putih. Karena itu, hingga saat ini banyak peternak dan penggemar yang berusaha 

menghasilkan maengoleksi cupang hias yang memiliki warna-warna tersebut. 

Dalam budidaya, keberhasilan menghasilkan warna dasar, terlebih warna dasar 

solid, masih kecil bila dibandingkan dengan warna yang lainnya (Sugandy, 2001). 

Secara umum cupang hias yang memiliki warna tubuh dan sirip lebih dari 

satu macam warna dikategorikan ke dalam warna kombinasi. Keberadaan cupang 

hias kategori warna kombinasi paling banyak dan sangat mudah ditemukan. 

Cupang hias kategori warna kombinasi yang tergolong bagus harus memiliki 

komposisi warna yang harmonis pada tubuh dan sirip-siripnya. Bila komposisi 

tersebut terdiri dari tiga macam warna dan merata di tubuh dan sirip-siripnya 

disebut cupang hias three colour. Cupang hias termasuk kategori maskot bila 

warna dasar tubuhnya putih atau keperakan dengan variasi bercak-bercak merah, 

biru, hijau atau abu-abu. Umumnya warna sirip-siripnya kombinasi dari dua 

warna, misalnya merah putih, merah hijau atau merah biru. Kesempurnaan warna 

maskot dapat dilihat dari mencoloknya perbedaan warna antara tubuh dan sirip-

siripnya. Berdasarkan tipe siripnya, saat ini dikenal dua macam cupang hias yaitu 

berserit tunggal dan ganda. Serit adalah tulang-tulang serit yang nampak seperti 

duri dan terdapat di bagian ujung sirip, baik sirip punggung, perut maupun ekor. 

Serit tunggal artinya hanya terdapat satu serit untuk setiap ruas sirip. Serit ganda 

artinya terdapat lebih dari satu untuk setiap ruas sirip, misalnya dua, tiga, empat, 

delapan hingga enam belas (Sugandy, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Morfologi Ikan Cupang 
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2.2. Kromosom dan Kariotipe 

Kromosom adalah substansi yang berbentuk seperti benang yang terdapat di 

dalam inti sel dan bertanggung jawab dalam penurunan sifat (hereditas) (Suryo, 

1995). Menurut Pai (1987), kromosom mengandung gen-gen yang merupakan 

wahana yang berfungsi untuk penurunan sifat dari satu generasi ke generasi lain 

pada semua organisme. Irawan (2008), menyatakan kromosom adalah suatu 

struktur yang tersusun dari asam nukleat dan protein. Pada stadium interfase 

bahan kromosom tampak sebagai benang halus dan disebut kromatin. Pada sel 

eukariot kromatin terdapat di inti sel, sedangkan pada sel prokariot terdapat di 

sitoplasma. Ketika sel memasuki stadium metafase kromatin menggulung dan 

melipat sehingga tampak tebal dan mudah terlihat dengan mikroskop cahaya. 

Kromatin yang menggulung dan melipat ini disebut kromosom. 

 Di bawah mikroskop kromosom terlihat berbeda dalam hal ukuran dan 

morfologi antar spesies. Setiap kromosom mempunyai wilayah khusus dengan 

beberapa tangan yang panjang terlihat seperti terdesak yang disebut dengan 

sentromer atau kinetokor yang berperan penting dalam aktifitas kromosom pada 

saat sel membelah (Russel, 1994). 

Menurut Suryo(1995), kromosom dapat dibedakan berdasarkan letak 

sentromernya yaitu kromosom metasentris, submetasentris, akrosentrik dan 

telosentrik. Kromosom metasentris adaalah kromosom yang memiliki sentromer 

di tengah, sehingga kromosom terbagi atas dua lengan yang sama panjang. 

Biasanya kromosom membengkok di tempat sentromer sehingga berbentuk huruf 

V. Kromosom submetasentris adalah kromosom yang memiliki sentromer tidak di 

tengah, sehingga kedua kromosom tidak sama panjang. Bila kromosom ini 

membengkok di tempat sentromer, maka kromosom berbentuk huruf J. 

Kromosom akrosentris adalah kromosom yang memiliki sentromer di salah satu 

ujungnya, sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Biasanya kromosom ini 

lurus, tidak bengok. Kromosom telosentris, ialah kromosom yang memiliki 

sentromer di salah satu ujungnya, sehingga kromosom tetap lurus dan tidak 

terbagi atas dua lengan. 

Kariotipe adalah pengaturan kromosom secara standar berdasarkan 

panjang, jumlah serta bentuk kromosom dari sel-sel somatik suatu individu 
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(Suryo, 1995). Menurut Irawan (2008), kariotipe adalah gambaran kromosom 

yang suatu organisme yang disusun berdasarkan letak dan ukuran kromosom. 

Kariotipe disusun berdasarkan panjangnya dan posisi sentromer. Kariotipe 

disusun pada saat kromosom berada pada stadium metaphase karena setiap 

kromosom telah menggandakan diri menjadi dua kromatid yang bersatu pada 

bagian sentromer. Dalam proses pembelahan selanjutnya kromatid akan tertarik 

oleh benang spindel. Kromosom dapat difoto pada stadium metaphase karena 

berada pada bidang ekuator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Jenis Kromosom.(a) Metasentrik; 

 (b) Submetasentrik; (c) Akrosentrik; (c) Telosentrik 

Sumber: http://www.google.co.id/jeniskromosom 

 

Untuk keperluan pembuatan kariotipe, sel dirangsang supaya membelah 

dan kemudian dihentikan. Sel yang sudah berhenti membelah diberi larutan 

hipotonis sehingga sel membengkak, selanjutnya difiksasi dengan metanol dan 

asam cuka glasial, diteteskan pada gelas benda, dikeringkan dan selanjutnya 

diwarnai (Irawan, 2008). 

 Prosedur pembuatan kromosom yang terbaru dapat menghasilkan 

pewarnaan yang tidak merata, menghasilkan jalur-jalur (garis-garis) yang terang 

dan gelap. Pola bergaris-garis dari kromosom-kromosom individual yang 

ditemukan adalah unik dan konsisten, dan digunakan untuk mengenali 

(identifikasi) pasangan-pasangan homolog. Ukuran besar kromosom dan 
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sentromer dapat membantu untuk membedakan satu kromosom dari yang lain 

(Pai, 1987). 

 

 

2.3. Sinar Ultraviolet (UV) 

Sinar ultraviolet banyak dijumpai pada sinar matahari, tetapi sinar ultraviolet 

dipantulkan keluar oleh ozon ke atmosfer (Snustad, 1984). Sinar ultraviolet dapat 

diserap substansi tertentu seperti basa purin dengan derivatnya guanin dan sitosin, 

dan pirimidin dengan derivatnya adenin dan timin. Energi yang dihasilkan oleh 

sinar ultraviolet sangat rendah, maka hanya dapat menembus bagian permukaan 

sel pada organisme multiseluler. Namun demikian, ultraviolet mempunyai 

kemampuan sebagai mutagen pada dosis yang tinggi dan dapat membunuh sel 

(Lewis, 1997). Sinar ultraviolet yang berlebihan akan mengganggu aktivitas DNA 

suatu spesies. Untuk dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai, 

suatu spesies dapat melakukan perubahan materi genetik atau melakukan proses 

mutasi sehingga fenotipe yang muncul tidak lagi sama dengan fenotipe semula 

(Tamarin, 1999).  

 

 

2.4. Mutasi 

Mutasi adalah suatu proses dimana suatu gen mengalami perubahan struktur dan 

menimbulkan keragaman genetik bagi seleksi alami dan untuk digunakan oleh 

pemulia tanaman dan hewan dalam menciptakan varietas baru (Crowder, 1997). 

Terjadinya suatu variasi pada suatu spesies dapat disebabkan oleh perubahan 

hereditas (Verma & Agarwal, 1975). Proses perubahan itu dapat disebut dengan 

mutasi, yaitu yang dapat menyebabkan perubahan pasangan basa DNA atau 

perubahan kromosom. Mutasi ini dapat terjadi pada sel somatik dan sel gamet. 

Jika mutan ini hanya terjadi pada sel somatik, maka mutan tersebut tidak 

menurunkan sifat-sifat yang dimilikinya pada generasi berikutnya. Mutasi yang 

demikian disebut sebagai mutasi somatik. Jika terjadi pada set gamet, maka mutan 

tersebut menurunkan sifat-sifat pada keturunannya, mutasi ini disebut sebagai 

mutasi gamet (Russel, 1992). 
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 Dalam genetika, bentuk normal dari suatu organisme disebut strain liar. 

Perubahan dari strain liar ke bentuk lain disebut mutasi awal, sebaliknya 

perubahan ke bentuk awal disebut mutasi balik. Mutasi merupakan fenomena 

penting, tanpa mutasi semua gen muncul hanya satu bentuk, tidak ada alel, 

sehingga analisis genetika tidak memungkinkan untuk diteliti (Suzuki, 1981). 

 

 

2.5. Jenis Mutasi 

Berdasarkan sejarah, mutasi telah terjadi secara spontan, yang disebabkan oleh 

sejumlah fenomena yang alamiah seperti radiasi kosmik atau sinar ultraviolet 

(Nasir, 2002). Mutasi akibat sinar ultraviolet umumnya berupa pergantian basa, 

adisi basa, pertukaran atau delesi satu atau lebih basa (Freifelder, 1987). Sinar-X 

atau sinar UV dapat digunakan untuk menginduksi mutasi, mutasi diinduksi oleh 

radiasi dan bahan kimia, secara umum mutagen genetik menyebabkan 

meningkatnya frekuensi mutasi sehingga jumlahnya nyata pada organisme yang 

bermutasi (Cummings & Klug, 1994). Pirimidin pada umumnya sangat kuat 

menyerap UV 254 nm sehingga UV dapat menginduksi pirimidin secara langsung 

yang berdampak pada kerusakan DNA (Lewis, 1997). 

Menurut Irawan (2008), terdapat beberapa jenis mutasi yang disebabkan 

putusnya kromosom yaitu delesi, duplikasi, translokasi dan inversi. Delesi adalah 

hilangnya sebagian segmen kromosom. Bila hanya salah satu dari sepasang 

kromosom yang mengalami delesi yaitu heterozigot delesi, maka ketika 

akanmengalami pembelahan meiosis, pasang ini akan membentuk semacam loop 

atau ansa yaitu suatu struktur lengkung. Duplikasi adalah penyimpangan ini 

terjadi pengulangan segmen tertentu dari suatu kromosom. Pengulangan ini 

dengan sendirinya berarti pengulangan gen. Sebagaimana delesi, karena panjang 

kromosom juga tidak sama waktu meiosis juga berbentuk loop. Translokasi terjadi 

karena sebagian atau segmen kromosom terputus dan bersambung lagi tetapi 

bukan pada kromosom awal melainkan tersambung pada kromosom lain. Dengan 

kata lain yang mengalami delesi, pada saat bersama kromosom tersebut 

mendapatkan tambahan segmen dari kromosom lain.Inversi adalah jenis 

kromosom yang memiliki susunan terbalik. 
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Menurut Stansfield (2006), mutasi dapat dibedakan berdasarkan efeknya 

pada protein (kodon) yaitu mutasi bisu, mutasi non sense, mutasi salah makna, 

mutasi netral dan mutasi pergeseran rangka. Mutasi bisu (silent mutation), yaitu 

perubahan pada sebuah kodon (biasanya pada posisi ketiga) yang tidak 

mempengaruhi asam amino yang dikodekan. Mutasi nonsense (nonsense 

mutation), yaitu perubahan pada sebuah kodon dari pengkode asam amino 

menjadi stop kodon, mengakibatkan terminasi premature rantai asam amino saat 

translasi. Mutasi salah makna (missense mutation), yaitu perubahan sebuah kodon 

yang mengubah spesifiknya sebuah asam amino yang berbeda, mengubah sekuens 

primer rantai polipeptida dan mengubah fungsi protein. Mutasi netral, yaitu 

perubahan pada kodon sedemikian rupa sehingga dispesifikkan sebuah asam 

amino yang berbeda, akan tetapi asam amino yang bari itu berlaku serupa dengan 

asam amino yang asli (misalnya, memiliki gugus fungsional yang mirip) dan tidak 

mengubah fungsi protein. Mutasi pergeseran kerangka (frameshift mutation), yaitu 

pergeseran bingkai pembacaan yang disebabkan oleh delesi atau insersi dari satu 

atau beberapa kelompok nukleotida, menghasilkan banyak kodon misense dan 

nonsense kearah hilir peristiwa mutasional. 

Sinar UV dapat menggiatkan atom-atom yang dijumpai, meskipun telah 

diketahui bahwa sinar UV tidak menginduksi ionisasi. Dalam hubungan dengan 

molekul DNA, senyawa yang paling digiatkan yaitu purin dan pirimidin karena 

senyawa tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang 254-260 nm yang 

merupakan rentang panjang gelombang sinar UV. Hasil penelitian in vitro juga 

membuktikan bahwa pirimidin terutama  timin, sangat kuat menyerap sinar UV 

pada panjang gelombang 254 nm, sehingga menjadi sangat reaktif. Hasil dari 

penyinaran pirimidin yaitu hidrat pirimidin dan dimer pirimidin. Efek utama 

radiasi UV adalah dimerisasi timin. Dimer dapat menimbulkan mutasi tidak 

langsung dengan dua cara; (1) dimer timin mengganggu helix ganda DNA serta 

menghambat replikasi DNA secara akurat, (2) kesalahan yang terjadi selama 

proses sel untuk memperbaiki DNA yang rusak (Jones, R. & Karp, A, 1986). 
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