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Abstrak 
 
 

Kali Surabaya merupakan ekosistem mengalami gangguan antropogenik berupa 
ancaman alih fungsi bantaran sungai menjadi kawasan terbangun, modifikasi aliran 
alami sungai, degradasi habitat perairan sungai dan riparian, aktivitas buangan domestik 
dan industri dan eksploitasi sumberdaya ikan secara intensif. Salah satu perubahan yang 
terlihat jelas saat ini adalah spesies ikan di DAS Brantas dan kali Surabaya yang telah 
banyak hilang tanpa sempat dieksplorasi lebih mendalam akan fungsi ekologisnya. 
Studi ini dilakukan di Kali Surabaya dengan 5 zona stasiun pada bulan Juli 2011 dan 
bulan Oktober 2012 untuk mengetahui komposisi makanan, relung ekologi dan tumpang 
tindih makanan ikan Mystus planiceps, Hemibagrus nemurus dari famili Bagridae dan 
Pangasius micronemus dari famili Pangasidae yang merupakan ikan tangkapan yang 
paling banyak dicari oleh masyarakat. Dari analisis index of prepoderance didapatkan 
hasil ikan jendil (Pangasius micronemus) tergolong ikan omnivora dengan 
kecenderungan memakan tanaman, ikan rengkik (Hemibagrus nemurus) tergolong ikan 
omnivora dengan kecenderungan invertivora dan ikan keting (Mystus planiceps) 
tergolong ikan omnivora dengan kecenderungan generalis. Luas relung makanan paling 
kecil dimiliki ikan jendil sebesar 1,6584 (standarisasi 0,1317) sedangkan paling besar 
ada pada ikan keting sebesar 4,8012 (standarisasi 0,4224). Tumpang tindih ketiga ikan 
yang diamati di Kali Surabaya hanya bertumpang tindih sebagian dengan derajat 
tumpang tindih berkisar antara 0,0495 - 0,2703. Tumpang tindih ikan keting dan ikan 
jendil terjadi pada 5 jenis makanan dari 6 jenis makanan yang dipilih ikan jendil di Kali 
Surabaya, antara lain: Baetidae (0,01025), cacing (0,00041), ikan (0,00001), serpihan 
tanaman (0,18266) dan detritus (0,07692). Sedangkan tumpang tindih ikan keting 
dengan ikan rengkik terjadi pada 10 jenis makanan dari 11 jenis makanan yang dipilih 
ikan rengkik, antara lain: udang (0,00139), kepiting (0,08585), Chironomidae 
(0,02694), Baetidae (0,00547), cacing (0,00634), nimfa capung (0,00001), Gastropoda 
(0,00568), ikan (0,00892), serpihan tanaman (0,00478) dan detritus (0,04670). Hasil ini 
menunjukkan ikan Jendil di Kali Surabaya merupakan ikan yang paling selektif dan 
rentan dalam mendapatkan sumberdaya pakannya dan ikan keting merupakan ikan yang 
paling generalis dan adaptif dalam memperoleh sumberdaya pakan di Kali Surabaya. 
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