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ABSTRAK 

 Ikan guppy termasuk jenis ikan yang mudah beradaptasi dan memiliki toleransi 

tinggi terhadap rentang temperatur dan salinitas, bahkan terhadap perairan tercemar 

sekalipun dan menjadi salah satu spesies terakhir yang dapat bertahan di daerah 

tercemar berat. Ikan guppy juga ditemukan dibeberapa habitat seperti danau dan selokan 

bahkan ditemukan sampai ketinggian 1.000 mdpl. Pola warna yang mencolok pada 

guppy dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah keberadaan ikan berbahaya sebagai predator, lingkungan yang baru, dan 

perbedaan geografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan fenotip guppy 

yang dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian yaitu 6 mdpl, 25 mdpl, 470 mdpl dan 700 

mdpl dan dilakukan identifikasi molekuler dengan menggunakan gen COI untuk 

membuktikan seluruh sampel adalah spesies yang sama. Hasil analisis molekuler 

menunjukan sampel dari keempat lokasi sampling tidak terdapat perbedaan basa 

nukleotida yang artinya sampel tersebut merupakan spesies yang sama. Untuk hasil 

analisis fenotip diketahui bahwa perbedaan ketinggian berpengaruh terhadap fenotip 

ikan guppy dan faktor yang paling dipengaruhi adalah panjang tubuh, namun perbedaan 

tersebut bukan merupakan hasil adaptasi pada lingkungan tertentu karena persentase 

pengaruh lingkungan sangat kecil yaitu 0,395% pada panjang tubuh dan 99,605% dapat 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata kunci : Altitude, Fenotip, Genotip, Gen COI, Poecilia reticulata 
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