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Pisces:
 Kelas Osteichthyes



●Osteichthyes berasal dari bahasa yunani, 
➩ Osteon = tulang, ichthyes = ikan

●kurang lebih 29000 jenis
➩ 95% dari seluruh jenis ikan, 50% dari seluruh 

vertebrata



Evolusi

 Fosil Ostichthyes pertama diketahui muncul 
pada periode Silurian dan mengalami 
perkembangan di periode Devonian Bawah 
dan Tengah, telah mempunyai bentuk yang 
beragam, dengan sirip yang berdaging atau 
berduri. 



Karakteristik

Karakter utama:
➔ Rangka dari tulang sejati
➔ Memiliki penutup insang (operculum)

– Bisa bergerak memompa air, tak perlu berenang 
agar air masuk keinsang

➔Memiliki gelembung renang



Kelas Osteichthyes

 Kulit dengan kelenjar mukus dan sisik yang tertanam di 
dalam kulit; beberapa jenis tanpa sisik; tapi tidak ada yang 
mempunyai tipe sisik placoid

 Sirip berpasangan dengan tulang rawan atau tulang sejati
 Mulut dengan banyak gigi (beberapa tidak bergigi); rahang 

selalu ada
 Respirasi dengan insang didukung oleh lengkung tulang 

insang dan dilindungi oleh operculum

Tipe sisik cycloid



Sistem sirkulasi terdiri dari jantung beruang dua, 
sistem arteri dan vena dan empat pasang 
lengkung aorta

Otak sebagai pusat sistem syaraf dengan lobus 
olfactory dan cerebrum; lobus optic berukuran 
besar

Kebanyakan spesies ovipar dan fertilisasi eksternal



 Class Osteichthyes
 Subclass Sarcopterygii

− Superordo Dipnoi
− Superordo Crossopterygii

 Ordo †Rhipidista
 Ordo Actinistia (Coelcanth)

 Subclass Actinopterygii
− Infraclass Chondrostei

 Ordo †Paleonisciformes
 Ordo Polypteryformes
 Ordo Acipenseriformes (Sturgeon)

− Infraclass Holostei
 Ordo Semionotiformes
 Ordo Amiiformes (bowfins)

− Infraclass Teleostei
 Superordo Clupomorpha (Herring)
 Superordo Elopomorpha (Belut)
 Superordo Osteoglossomorpha (Bony tongue)
 Superordo Protacanthopterygii (Trout)
 Superordo Ostariophysi (Catfish)
 Superordo Paracanthopterygii (Cod)
 Superordo Acanthopterygii 



Kelas Osteichthyes

• SARCOPTERYGII dan 
ACTINOPTERYGII dibedakan dari 
struktur siripnya, di mana sirip 
keduanya berpasangan, tetapi 
pada Sarcopterygii siripnya 
berdaging, tulang yang 
menyokong sirip dan jaringan otot 
yang menggerakannya menonjol 
keluar dari tubuh; sedangkan 
pada Actinopterygii sirip dibentuk 
oleh barisan dermal, dengan 
endoskeleton dan otot yang 
mengendalikan sirip tersebut 
berada di dalam tubuh.



Super ordo Sarcopterygii

Sebelumnya kelompok ini dinamakan dengan Chonichthyes karena 
dianggap punya bukaan nasal yang sama; tetapi kemudian 
ditemukan berbeda pada Dipnoi. 

Kelompok ikan primitif, mempunyai ciri umum sirip yang berlobus

Terbagi dalam dua ordo: 

–CROSSOPTERYGII

–DIPNOI – ikan paru-paru

Walaupun tingkat kekerabatan keduanya belum begitu jelas, tapi 
kedua ordo ini sangat mirip satu dengan lainnya, misal:

–Ukuran (20-70 cm)

–Susunan dan struktur sirip yang mirip

–Bentuk dan struktur sisik

–Bentuk penulangan bagian tengah vertebra

Semua sarcopterygii melahirkan anak (viviparous) dalam jumlah 
yang sedikit, tetapi telah sempurna perkembangannya. 



Superordo Crossopterygii

 Ikan dari ordo ini dianggap telah punah di 
periode Cretaceous sampai sekitar tahun 
1938 ditemukan kembali satu jenis 
tersangkut pada jaring nelayan di Afrika 
Selatan. 

 Ikan tersebut diidentifikasi sebagai 
coelacanth –(Latimeria chalumnae Smith 
1939), salah satu jenis Crossopterygii famili 
Latimeriidae yang dahulunya hanya 
diketahui dari fossil yang berumur 100 juta 
tahun. Ikan ini kemudian disebut sebagai 
fosil hidup.

 Ciri-ciri: berukuran besar (2 m, 100 kg), 
umur mencapai 22 tahun dan vivipar

 Selanjutnya diketahui bahwa bahwa ikan ini 
tersebar di Mozambik, Madagaskar dan 
Kepulauan Komoro. 

 Penemuan terbaru ikan ini di perairan Pulau 
Manado Tua, Sulawesi Utara  pada 30 Juli 
1998 mengungkap bahwa ikan ini bukan 
endemik perairan Afrika. 





Superordo Dipnoi

 Kelompok ini hanya terdiri 
dari 3 genera yang masih 
hidup sampai sekarang, 
tersebar di Australia 
(Neoceratodus), Afrika 
(Lepidosiren) dan Amerika 
Selatan (Protopterus). 

 Semua ikan paru-paru ini 
hidup pada perairan tawar 
yang secara rutin 
mengalami kekeringan. 
Mereka kemudian 
mengubur diri di dalam 
lumpur, menjadi tidak aktif 
dan bernafas dengan paru-
parunya.

Lokasi penyebaran ketiganya yang ganjil ini 
menegaskan bahwa ketiga daratan ini 
dahulunya merupakan satu daratan 
tunggal, karena secara fisik ketiga genera 
ini tidak mampu hidup di air asin.



Sistem respirasi sedikit rumit, karena mempunyai paru-
paru dan insang. Karenanya, jantung terbagi menjadi 
setengah bagian kiri dan setengah bagian kanan 
mirip dengan hewan darat sejati. Hal ini menegaskan 
bahwa ikan paru-paru dan hewan darat sejati telah 
mengalami tekanan ekologis yang sama.







a. Neoceratodus forsteri (Australia)
b. Lepidosiren paradoxa (Amerika Selatan)
c. Protopterus (Afrika)
d. Amphiuma (Kelas Amphibia) sebagai perbandingan morfologi



Subkelas Actinopterygii

 Kelompok ikan paling berhasil dalam sejarah 
perkembangannya, di mana sebagian besar jenisnya 
menghuni laut, danau dan sungai. 

 Mengalami berbagai modifikasi tubuh, sesuai dengan ragam 
habitat yang dihuninya 

 Tiga kelompok besar yang masih hidup sampai sekarang:
 CHONDROSTEI
 HOLOSTEI
 TELEOSTEI

 Ketiganya mempunyai sejumlah karakter yang sama, tetapi 
dengan pengkhususan pada Teleostei adalah bentuk tubuh 
yang relatif pipih lateral, aspek dorso-ventral yang lebih 
tinggi, ekor yang simetris dan gelang pelvic yang terletak 
lebih ke arah anterior. 

 Reproduksi dengan bertelur dalam jumlah yang banyak 
(sampai jutaan), telur berukuran kecil dan fertilisasi 
berlangsung eksternal.



Infraclass Chondrostei

 Muncul di bagian akhir era Paleozoic. 
 Hanya beberapa spesies yang terdapat saat ini misal 

sturgeon (Acipenser sturio)
 Berukuran besar (1-6 m), tidak mengalami osifikasi 

endoskeleton
 Tanpa perisai kulit
 Terbatas pada belahan bumi bagian utara

 Polyodon (Polyodontidae)
 Ciri sangat serupa dengan Sturgeon
 Rostrum memanjang dan memipih (mencapai 2 m), 

dengan banyak sensor syaraf untuk mendeteksi medan 
listrik. 



Acipenser sturio

A. oxyrinchus



Infraclass Holostei

 Muncul selama periode Permian
 Lebih maju dari Chondrostei, 

termasuk dalam hal rahang.
 Ujung posterior maksila bebas, 

memungkinkan untuk mengayun ke 
arah depan untuk meregangkan 
suatu lipatan kulit yang terdapat 
pada bagian tersebut. Bukaan mulut 
lebih besar berbentuk lingkaran. 

 Jaringan otot pada ikan ini sangat 
berkembang, sehingga 
memungkinkan untuk melakukan 
gerakan menghisap, dibandingkan 
dengn menggigit untuk 
mendapatkan makanan. 



Amia calva

Lepisosteus aculatus



Teleostei

 Ikan yang dominan sejak akhir Cretaceous. 
Mencapai kemajuan pada periode akhir 
Mesozoic, menggantikan Holostei, yang 
dominan sejak  periode Mesozoic.

 Rahang mempunyai fungsi perputaran pada 
bagian premaksilary, maksila bisa mengayun 
ke depan, menjadi posisi vertikal sehingga 
menghasilkan bukaan sirkular yang 
sempurna

 Gelembung renang terpisah dari 
oesophagus dan bertindak sebagai alat 
apung yang paling efektif.



Continue………….

 Piringan sisik yang tebal pada sebagian jenis 
primitif dihilangkan pada jenis yang modern 
untuk menghasilkan kemampuan berenang 
yng efektif. Sisik menjadi tipis dan rata

 Sirip ekor homocercal 
 Respirasi hampir sama dengan 

elasmobranchii, tetapi insang sudah 
mempunyai penutup (operculum).



Beberapa Fakta

- Perciformes adalah ordo dengan jenis - Perciformes adalah ordo dengan jenis 
terbanyak, sekitar 7000 jenisterbanyak, sekitar 7000 jenis

- Ikan terbesar adalah sunfish (- Ikan terbesar adalah sunfish (Mola molaMola mola) --> ) --> 
satu ordo dengan ikan buntal, satu ordo dengan ikan buntal, 
TetraodontiformesTetraodontiformes



Ikan air tawar terbesar adalah Arapaima gigas



Glossary

 Silurian. Suatu periode waktu geologi dari 
438 sampai 400 juta tahun lalu, di mana 
pertama kalinya muncul tumbuhan darat 
pertama.

 Cretacous (Kreta) Salah satu periode 
geologi dalam era Mesozoic, 130-160 juta 
tahun lalu. Pada zaman ini mulai muncul 
hewan Marsupialia, burung modern dan 
diikuti dengan kepunahan dari dinosaurus 
dan burung primitif yang bergigi. 



  Paleozoic (Era geologis yang berlangsung 
dari 590 sampai 250 juta tahun lalu dan terdiri 
dari periode Cambrian, Ordovician, Silurian, 
Devonian, Carboniferous and Permian) 





Terima kasih

Next..... Amphibia
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