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        Amphibia



Etimologi

Dari bahasa yunani
– μφίβιος -->amphíbiosἀ

– Amphi-: dua sisi

– Bio: hidup



Karakteristik

Kulit licin, tipis, berkelenjar dan tidak bersisik

Ektoterm (suhu tubuh dipengaruhi suhu luar)

Bernapas dengan insang, paru-paru dan kulit

Memiliki jantung 3 ruang: 2 atrium dan 1 ventrikel



Kelas Amphibia

Subclass ‡Labyrinthodontia
Subclass ‡Lepospondyli

Subclass Lissamphibia

– Ordo Anura / Salientia → katak dan kodok

– Ordo Urodela / Caudata → Salamander

– Ordo Apoda / Gymnophiona → Caecilia



Amphibia
 Dianggap sebagai bentuk 

peralihan dari kehidupan air 
(Pisces) ke bentuk 
kehidupan Tetrapod di darat. 
Karena bentuk larvanya 
mewakili bentuk kehidupan 
air dan bentuk dewasa yang 
terspesialisasi untuk bisa 
hidup di darat. 



Amphibia pertama 
muncul di zaman 
Devonian—Era 
Paleozoic—sekitar 350 
juta tahun yang lalu
Hampir seluruh 
daratan di dunia 
menyatu menjadi satu 
kontinen luas yang 
dinamakan Pangea 
(Asia, Eropa dan 
Amerika Utara menyatu 
pada daratan ini)

Muncul pertama kali



Daratan Pangea ini beriklim 
tropis stabil, dengan 
kelembaban tinggi, habitat 
rawa menjadi bentuk 
ekosistem yang umum
Arthropoda awal (crustacea, 
serangga dan arachnida) 
tersedia dalam jumlah 
melimpah
Ikan carnivor (predator 
aquatis) juga berada dalam 
jumlah yang banyak.



Hipotesa nenek moyang 
amphibia



Hipotesa kemunculan 
Amphibia
Kaki diperkirakan berasal dari modifikasi 
sirip depan (pectoral) dan perut 
(abdominal) yang mengalami modifikasi 
untuk bergerak di lingkungan darat



Crossopterygii

Nenek moyang 
Amphibia #1



Nenek moyang 
Amphibia #2 
Lungfish (ikan paru-paru)





Kulit

Lapisan epidermis sangat berkelenjer

Produksi lendir untuk mengurangi kehilangan air

Kelenjar racun

Kulit memiliki warna yang diproduksi oleh kelenjar 
yang berbeda sesuai warna:

– lipophores - kuning

– Melanophores – hitam

– Iridophores – putih

– Ameboid – warna yang berubah2



Kelenjar kulit
● Dua tipe kelenjar yang terdapat pada kulit amphibia 

adalah :
● Kelenjar hedonis yang berfungsi untuk menghasilkan feromon untuk menarik 

lawan jenis.
● Kelenjar granular yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri.



Amphibi memiliki kulit yang tebal dan permiabel. Kulit dapat dilalui air dengan 
mudah

Yang tidak hidup di dekat dengan perairan dapat menyerap air dari tanah 
lembab

Tidak perlu minum air

         Tiger Salamander

     Bull Frog



• Katak dan salamander ganti kulit secara regular
•Setelah dilepas, kulit dimakan

Ganti kulit



Sistem Sirkulasi

Jantung ruang  dua pada berudu

Jantung ruang tiga setelah dewasa



Respirasi

Berudu --> pertukaran gas melalui insang

Dewasa --> pertukaran gas melalui kulit dan paru-
paru

– Beberapa jenis salamander tetap memiliki insang 
ketika dewasa

Pertukaran gas lebih banyak pada kulit
– Salamander Plethodontidae tidak punya insang 

dan paru-paru, hanya mengandalkan kulit

– Kulitnya licin dan selalu basah, dan memiliki 
banyak pembuluh





Reproduksi

Fertilisasi eksternal pada katak, internal pada cecilia dan 
beberapa salamander

Sangat ketergantungan dengan air

Ovipar

telur anamniotik – tidak memiliki cangkang, tetapi ditutupi oleh 
lapisan jel

Menetas dalam bentuk larva yang akuatik, bernapas dengan 
insang

Umumnya larva/berudu herbivora, beberapa karnivora dan 
omnivora

Perkembangan larva bervariasi, ada yang 10 hari dan ada yang 
sampai 20 tahun



Telur



Metamorfosis



Metamorfosis Katak

Berudu muda masih 
memiliki insang, 

setelah lebih besar 
insang mulai 

menghilang dan 
diganti dengan paru-

paru

   Katak dewasa dengan telur Embrio membelah menjadi dua
Berudu masih di dalam jeli telur



Mulai tumbuhnya kaki 
belakang

The back legs are developed.

Mulai ada kaki depan

Sudah mirip katak 
dewasa tapi masih 

berekor



Metamorfosis Salamander

        Salamander di dalam telur

Salamander dengan 
insang luar

Dewasa, bisa hidup 
terestrial

Salamander dengan insang, mulai 
tumbuhnya kaki depan



Larva/Berudu
● Umumnya melakukan metamorphosis, walaupun 

pada beberapa jenis tidak secara sempurna, bahkan 
ada yang mengarah pada “melahirkan anak” 
(viparity). 

● Larva atau berudu merupakan bentuk embrio yang 
hidup secara bebas dan bersifat akuatis.

● Sebagian besar makan dari substansi yang didapat 
dari lingkungan. Ada yang memakan cadangan 
makanan yang disediakan oleh kuning telur. 



Larva/ Berudu

● Umumnya larva mempunyai 
piringan yang mengelilingi 
mulutnya, berupa cakram atau 
barbell. Bagian pinggir dari piringan 
ini dikelilingi papillae yang 
kemungkinan berfungsi untuk 
kemosensori, tactile dan deteksi 
arus air. 

● Sebagai pengganti gigi, larva 
umumnya mempunyai paruh, yang 
berfungsi untuk mengambil 
makanan berupa partikel 
tumbuhan atau alga. 



Larva/Berudu
● Larva dari sesilia dan salamander hampir menyerupai hewan dewasa dan 

peralihan dari bentuk larva ke pra dewasa terjadi secara bertahap dengan sedikit 
sekali perubahan organ tubuh. Larva anura mengalami perubahan yang paling 
besar di dalam metamorphosis, karena secara anatomi, berudu sangat berbeda 
dari dewasa. 



Pemeliharaan oleh induk



Sistem Indra
Kulit, yang mengandung berbagai macam reseptor untuk 
menerima berbagai perubahan yang terjadi di luar 
lingkungan kulit amphibia. Reseptor rasa sakit dan suhu 
terdiri dari ujung syaraf yang bebas dan bertudung, 
terdapat pada bagian dermis dan beberapa memanjang 
sampai ke bagian epidermis. Mechanoreseptor yang 
sensitive terhadap tekanan dan sentuhan, terletak dengan 
cara yang sama pada kulit.  



Sistem Indra

Telinga, berfungsi untuk mendengarkan gelombang suara 
dan menjaga keseimbangan, memonitor posisi dan 
pergerakan kepala hewan. Reseptor untuk kedua fungsi tadi 
adalah neuromast yang terletak pada telinga sebelah dalam.



Sistem Organ

Mata, dengan bentuk yang beragam, mulai dari berukuran 
besar dan menyolok sampai ke kecil dan tidak nyata, 
terletak pada bagian lateral kepala. Mata pada katak dan 
salamander yang terrestrial dan arboreal berukuran besar 
sampai sedang, yang hidup sebagai penghuni liang dan 
akuatik biasanya mempunyai mata yang berukuran kecil; 
mata pada sesilia dan amphibia penggali lubang 
mengalami degenerasi dan berada di bawah lapisan kulit.



Organ penciuman, dibentuk oleh dua struktur yang 
berpasangan secara bilateral, yaitu hidung dan organ 
vomeronasal (organ Jacobson). 



Organ perasa (gustatory organ) hampir hanya 
ada pada katak, berupa piringan pada papilla 
fungiformis lidah dan organ nonpapillary yang 
terdapat hampir di sepanjang lubang buccal, 
kecuali pada lidah.



Organ indra dalam, yang biasanya merupakan 
organ proprioceptor yang tertanam di dalam otot, 
tendon, ligament dan sendi. Organ ini 
merasakan tegangan dan tekanan pada sistem 
musculoskeletal dan memungkinkan otak untuk 
mengkoordinasikan pergerakan tungkai dan 
tubuh.  



Peranan Amphibia
● Ekologis: sebagai salah satu mata rantai makanan
● Pengendali serangga hama
● Indikator keadaan lingkungan
● Sumber protein hewani bagi beberapa kalangan
● Bahan percobaan laboratorium
● Nilai estetika (hewan peliharaan, bahan sandang)
● Sintesa zat-zat yang terkandung dalam tubuhnya, misal 

bufotanin, bufotoksin, mucus
● Dimanfaatkan untuk racun pada senjata (misal racun 

dari katak famili Dendrobatidae)



Terima Kasih
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