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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang 

telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Seminar Nasional 

Perikanan dan Kelautan dengan tema “Sinergitas Teknologi, Hukum, dan Kebijakan 

Bidang Perikanan dan Kelautan Menuju Kedaulatan Pangan di Era MEA” dapat 

terealisasi. 

 

Prosiding ini merupakan hasil dari seminar nasional yang diadakan pada tanggal 17 

November di UTC (Unpad Training Centre) di Bandung dengan mengundang 

sejumlah pakar nasional dan juga sidang pleno hasil penelitian. Untuk itu, dalam 

kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Padjadjaran dan jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan 

nasional ini, 

2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan beserta jajarannya yang telah 

memberikan arahan dan waktu selama kegiatan berlangsung 

3. Bapak/Ibu segenap panitia seminar nasional serta mahasiswa yang telah 

membantu selama kegiatan berlangsung 

4. Bapak/Ibu dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa penyumbang artikel hasil 

penelitian  

 

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk 

kepentingan pengembangan ilmu khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. 

Di samping itu, semoga prosiding ini dapat membantu para stakeholder, 

masyarakat, dan insan akademisi untuk lebih berkembang dan memajukan bangsa 

melalui keilmuan di bidangnya. 

 

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang 

berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi 

kesempurnaan buku prosiding ini. 

 

Jatinangor, 30 November 2016 

Ketua, 

 

Dr. Ir. Eddy Afrianto, M.Si 
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PERSEPSI BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP) DARI PEKERJA PERIKANAN 
 

Marnida Yusfiani 

 

Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Tanjungbalai,  
Jln. Sei Raja, Kel. Sei Raja, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai,  

Sumatera Utara, 21345 
marnyda@gmail.com 

  

Abstrak 

Persepsi masyarakat perikanan terhadap Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya 
dijelaskan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat 
perikanan tentang BTP berbahaya dan faktor – faktor yang memengaruhinya. Pengambilan 
data menggunakan instrumen kuesioner yang disusun dan dikembangkan secara sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat perikanan setuju bahwa 
formalin dan boraks dilarang dan berbahaya ditambahkan ke dalam makanan, khawatir dan 
berharap mendapat informasi yang tepat penggunaan BTP ke dalam makanan. Faktor – 
faktor yang memengaruhi adalah pendidikan, lama bekerja, usia, perilaku, dan sikap. 

 

Kata kunci: Bahan tambahan pangan (BTP), masyarakat perikanan, berbahaya.  
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Pendahuluan 

Banyak produk makanan yang beredar dimasyarakat menggunakan BTP yang 

tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan membahayakan kesehatan konsumen. 

Produsen makanan menggunakan zat tambahan sintetis yang tidak 

direkomendasikan untuk bahan makanan (Saparinto, 2011). BTP berupa zat – zat 

kimia yang sama sekali tidak boleh ditambahkan kedalam makanan berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang 

Bahan Tambahan Pangan yang dilarang dan Food and  Drugs Administration (FDA) 

Amerika (Rasco, 2010), di antaranya adalah Formalin dan Boraks. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 

tentang BTP pasal 1 menyatakan, BTP merupakan bahan yang ditambahkan untuk 

mempengaruhi sifat dan/ atau bentuk pangan. BTP adalah senyawa yang sengaja 

ditambahkan ke dalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat 

dalam proses pengolahan, pengemasan, dan atau penyimpanan. Bahan ini 

berfungsi untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur, serta aroma. BTP 

adalah zat alami atau sintetis, yang ditambahkan kedalam makanan untuk 

meningkatkan fungsi sensori, contoh: rasa, warna, struktur, dan tahan lama (Emerton 

dan Choi dalam Bearth, 2016). BTP merupakan zat tambahan yang ditambahkan 

kedalam makanan untuk meningkatkan flavour dan meningkatkan rasa dan 

penampilan (Inetianbor, 2015). Defenisi BTP berubah seiring waktu, BTP saat ini 

sebagai zat yang tidak dikonsumsi langsung dan komposisi dari makanan, melainkan 

sebagai tambahan untuk meningkatkan atau tidak meningkatkan nilai gizi (Carocho, 

et. al dalam Ghany, 2015).  

Ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan asam 

amino essensial yang diperlukan oleh tubuh, di samping itu nilai biologisnya 

mencapai 90 persen, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga mudah dicerna 

(Salosa, 2013). Produk perikanan saat ini dilirik oleh berbagai kalangan, baik 
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masyarakat di negara maju, negara berkembang, bahkan negara terbelakang 

(Saparinto, 2011). Ikan asin dapat dibuat dari ikan air laut maupun ikan air tawar 

(Yulisa, 2014). Pengolahan ikan asin terdapat pada semua produksi hasil perikanan. 

Semua jenis ikan, ukuran, mutunya dapat diolah untuk ikan asin, sehingga beragam 

jenis, ukuran, dan mutu ikan asin dapat dijumpai dalam pasar.  

Makanan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya semakin meningkat. 

Bahaya dari konsumsi ikan asin saat ini adalah digunakannya senyawa kimia formalin 

dalam proses pengawetan ikan segar (Novita, 2014). Hasil penelitian Hastuti (2010), 

sampel ikan asin dari pasar Kamal, Socah, Bangkalan, dan Sampang Madura 

memiliki kandungan formalin dengan kadar 29,10mg/kg; 30,65 mg/kg; 49,26 

mg/kg; dan 44,14 mg/kg. Yulisa (2014) dalam penelitiannya mendeteksi kadar 

formalin sebesar 1,86% - 7,66% dari 20 sampel ikan asin gurami dari 6 pasar di Kota 

Pekanbaru. Inspeksi mendadak (sidak) oleh Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu 

(OKU) Selatan diperoleh hasil positif pada cumi yang mengandung formalin dan 

boraks sebanyak ± 2 mg/L (Budi, 2016). Di wilayah Probolinggo ditemukan ikan asin 

teri yang dijual di Pasar Ketapang, Pasar Baru, dan Pasar Ikan Mayangan positif 

mengandung formalin sebanyak 1,5 mL/ L (Huda, 2016). Dinas Kelautan dan 

Perikanan, Dinas Kesehatan, dan DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan sidak 

kesejumlah pasar tradisional pada tanggal 9 Juni 2016, menemukan ikan segar 

positif mengandung cairan pemutih dan ikan non – segar seperti ikan pindang 

positif mengandung formalin (Bisri, 2016). Berdasarkan hal yang telah dikemukakan 

di atas, diperlukan untuk mengetahui persepsi masyarakat pesisir tentang BTP yang 

berbahaya (formalin dan boraks). 

Bahan Dan Metode 

Penelitian dilakukan dengan survey dengan instrumen kuesioner terstruktur 

disusun dengan 3 (tiga) aspek yaitu: pengetahuan, sikap, dan perilaku serta 
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beberapa indikator dari setiap aspek. Kuesioner berbentuk pernyataan dan disertai 

alternatif jawaban. Responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang 

sesuai dengan pendapat mereka. Alternatif jawaban terdiri dari 5 opsi, dengan 

menggunakan skala Likert, dan memilih suatu respon dari tingkat setuju sampai 

ketingkat sangat tidak setuju (Yusfiani, 2011). 

Penelitian dilaksanakan di Kota Tanjungbalai pada bulan Juni 2016. Populasi 

adalah seluruh masyarakat perikanan di Kota Tanjungbalai. Sampel yang digunakan 

adalah 100 orang responden masyarakat perikanan yang bekerja pada Unit 

Pengolahan (UP) Ikan asin di Kecamatan Teluk Nibung dan Sipori – pori, Kota 

Tanjungbalai. 

Data dalam penelitian ini merupakan data deskriptif persentase, dari hasil 

jawaban kuesioner, maka selanjutnya dilakukan tabulasi option dari setiap item 

kuesioner. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penambahan BTP, 

dihitung dengan chi-square test.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengetahuan 

Hasil  persentase option  responden survei tentang BTP pada aspek 

pengetahuan tiap indikator ditabulasikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Persentase Responden tiap Indikator pada Aspek Pengetahuan 

Option 
 % Item Kuesioner/ tiap indicator 

1.1 1.3 1.4 1.2 1.2 1.1 1.5 1.4 1.2 1.5 1.5 
1 2 6 7 12 13 16 17 25 26 28 

Sangat Setuju 13 8 10 43 29 31 22 20 28 23 40 
Setuju 14 41 21 41 59 51 49 25 53 53 57 
Ragu 7 6 19 4 11 14 16 15 11 14 0 

Tidak Setuju 52 39 34 6 1 4 9 28 5 2 2 
Sangat Tidak 

Setuju 
14 6 16 6 0 0 4 12 3 8 1 
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Jumlah  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Pada Tabel 1.1. terdapat 11 item kusioner pada aspek pengetahuan. Pada 

item nomor 1, responden menyatakan tidak setuju sebanyak 52 orang (52 %); 

sangat tidak setuju sebanyak 14 orang (14 %); dan setuju sebanya 14 orang (14 %). 

Item nomor 2, responden menyatakan setuju sebanyak 41 orang (41 %), tidak setuju 

sebanyak 39 orang (39 %); dan sebanyak 8 orang (8 %) menyatakan sangat setuju. 

Kuesioner dengan nomor item 6, sebanyak 34 orang (34 %) responden menyatakan 

tidak setuju; 21 orang (21 %) menyatakan setuju; dan 19 orang menyatakan (19 %). 

Item nomor 7, responden menyatakan sangat setuju 43 orang (43 %); 41 orang (41 

%) menyatakan setuju. Pada item nomor 12, sebanyak 59 orang (59 %) menyatakan 

setuju; 29 orang (29 %) menyatakan sangat tidak setuju; dan 11 orang (11 %) 

menyatakan ragu. Item nomor 13, responden menyatakan setuju sebanyak 51 orang 

(51%); 31 orang (31 %) menyatakan sangat setuju; dan 14 orang (14 %) menyatakan 

ragu. 

Indikator 1.1 responden mengetahui BTP. Indikator 1.2, mengetahui 

klasisfikasi BTP. Indikator 1.3, responden mengetahui jumlah dosis penambahan 

BTP. Indicator 1.4, responden mengetahui efek BTP yang dilarang kedalam 

makanan dan penggunaan melebihi ambang batas. Indikator 1.5, responden tidak 

mengetahui gejala dari keracunan BTP. Responden  mengetahui 1. Bahan 

Tambahan (BT) merupakan bahan yang ditambahkan kedalam makanan/ pangan; 2. 

Klasifikasi BT yaitu:dapat ditambahkan ke dalam makanan dan tidak boleh/ dilarang 

ditambahkan kedalam makanan; dan 3. Formalin dan boraks merupakan BTP 

berbahaya/ dilarang dan  tidak boleh sama sekali ditambahkan kedalam makanan. 

Tetapi, responden tidak mengetahui jumlah yang tepat menggunakan BTP  

kedalam makanan dan efek dari penggunaan BTP berbahaya (formalin dan boraks) 

dalam makanan. 

Sikap 
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Hasil persentase option responden survey pada kuesioner tentang BTP pada 

aspek sikap tiap indikator ditabulasikan pada Tabel 1.2.  

Tabel 1.2. Persentase Responden tiap Indikator pada Aspek Sikap 

Option 
Responden 

% item Kuesioner 

2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 

3 4 8 9 10 11 14 15 19 20 22 23 24 
Sangat Setuju 4 47 12 24 36 49 27 8 41 9 26 3 20 

Setuju 9 39 28 49 41 36 55 30 27 20 39 7 66 
Ragu 34 4 44 19 16 12 11 27 19 32 4 4 12 

Tidak Setuju 29 6 14 6 7 3 7 27 12 21 29 65 1 
Sangat Tidak 

Setuju 
24 4 2 2 0 0 0 8 1 18 2 21 1 

Jumlah  
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

 

Dari Tabel 1.2., terdapat 13 item kuesioner pada aspek sikap. Pada item 

nomor 3, sebanyak 34 orang (34 %) responden menyatakan ragu; 29 orang (29 %) 

menyatakan tidak setuju; dan sebanyak 24 orang (24 %) menyatakan sangat tidak 

setuju. Item nomor 4, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 47 orang 

(47 %) dan sebanyak 39 orang (39 %) responden menyatakan setuju. Item nomor 8, 

sebanyak 44 orang (44 %) responden menyatakan ragu; 28 orang (28 %) responden 

menyatakan setuju; dan 12 orang (12 %) responden menyatakan sangat setuju. Item 

kuesioner nomor 9, sebanyak 49 orang (49 %) responden menyatakan setuju; 

menyatakan sangat setuju sebanyak 24 orang (24 %) responden; dan 19 orang (19 

%) responden menyatakan ragu.  

Pada item nomor 10, responden yang menyatakan setuju sebanyak 41 orang 

(41 %); sangat setuju sebanyak 36 orang (36 %); dan 16 orang (16 %) responden 

menyatakan ragu. Item nomor 11, 49 orang (49 %) responden menyatakan sangat 

setuju; sebanyak 36 orang (36 %) responden menyatakan setuju; dan 12 orang (12 

%) responden menyatakan ragu. Pada item kuesioner nomor 14, sebanyak 55 orang 

(55 %) responden menyatakan setuju; 27 orang (27 %) responden menyatakan 

sangat setuju; dan 11 orang (11 %) menyatakan ragu. Item kuesioner nomor 15, 
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sebanyak 30 orang responden menyatakan setuju; dan sebanyak 27 orang (27 %) 

responden menyatakan sikap ragu dan tidak setuju. Item nomor 19, sebanyak 41 

orang (41 %) responden menyatakan sangat setuju; 27 orang (27 %) menyatakan 

setuju; dan 19 orang (19 %) responden menyatakan ragu. Item nomor 20, sebanyak 

32 orang (32 %) responden menyatakan ragu; 21 orang (21 %) responden 

menyatakan tidak setuju; dan 20 orang (20 %) responden menyatakan setuju. Item 

nomor 22, sebanyak 39 orang (39 %) responden menyatakan setuju; 29 orang (29 %) 

responden menyatakn ragu; dan 26 orang (26 %) menyatakan sangat setuju. Item 

nomor 23, responden menyatakan tidak setuju sebanyak 65 orang (65 %) dan 

sebanyak 21 orang (21 %) menyatakan sangat tidak setuju. Item nomor 24, sebanyak 

66 orang (66 %) respoden menyatakan setuju, 20 orang (20 %) menyatakan sangat 

setuju; dan 12 orang (12 %) responden menyatakan ragu. 

Indikator 2.1, responden memiliki berberapa persepsi BTP. Indikator 2.2, 

responden merespon positif dan negatif tentang penggunaan BTP kedalam 

makanan. Indikator 2.3, responden mencari informasi tentang BTP dalam makanan. 

Responden  memproduksi/ membuat ikan asin tanpa tambahan BTP berbahaya/ 

yang dilarang dan memilih mengkonsumsi makanan yang aman untuk dikonsumsi. 

Tetapi tidak mencari informasi lebih banyak tentang BTP terutama BTP berbahaya/ 

dilarang.  
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Perilaku 

Hasil persentase option responden survey pada kuesioner tentang BTP pada 

aspek perilaku tiap indikator ditabulasikan pada Tabel 1.3.  

Tabel 1.3. Persentase Responden tiap Indikator pada Aspek Perilaku 
 

 

Berdasarkan Tabel 1.3., terdapat 7 item kuesioner aspek perilaku. Item 

nomor 5, sebanyak 43 orang (43 %) responden menyatakan tidak setuju; 24 orang 

(24 %) responden menyatakan sangat tidak setuju; dan 20 orang (20 %) responden 

menyatakan setuju. Item nomor 11, 49 orang (49 %) responden menyatakan sangat 

setuju, 36 orang (36 %) responden menyatakan setuju; dan 12 orang (12 %) 

responden menyatakan ragu. Pada item 18, sebanyak 60 orang (60 %) responden 

menyatakan sangat setuju dan 38 orang (38 %) menyatakan setuju. Item nomor 21, 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang (36 %); 34 orang (34 %) 

menyatakan sangat setuju; dan 16 orang (16 %) menyatakan ragu. Item nomor 27, 

responden sebanyak 49 orang (49 %) menyatakan setuju dan 44 orang (44 %) 

responden menyatakan sangat setuju. Item nomor 29, responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 53 orang (53 %); dan yang menyatakan 47 orang (47 %) 

setuju. Pada kuesioner item nomor 30, sebanyak 43 orang (43 %) responden 

Option 
Responden 

% Item Kuesioner 
3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 
5 11 18 21 27 29 30 

Sangat Setuju 4 49 60 34 44 53 33 
Setuju 20 36 38 36 49 47 43 
Ragu 9 12 1 16 0 0 24 

Tidak Setuju 43 3 0 10 2 0 0 
Sangat Tidak 

Setuju 
24 0 1 4 5 0 0 

Jumlah  100 100 100 100 100 100 100 
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menyatakan setuju; 33 orang (33 %) responden menyatakan sangat setuju; dan 

sebanyak 24 orang (24 %) menyatakan ragu. 

 Indikator 3.1., responden lebih berhati – hati dalam penggunaan BTP dalam 

makanan. Indikator 3.2.,  responden mengevaluasi penggunaan BTP kedalam 

makanan. Responden tidak akan menambahkan BTP berbahaya kedalam ikan asin 

yang diproduksi. Responden lebih berhati – hari dan menjadi konsumen cerdas, jika 

menemukan makanan terindikasi mengandung BTP berbahaya, responden akan 

membuang makanan tersebut dan menegur penjual. Sesuai dengan pendapat 

Balciunas (dalam Ghany, 2015), konsumen lebih waspada pada kesehatan berkaitan 

dengan BTP, keuntungan pada sisi kesehatan dari makanan “alami” dan 

“tradisional”, proses penambahan pada pengawet kimia. 

Berdasarkan Tabel 1.2., dan Tabel 1.3. rata – rata option item pada aspek 

pengetahuan, sikap, dan perilaku dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4. Rata – rata option item pada aspek Pengetahuan, Sikap, dan 
Perilaku 

No.  Aspek Rata - rata 
1 Pengetahuan  3.615 
2 Sikap 3.525 
3 Perilaku 4 

 

Rata – rata option item pada aspek pengetahuan 3,615; sikap 3,525; dan perilaku 4, 

dan digambarkan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Histogram rata – rata option item pada Aspek, Pengetahuan, dan 
Perilaku 

 

Korelasi Faktor – faktor yang Memengaruhi Penggunaan BTP 

Korelasi dari faktor – faktor yang memengaruhi penggunaan BTP yang 

dilarang, ditabulasikan pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5. Korelasi Faktor – faktor yang Memengaruhi Penggunaan BTP 
  1 2 3 4 5 6 7 

1. Tingkat Pendidikan  .380 .000 .000 .540 .920 .028 

2. Pemasaran .380  .598 .727 .457 .168 .926 

3. Lama Bekerja .000 .598  .000 .476 .016 .003 

4. Usia .000 .727 .000  .973 .078 .352 

5. Pengetahuan .540 .457 .476 .973  .692 .280 

6. Sikap .920 .168 .016 .078 .692  .003 

7. Perilaku .028 .926 .003 .352 .280 .003  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

Dari analisis pengolahan data  Pearson chi – square tes korelasi diperoleh 

hasil yang saling berkorelasi signifikan dan berhubungan dengan nilai < 0,05 antara 

lain: pendidikan dengan masa kerja; pendidikan dengan usia; pendidikan dengan 

perilaku; masa kerja dengan usia pekerja; masa kerja dengan sikap pekerja; masa 

kerja dengan perilaku pekerja; sikap dengan perilaku. 

3.615
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4
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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Persepsi tiap responden berbeda tentang penggunaan BTP pada makanan. 

Secara keseluruhan responden memilih untuk mengkonsumsi makanan tanpa 

penambahan BTP dan mengharapkan informasi yang tepat tentang penggunaan 

BTP dan efek penggunaan pada kesehatan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya 

Bearth (2016) bahwa sangat diperlukan untuk mengetahui undang – undang 

penggunaan BTP, sebagai pengganti produk alami, resiko dan keuntungan, 

merupakan variabel yang berkaitan dalam penerimaan penggunaan BTP. Konsumen 

lebih bijak dengan mengikuti berita tentang penyalahgunaan dan berakibat pada 

resiko kesehatan, dengan menelusuri kembali pada keamanan pangan dan sistem 

peraturannya. Sesuai dengan hasil penelitian Rasco (2010), hubungan baik diantara 

konsumen, produsen, dan pemerintah dapat meningkatkan persepsi dan kualitas 

dari olahan makanan perikanan. Ada beberapa faktor pendorong produsen dan 

pedagang makanan menggunakan bahan kimia ilegal praktis, efisien dan lebih 

murah dibandingkan menggunakan bahan penolong legal dan kurangnya 

pengetahuan pelaku bisnis usaha tentang bahan kimia formalin dan boraks.  

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Masyarakat pesisir mengetahui bahwa lebih baik makanan tidak ditambahkan 

dengan BTP. Formalin dan boraks dilarang ditambahkan kedalam makanan. 

Masyarakat mengharapkan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang BTP 

dan penggunaannya. Adapun faktor – faktor yang memengaruhi penggunaan BTP 

yang berbahaya adalah pendidikan, masa kerja, usia, perilaku, dan sikap. 

Saran 

Penelitian lanjutan untuk mengetahui indikator yang mendominasi penggunaan BTP 

berbahaya kedalam makanan dan pengujian kuantitatif formalin dan boraks  

terhadap ikan asin yang diproduksi oleh masyarakat perikanan. Sosialisasi 
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penggunaan BTP kedalam makanan harus lebih diintensifkan, sehingga masyarakat 

mengetahui informasi yang tepat dalam penggunaan BTP. 
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Abstrak 

Penelitian dilakukan  untuk mengetahui tingkat program penerapan kelayakan dasar UMKM 
Hajoran-Tapanuli Tengah. Mengetahui korelasi nilai organoleptik bahan baku, produk 
dengan nilai SKP. Mengetahui korelasi antara pendidikan, pengalaman usaha dengan SKP 
serta mengetahui mutu organoleptik, kimia (kadar air, lemak, protein, dan garam) dan 
mikrobiologi (ALT) pada bahan baku dan produk sesuai SNI.   
Penelitian dilakukan dengan partisipasi langsung mengikuti pengolahan ikan teri, survei, 
observasi dan wawancara dengan 30 (tiga puluh) UMKM. Rancangan percobaan 
menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) dilanjutkan dengan  uji  Anova (sidik 
ragam), Kruskal Wallis, analisa Rank Spearman dan analisa regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat program penerapan kelayakan dasar berkisar 
45% - 54%. Terdapat korelasi nyata antara nilai organoleptik bahan baku (x1) dan tingkat 
penerapan program kelayakan dasar (x2) dengan nilai organoleptik produk (Y) ( R = 0,889).  
Terdapat korelasi  antara pendidikan pengolah dengan tingkat penerapan program 
kelayakan dasar dengan correlation coeficient sebesar 0,612, maka hal ini menandakan 
adanya hubungan antara pengalaman usaha dengan tingkat penerapan program kelayakan 
dasar dengan correlation coeficient sebesar 0,802,  

 Mutu hasil uji organoleptik pada kenampakan bahan baku 6,0, bau 6,0, dan pada 
tekstur 7,0, Kenampakan pada produk rebus 7,0, bau 7,5, dan tekstur 8,0. Kenampakan 
pada produk kering 8,0, bau 8,0, dan tekstur 8,5. Mutu mikrobiologi (ALT) pada bahan baku 
setiap UMKM memiliki rata-rata  antara 4,1 x 104 - 4,7 x 104, pada tahap perebusan memiliki 
rata-rata antara 1,0 x 103 - 1,4 x103 dan pada produk akhir memiliki rata-rata antara 7,5 x 104 
- 7,8 x 104. Hasil uji kimia pada kadar lemak bahan baku 0,46%, produk rebus 0,53% dan 
produk kering 2,61%. Kadar protein pada bahan baku 16,38%, produk rebus 24,87% dan 
produk kering 34,75%. Kadar air pada bahan baku 78,75%, produk rebus 72,44% dan 
produk kering 41,53%. Sedangkan pada hasil uji kadar garam pada produk kering diperoleh 
rata-rata antara 5,72% - 6,22%.  

 
 Kata kunci : Ikan teri rebus asin kering, Program Penerapan Kelayakan Dasar. 
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Pendahuluan  
Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak 

di Pantai Barat Pulau Sumatera dan merupakan salah satu sentral produksi perikanan 

laut di Pantai Barat Sumatera. Berdasarkan keadaan tersebut pemerintah Tapanuli 

Tengah menjadikan sektor perikanan sebagai sektor unggulan terhadap 

sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya laut perairan lepas pantai. Kabupaten 

Tapanuli Tengah memiliki volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 

khususnya pada ikan teri mencapai 48.831 ton. 

Jenis usaha pengolahan dan pengawetan ikan yang mendominasi di Tapanuli 

Tengah adalah pengeringan atau pengasinan sistem perebusan. Sentra – sentra 

olahan ikan teri rebus asin kering ini berada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan 

kota Sibolga. Pengolahan ikan teri rebus asin kering yang biasa dilakukan di daerah 

tersebut masih tradisional dan bahan baku yang didapat berasal dari usaha 

masyarakat nelayan setempat yaitu Bagan tancap.  

Pengolahan ikan teri rebus asin kering juga harus memperhatikan kebersihan 

atau sanitasi llingkungan maupun peralatan yang bertujuan untuk mendapatkan 

mutu ikan teri rebus asin kering berkualitas. Untuk mendapatkan mutu yang 

berkualitas tersebut diperlukan beberapa persyaratan mengenai bahan yang 

digunakan (ikan dan garam) dan cara pengolahannya. Selain itu juga perlu dilakukan 

penerapan GMP dan SSOP dalam upaya untuk peningkatan keamanan pangan. 

  Unit pengolahan ikan teri rebus asin kering di Tapanuli Tengah belum 

sepenuhnya menerapkan program sanitasi, karena masih terdapat kekurangan-

kekurangan dalam pelaksanaannya seperti bangunan yang masih  memiliki ruang 

pengolahan berlantai kayu dan tidak berdinding sehingga harus diterapkan 

program sanitasi. Lokasi pengolah memiliki sanitasi  buruk karena berdekatan 

dengan pemukiman penduduk dan limbah sampah, sehingga untuk meningkatkan 

mutu produk ikan teri rebus asin kering yang aman untuk dikonsumsi dan terjamin 

mutunya perlu dilakukan upaya perbaikan sanitasi dan hygiene yaitu dengan 

melakukan tindakan perbaikan pengendalian sanitasi secara rutin dan periodik. 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui korelasi ganda antara nilai organoleptik bahan baku dan tingkat 

penerapan Program Kelayakan Dasar dengan nilai organoleptik produk 

2. Mengetahui korelasi masing – masing antara pendidikan (formal dan non-

formal) dan pengalaman usaha para pengolah produk ”ikan teri (Stolephorus 

sp) rebus asin kering” dengan tingkat penerapan program kelayakan dasar. 

3. Menganalisis dan mengidentifikasi pada produk ikan teri (Stolephorus sp) 

rebus  asin kering yang dihasilkan oleh pengolah untuk dapat meningkatkan 

jaminan pangan dari mutu bagi konsumen disesuaikan dengan SNI.  

 

Bahan dan Metoda 
Penelitian dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 20 Oktober 

2016 di Hajoran, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Analisa Laboratorium dilakukan 

di Laboratorium Pengolahan dan Pembinaan Hasil Perikanan Medan dan 

Laboratorium kimia Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. 

  

Alat dan Bahan 
Peralatan terdiri dari keranjang rotan, keranjang plastik, rintih, timbangan, 

palongki, serokan, nampan pengayak, fiber, wadah perebusan, sendok pengaduk, 

tungku, dan para-para dari bahan bambu untuk menjemur ikan. Alat untuk 

pengujian organoleptik berupa score sheet, alat penilaian kelayakan dasar adalah 

lembar penilaian SKP serta lembar kuisioner responden dan alat tulis. Score sheet 

organoleptik ikan segar dan ikan teri asin kering.  

 Bahan 

Bahan baku yang digunakan adalah ikan teri (Stolephorus sp), bahan 

pembantu yang digunakan adalah air dan es, sebagai bahan tambahan yang 

digunakan adalah garam. 

Metode Penelitian 
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Penelitian dilakukan dengan metode survey. Kegiatan pengumpulan data 

dilakukan melalui pengamatan, pengukuran, wawancara, dan mengikuti secara 

langsung di unit pengolahan. Kegiatan pengamatan dilakukan melalui observasi 

secara visual, labolatoris maupun pengukuran terhadap parameter dengan 

menggunakan peralatan.  

Proses pengolahan ikan teri asin kering dimulai dari penerimaan bahan baku 

yang baru datang dari bagan tancap sampai produk akhir dengan melakukan 

pengambilan data pada setiap tahapan proses (Gambar 1). Kelayakan dasar suatu 

unit pengolahan sangat ditentukan oleh penerapan GMP dan SSOP sehari - hari, 

sehingga dituntut adanya konsistensi dan efektifitas serta kontinuitas penerapan 

kedua aspek tersebut. 

 

 

Gambar 1.  Alur proses pengolahan ikan teri 

Rancangan Percobaan 

Penelitian dilakukan dengan mengamati pengolahan ikan teri rebus asin 

kering dengan perlakuan yang terdiri dari 3 (tiga) variabel (bahan baku, produk 

rebus, dan produk kering)  dengan parameter  uji yang terdiri dari uji kimia (kadar 

air, lemak, protein dan kadar garam) serta pengujian organoleptik. Pengukuran 
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parameter uji dilakukan dengan 4 (empat) kali ulangan sehingga menjadi 12 (dua 

belas) kali pengamatan 

Analisa statistik dilakukan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan 

dilanjutkan Anova Sidik Ragam. Apabila F hit > F tabel, maka akan memberikan 

pengaruh berbeda nyata dan dilanjutkan dengan BNJ untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan. 

 

Pengamatan Tingkatan Program Kelayakan Dasar 

Melakukan pengamatan dan penilaian tingkat program kelayakan dasar (SKP) 

pada 30 (tiga puluh) unit pengolah ikan teri. Penilaian dilakukan dengan melakukan 

penulisan lembar SKP dan kuisioner disemua unit pengolah ikan teri. Pengamatan 

dilakukan dengan metode deskripsi menerangkan yang terjadi secara langsung 

pada unit pengolah ikan. Penilaian ini kemudian dianalisis dengan deskriptif 

kuantitatif. 

 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Data Responden 

 Berdasarkan hasil wawancara pada 30 (tiga) puluh responden pengolah ikan 

teri rebus asin kering di Hajoran, Tapanuli Tengah terdapat 250 unit pengolah ikan 

teri rebus asin kering. Dari 250 pengolah yang ada di Hajoran, peneliti hanya 

mengambil sampel pada 30 unit pengolah dan pada ke 30 (tiga puluh) unit tersebut 

dilakukan wawancara pada masing-masing responden.  

Jenis kelamin pengolah ikan teri rebus asin kering paling banyak adalah laki - 

laki  sebanyak  23 orang (76,7 %) sedangkan perempuan sebanyak 7 orang (23,3 %). 

Frekuensi gender responden dapat dilihat pada Gambar 2: 
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Gambar 2. Grafik Gender Pengolah 

Tingkat pendidikan SMP memiliki frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 13 

responden (43,3 %) sedangkan SD sebanyak 8 responden (26,7%). SMA sebanyak 7 

responden (23,3%) dan tidak tamat SD frekuensinya sebanyak 2 responden (6,7%). 

Frekuensi pendidikan responden dapat dilihat pada Gambar 3: 

 

Gambar 3. Grafik Pendidikan Responden 

 

 

Tingkat pengalaman pengolah atau responden <5 tahun memiliki frekuensi 

sebanyak 10 responden (33,3%), sedangkan >5 tahun memiliki jumlah frekuensi 

sebanyak 4 responden (13,3%), dan pada responden >10 tahun memiliki jumlah 

frekuensi sebanyak 3 responden (10,0%), sedangkan pada responden 16-20 tahun 

memiliki jumlah frekuensi sebanyak 7 responden (23,3%) dan >20 tahun memiliki 

jumlah frekuensi sebanyak 6 responden (20,0%). Frekuensi pengalaman responden 

dapat dilihat pada Gambar 4: 

 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	

	

 

 

Gambar 4. Grafik Pengalaman Usaha 

 

Tingkat pendidikana tenaga kerja SD memiliki jumlah frekuensi tertinggi yaitu 

sebanyak 19 responden (63,3%) sedangkan SMP sebanyak 10 responden (33,3%) 

dan SMU hanya memiliki jumlah frekuensi 1 responden (3,3%). Frekuensi pendidikan 

tenaga kerja responden dapat dilihat pada Gambar 5: 

 

Gambar 5. Grafik Pendidikan Tenaga Kerja 

 

Responden usia <25 tahun memiliki jumlah frekuensi 1 responden (3,3%), 

sedangkan usia >26 tahun memiliki jumlah frekuensi 3 responden (10,0%), 

responden 31 - 35 tahun memiliki jumlah frekuensi 5 responden (16,7%), responden 

36 - 40 tahun memiliki jumlah frekuensi 5 (16,7%), responden 40 - 45 tahun memiliki 

jumlah frekuensi 7 responden (23,3%), responden 46 - 50 memiliki jumlah frekuensi 

3 responden (10,0%) dan pada responden >50 tahun memiliki jumlah frekuensi 6 
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responden (20,0%). Frekuensi umur tenaga kerja responden dapat dilihat pada 

Gambar 6: 

 

Gambar 6. Grafik Umur Responden 

 

2.  Penilaian Program Penerapan Kelayakan Dasar 

 Penilaian ini dilakukan dengan cara survei lapangan pada setiap masing – 

masing unit pengolah. Penilaian ini dilakukan menggunakan lembar kuisioner 

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) unit pengolahan ikan skala mikro kecil. 

Adapun hasil penilaian terhadap tingkat program penerapan kelayakan dasar pada 

pengolah ikan teri rebus asin kering dapat dilihat pada Gambar 7. 

Pemenuhan tingkat penerapan program kelayakan dasar pada 30 (tiga puluh) 

unit pengolah ikan teri rebus asin kering diatas terdapat hasil presentase yang 

berbeda pada masing - masing unit pengolah terhadap penerapan kelayakan dasar. 

Tingkat pemenuhan penerapan kelayakan dasar terdapat 1 (satu) pengolah 

menerapkan 45%, 2 (dua) pengolah menerapkan 46%, 1 (satu) pengolah 

menerapkan 47%, 4 (empat) pengolah menerapkan 48%, 3 (tiga) pengolah 

menerapkan 49%, 7 (tujuh) pengolah menerapkan 50%, 3 (tiga) pengolah 

menerapkan 51%, 5 (lima) pengolah menerapkan 52%, 1 (satu) pengolah 

menerapkan 53%, dan 3 (tiga) pengolah menerapkan 54%.  
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Gambar 7. Tingkat Penerapan Program Kelayakan Dasar 

Hasil tersebut diperoleh pada saat melakukan survei lapangan dan dijumpai 

bahwa pada masing-masing UMKM memiliki nilai penerapan kelayakan dasar 

berkisar 45% sampai dengan 49% memiliki kriteria kondisi sanitasi lingkungannya 

tidak bersih, tempat tinggal pengolah menyatu dengan area pengolahan, 

perlengkapan dan peralatan pengolah sangat kotor dan berserakan dilantai atau 

tidak tertata dengan rapi, dan wadah perebusan terbuat dari seng dan berkarat 

serta lantai terbuat dari kayu dan para-para terlihat kotor dan tidak layak pakai, 

banyak sampah berserakan disekitar lingkungan dan saluran pembuangan limbah 

yang terbuka mengakibatkakan bau pada lingkungan sekitar yang menyengat dan 

hal ini timbul bukan hanya berasal dari pengolahan ikan teri akan memberikan 

dampak negatif untuk lingkungan sekitar. Pada UMKM yang memiliki nilai 51% 

sampai dengan 54% memiliki kriteria kondisi lingkungan yang cukup bersih, 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan dijaga kebersihannya serta ditata rapi 

sesuai dengan jenis peralatannya, lantai terbuat dari kayu dan para-para dalam 

kondisi bersih dan layak pakai, tempat tinggal terpisah dari areal pengolahan, 

wadah perebusan terbuat dari stainless steel, dan kondisi sanitasi lingkungan kerja 

pada daerah tersebut cukup bersih. Hasil penilaian diatas masih belum memenuhi 

standar penerapan GMP dan SSOP, Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja, sebab lingkungan pekerja 

adalah salah faktor utama penyebab sumber kontaminan pada produk. 

3. Korelasi Ganda  Antara Nilai Organoleptik Bahan Baku Dan Tingkat Penerapan 

Program Kelayakan Dasar Dengan Nilai Organoleptik Produk 
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Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi ganda dan nilai R2 

adjusted sebagai berikut : Y = 0,775 + 0,381 X1 + 0,094 X2 

                 ~ R2 adjusted = 0,791 (79,1%) 

Berdasarkan nilai R2 adjusted, dapat dijelaskan  bahwa variasi nilai organoleptik 

produk secara bersama-sama dipengaruhi oleh nilai organoleptik bahan baku (x1) 

dan tingkat penerapan program kelayakan dasar (x2) sebesar 79,1%. Selain itu, 

berdasarkan koefisien-koefisien pada persamaan tersebut diatas, dapat dijelaskan 

bahwa pengaruh mutu bahan baku (x1) lebih besar dari pengaruh tingkat penerapan 

program kelayakan dasar (x2). Selanjutnya, dari hasil analisis regresi ganda diketahui 

bahwa pada taraf kepercayaan 5% terdapat korelasi nyata antara nilai organoleptik 

bahan baku (x1) dan tingkat penerapan program kelayakan dasar (x2) dengan nilai 

organoleptik produk (Y) “ikan teri rebus asin kering” ( R = 0,889).  Hal ini 

menunjukkan bahwa baik buruknya mutu produk sangat dipengaruhi oleh baik 

buruknya mutu bahan baku dan tinggi rendahnya tingkat penerapan program 

kelayakan dasar.  

4. Korelasi Masing - Masing Antara Pendidikan Dan Pengalaman Usaha Dengan 

Tingkat Penerapan Program Kelayakan Dasar 

Analisa korelasi ini merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat 

kuantitatif. Korelasi dapat dilihat dari berbagai arah seperti korelasi positif terjadi 

jika arah hubungannya searah, korelasi negatif jika arah hubungannya berlawanan 

arah dan korelasi nihil jika perubahan kadang searah tetapi kadang berlawanan 

arah. 

 Tabel 1.  Korelasi antara pendidikan dengan SKP  

 Pendidikan responden SKP 

Spearman's 

rho 

Pendidikan 

Responden 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,612** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 30 30 
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SKP Correlation 

Coefficient 

,612** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa N atau jumlah data penelitian 

adalah 30 kemudian nilai sig (2-tailed) adalah 0,000, sebagaimana dasar 

pengambilan keputusan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pendidikan pengolah “ikan teri rebus asin kering” dengan tingkat 

penerapan program kelayakan dasar. Selanjutnya, diketahui correlation coeficient 

sebesar 0,612, maka hal ini menandakan hubungan yang tinggi antara pendidikan 

pengolah “ikan teri rebus asin kering” dengan tingkat penerapan program 

kelayakan dasar. Kedua variabel tersebut berkorelasi nyata karena semakin tinggi 

tingkat pendidikan pengolah, semakin luas wawasan berfikirnya, sehingga lebih 

meningkat kesadarannya untuk menerapkan program kelayakan dasar.tingkat 

penerapan kelayakan dasar pada pengolahan“ikan teri rebus asin kering”. 

Tabel 2.  Korelasi antara pengalaman usaha dengan SKP 

 SKP Pengalamanusaha 

Spearman's 

rho 

SKP Correlation 

Coefficient 

1,000 ,802** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 30 30 

Pengalaman 

usaha 

Correlation 

Coefficient 

,802** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 30 30 

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa N atau jumlah data penelitian 

adalah 30 kemudian nilai sig (2-tailed) adalah 0,000, sebagaimana dasar 

pengambilan keputusan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengalaman usaha “ikan teri rebus asin kering” dengan tingkat 
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penerapan program kelayakan dasar. Selanjutnya, diketahui correlation coeficient 

sebesar 0,802, maka hal ini menandakan hubungan yang tinggi antara pengalaman 

usaha “ikan teri rebus asin kering” dengan tingkat penerapan program kelayakan 

dasar. Kedua variabel tersebut berkorelasi nyata karena tingkat penerapan program 

kelayakan dasar pada unit pengolahan “ikan teri rebus asin kering” dipengaruhi 

oleh pengalaman usaha para pengolah karena semakin lama pengalaman yang 

dimiliki oleh pengolah maka semakin tinggi pula presentase tingkat penerapan 

kelayakan dasar pada pengolahan“ikan teri rebus asin kering”.  

3. Pengujian Mutu 

3.1 Mutu Organoleptik 

Tabel 3. Penilaian Organoleptik (bahan baku, produk rebus dan Produk kering) 

Sampel Kenampakan Bau Tekstur SNI 

Bahan Baku 6,0a 6,0a 7,0a 7 

Perebusan 7,0b 7,5b 8,0b 6,5 

Produk Kering 8,0b 8,0c 8,5b 6.5 

Keterangan : Notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

Kenampakan  

 Berdasarkan uji organoleptik, diketahui bahwa tingkat penerimaan panelis 

terhadap sampel diatas terdapat penampakan bahan baku dan produk ikan teri 

rebus asin kering menghasilkan rata - rata nilai kenampakan bahan baku 6,0, produk 

rebus menghasilkan rata - rata 7,0 dan pada produk akhir menghasilkan rata - rata 

8,0. 

Hasil analisis statistik non-parametrik Kruskall-Wallis menunjukkan angka sig 

4,303 dan nilai F hitung 18,435. Angka ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar 

dari  F tabel (F Hitung > F Tabel) dan signifikan pada 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat sampel yang berbeda nyata yaitu pada sampel bahan 

baku. Hasil uji lanjut Multiple Comparison, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pada tiap sampel, hal ini dikarenakan mutu pada bahan baku jelek dan penanganan 
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bahan baku yang kurang baik serta tidak menerapkan rantai dingin sehingga tidak 

memenuhi standar SNI 2708.1.2009 yaitu 7 (tujuh), sehingga pada bahan baku 

berbeda nyata pada produk rebus dan produk kering.  

Bau 

 Hasil pengujian bau, diketahui bahwa tingkat penerimaan panelis terhadap 

bau pada bahan baku menghasilkan nilai rata - rata 6,0, produk rebus menghasilkan 

nilai rata - rata 7,5 dan pada produk kering menghasilkan nilai rata - rata 8,0. 

 Hasil analisis statistik non-parametrik Kruskall-Wallis menunjukkan angka sig 

4,303 dan nilai F hitung 23,271. Angka ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar 

dari  F tabel (F Hitung > F Tabel) dan signifikan pada 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat sampel yang berbeda nyata yaitu pada sampel bahan 

baku. Hasil uji lanjut Multiple Comparison, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pada tiap sampel, hal ini dikarenakan mutu pada bahan baku jelek dan penanganan 

bahan baku yang kurang baik serta tidak menerapkan rantai dingin sehingga tidak 

memenuhi standar SNI 2708.1.2009 yaitu 7 (tujuh), selain itu bau yang timbul pada 

bahan baku dapat disebabkan oleh pertumbuhan mikroba yang dapat menimbulkan 

kerusakan pada baku yaitu yang disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri anaerob 

yang menghasilkan lendir dan bau busuk dan dapat membahayakan kesehatan 

manusia, karena bukan hanya terjadi pada permukaan ikan, tetapi juga menyerang 

bagian dalam (Siagian, 1973), sehingga pada bahan baku berbeda nyata pada 

produk rebus dan produk kering.  

 Tekstur 

 Hasil pengujian organoleptik, diketahui bahwa tingkat penerimaan panelis 

terhadap tekstur bahan baku menghasilkan nilai rata - rata 7,0, produk rebus 

menghasilkan nilai rata - rata 8,0 dan pada produk kering menghasilkan nilai rata - 

rata 8,5. Hasil analisis statistik non-parametrik Kruskall-Wallis, menunjukkan angka 

sig 4,303 dan nilai F hitung 20,685. Angka ini menunjukkan bahwa F hitung lebih 

besar dari  F tabel (F Hitung > F Tabel) dan signifikan pada 0,05 sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat sampel yang berbeda nyata yaitu pada sampel bahan 

baku, produk rebus dan produk kering. Hasil uji lanjut Multiple Comparison, 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada tiap sampel. Perbedaan ini 

dikarenakan, mutu pada pada ketiga sampel tersebut memiliki tekstur yang tidak 

baik atau tidak memenuhi standar, seperti dagingnya sudah tidak kompak, tidak 

padat, sangat rapuh dan mudah terurai. Kondisi ini dikarenakan proses pengeringan 

terlalu lama atau melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga produk 

mengalami kerusakan fisik atau kerusakan tekstur. Menurut Siagian (1973), 

kerusakan pada ikan asin dapat ditimbulkan oleh bakteri halophilik yang mampu 

mengubah tekstur maupun rupa daging ikan.  

3.2  Mutu Kimia 

Tabel 4. Pengujian Kimia (Proksimat) 

Sampel Lemak (%) Protein (%) Air (%) 

Bahan Baku 0,46a 16,38a 78,75c 

Perebusan 0,53a 24,87b 72,44b 

Produk Kering  2,61b 34,75c 41,53a 

Keterangan : Notasi yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

    Kadar Lemak 

Hasil uji kadar lemak pada bahan baku sebesar 0,46%, produk rebus 

didapatkan sebesar 0,53% dan produk akhir sebesar 2,61%. Hasil analisis statistik, 

menunjukkan angka sig 2,447 dan nilai F hitung 1862,981. Angka ini menunjukkan 

bahwa F hitung lebih besar dari  F tabel (F Hitung > F Tabel) dan signifikan pada 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat sampel yang berbeda nyata yaitu 

pada produk kering.  

Hal ini dikarenakan bahwa adanya perubahan komposisi pada tubuh ikan 

sehingga kadar air dalam tubuh ikan berkurang dan dipengaruhi oleh kecepatan 

penetrasi garam kedalam tubuh ikan sehingga semakin tinggi kadar lemak yang 

terdapat didalam tubuh ikan, maka semakin lambat penetrasi garam kedalam tubuh 
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ikan. Kandungan lemak yang tinggi juga berpotensi dapat meningkatkan laju 

oksidasi lemak. Menurut Ketaren (1986), kerusakan lemak didalam bahan pangan 

dapat terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan. Kerusakan lemak 

mengakibatkan bahan pangan menjadi bau (tengik) dan mempunyai rasa tidak enak. 

     Kadar Protein 

         Hasil uji kadar protein pada bahan baku didapatkan sebesar 16,38%, produk 

rebus sebesar 24,88% dan produk akhir didapatkan sebesar 34,75%. Nilai tertinggi 

terdapat pada produk kering dan terendah terdapat pada bahan baku. Hasil analisis 

statistik, menunjukkan angka sig 2,447 dan nilai F hitung 102,696. Angka ini 

menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari  F tabel (F Hitung > F Tabel) dan 

signifikan pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel datas (bahan 

baku, produk rebus dan produk kering) berbeda nyata.  

 Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kadar protein pada produk yang 

mengalami proses pengeringan. Pengeringan akan mengubah sifat daging ikan, 

tetapi nilai gizinya relatif tetap.  Kadar air yang mengalami penurunan akan 

mengakibatkan kandungan protein didalam  bahan mengalami peningkatan 

(Adawyah, 2007).  

    Kadar Air 

Hasil uji kadar air pada bahan baku didapatkan sebesar 78,75%, produk 

rebus sebesar 72,44% dan produk akhir sebesar 41,53%. Nilai tertinggi terdapat 

pada bahan baku dan terendah terdapat pada produk kering. Hasil analisis statistik, 

menunjukkan angka sig 2,447 dan nilai F hitung 19839,152. Angka ini menunjukkan 

bahwa F hitung lebih besar dari  F tabel (F Hitung > F Tabel) dan signifikan pada 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada ketiga sampel diatas berbeda nyata.  

Penurunan kadar air disebabkan oleh pengeringan yaitu penguapan 

kandungan air yang ada di dalam maupun di permukaan produk. Proses 

pengeluaran kandungan air bahan hingga mencapai kandungan tertentu agar 

kecepatan kerusakan bahan dapat diperlambat. Semakin sedikit kadar air suatu 
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bahan akan mengurangi pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim. Kandungan air 

akan mempengaruhi daya tahan bahan terhadap serangan mikroba (Adawyah, 

2007). Kadar air merupakan faktor penting dalam penyimpanan produk pangan, 

terutama produk olahan karena dapat menentukan daya awet bahan pangan. Hal ini 

berkaitan dengan sifat air yang dapat mempengaruhi sifat fisik, perubahan secara 

kimiawi, mikrobiologi dan enzimatis. Perubahan - perubahan tersebut akan 

mempengaruhi tekstur, aroma dan cita rasa makanan (Buckle et al. 1987) 

Kadar Garam    

Tabel 5. Pengujian Kadar Garam Pada Produk Akhir 

Sampel N Bahan Kering Rata-rata (%) SNI 

UMKM 1 1 6,08 6,06 %  

 

2 6,05 SNI 

2708.1:2009 UMKM 2 1 6,04 6,03 % 

 

2 6,02 Maksimal 10 

% UMKM 3 1 5,91 5,72 % 

 

2 5,53  

UMKM 4 1 6,29 6,22 % 

 

2 6,15  

 

 Hasil pengujian kadar garam menunjukkan rata - rata 5,72 - 6,22%. Hal ini 

berarti kandungan kadar garam pada produk akhir tidak melebihi standar SNI 

(2708.1.2009) yaitu maksimal 10%.  

 Menurut Moelijanto (1992), semakin tinggi kadar garam pada badan ikan maka 

semakin rendah kadar air yang terdapat dalam badan ikan. Proses penggaraman, 

pengawetannya dilakukan dengan cara mengurangi kadar air dalam badan ikan 

sampai titik tertentu sehingga bakteri tidak dapat hidup dan berkembang lagi. 

Bakteri yang dapat hidup secara baik pada lingkungan yang mengandung garam 

dengan konsentrasi lebih besar dari 2 % adalah bakteri jenis ‘obligat halophilik 

(Siagian, 1973). Garam dalam proses penggaraman memiliki dua fungsi yaitu 

menyerap cairan tubuh ikan dan menyerap cairan tubuh bakteri. Pada fungsi kedua 
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akan mengakibatkan proses metabolisme bakteri terganggu karena kekurangan 

cairan, akhirnya bakteri mengalami kekeringan dan mati.  

 

3.3   Hasil Uji mikrobiologi (ALT) 

Tabel 6. Hasil Uji ALT Bahan Baku dan Produk Akhir 

Sampel Bahan baku Perebusan Bahan kering 

A 4,2 x 104 1,25 x 103 7,8 x 104 

B 4,5 X 104 1,0 x 103 7,15 x 104 

C 4,7 x 104 1,4 x 103 7,5 x 104 

D 4,1 x 104 1,15 x 103 7,65 x 104 

SNI 5,0 x 105 

kol/gr 

1 x 105 kol/gr 1 x 105 kol/gr 

Dari hasil tersebut diatas diketahui terdapat perbedaan jumlah koloni 

mikroba pada masing- masing UMKM yaitu pada bahan baku, produk rebus dan 

produk akhir. Pada sampel produk rebus mengalami penurunan jumlah koloni 

karena pada proses ini menggunakan suhu tinggi sehingga mampu mematikan 

sebagian dari mikroba yang tidak tahan panas dan suhu tinggi (termophylic). 

Menurut suwetja (2011), perebusan dapat menambah daya awet produk karena 

dapat mematikan sebagian dari mikroba serta dapat menonaktifkan enzim pada 

produk. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim adalah suhu. 

Aktivitas enzim ini dapat hilang atau rusak pada suhu 93°c atau lebih.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yaitu: 

1) Penerapan program kelayakan dasar pada unit pengolahan produk ikan teri 

rebus asin kering berkisar antara 46% - 54%.  

2) Terdapat  korelasi nyata antara nilai organoleptik bahan baku dan tingkat 

penerapan program kelayakan dasar dengan nilai organoleptik produk  
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3) Terdapat hubungan masing - masing korelasi nyata antara pendidikan, 

pengalaman  pengolah dengan tingkat program kelayakan dasar . 

4) Mutu hasil uji organoleptik pada kenampakan bahan baku 6,30, bau 6,43 dan 

tekstur 7,00. Kenampakan pada produk rebus 7,37, bau 7,57 dan tekstur 7,93 

(nilai standar minimum 6,5). Kenampakan pada produk kering 7,90, bau 8,17 dan 

tekstur 8,53. Mutu mikrobiologi (ALT) pada bahan baku setiap UMKM memiliki 

rata - rata  antara 4,1 x 104 - 4,7 x 104, pada tahap perebusan memiliki rata - rata 

antara 1,0 x 103 - 1,4 x103 dan pada produk akhir memiliki rata - rata antara 7,5 x 

104 - 7,8 x 104. Hasil uji kimia pada kadar lemak bahan baku 0,46%, produk rebus 

0,53% dan produk kering 2,61%. Kadar protein pada bahan baku 16,38%, 

produk rebus 24,87% dan produk kering 34,75%. Kadar air pada bahan baku 

78,75%, produk rebus 72,44% dan produk kering 41,53%. Sedangkan pada hasil 

uji kadar garam pada produk kering diperoleh rata - rata antara 5,72% - 6,22 

5.2 Saran 

Perbaikan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat sanitasi dan hygiene seperti 

penyediaan air bersih, kondisi bangunan dan lingkungan UPI, peralatan dan 

perlengkapan pekerja, gudang penyimpanan, tempat pembuangan limbah, ruangan 

yang saniter; dan kebersihan dan kesehatan karyawan. 

1) Melakukan pergantian air rebusan setiap hari untuk menjaga mutu produk. 

2) Adanya pelatihan/keterampilan pada semua masyarakat pengolah ikan teri 

secara berkala yang diharapkan nantinya dapat memberikan jaminan untuk 

menghasilkan produk yang bermutu (sesuai SNI).  
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Abstrak 

Kearifan lokal masyarakat pesisir sering memanfaatkan Bruguiera gymnorrhiza L. 
sebagai obat tradisional, namun informasi mengenai aktivitas antibakteri dan 
kegenoktoksisitasannya masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati 
kandungan senyawa bioaktif daun, buah dan kulit batang terhadap aktivitas antibakteri dan 
apakah senyawa tersebut menimbulkan mutasi genetik atau tidak. Simplisia daun, buah dan 
kulit batang diekstraksi dengan maserasi bertingkat. Tiap ekstrak diuji aktivitas 
antibakterinya dan hasil menunjukkan ekstrak etil asetat buah sebagai yang terbaik karena 
berspektrum luas dan paling besar zona hambatnya. Uji genotoksisitas menunjukkan ekstrak 
etil asetat buah bisa digunakan sebagai bahan baku obat yang aman karena pada 
konsentrasi 2000 µg/ml tidak merubah pigmen bakteri Serratia marcescens. Dari uji 
fitomikia ekstrak etil asetat mengandung senyawa bioaktif alkaloid, fenol, flavonoid, 
triterpenoid. 

 
Kata kunci : Bruguiera gymnorrhiza L, aktivitas antibakteri, genotoksisitas, fitokimia, obat. 
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Pendahuluan 

Indonesia memiliki kawasan pesisir pantai sangat luas yang ditumbuhi berbagai 

jenis tumbuhan pantai. Salah satu contoh tumbuhan pantai yaitu bakau atau 

mangrove. Masyarakat Indonesia telah memanfaatkan berbagai tanaman sebagai 

salah satu obat tradisional dimana obat tersebut diramu dan diracik atas dasar 

pengalaman dari generasi ke generasi. Biasanya dapat dibuat dari berbagi macam 

bagian tumbuhan seperti daun, batang, buah, bunga bahkan akarnya (Bayu dan 

Noviari dalam Sarno et al, 2013) 

Bruguiera gymnorrhiza  dimanfaatkan ke berbagai macam hal  di beberapa 

Negara. Seperti di Malaysia (Arifullah,2014) Bruguiera gymnorrhiza di manfaatkan 

sebagai astringen, pengobatan malaria, diare dan demam. Di India Bruguiera 

gymnorrhiza di manfaatkan sebagai obat cacing (Vandana et al, 2011), pencegah 

diabetes, pencegah hipertensi, penawar racun untuk ikan (Appado, 2003), serta 

sebagai antidiabetik dan anti hiperlipidemia (Karimulla dan Kumar, 2011). Di Fiji, 

Pulau Solomon kulit batang  Bruguiera gymnorrhiza dimanfaatkan sebagai obat 

sifilis dan akarnya digunakan untuk diabetes dan mengembalikan kehilangan nafsu 

makan (WHO,1998). Di Papua, Indonesia dalam rangka pengendalian penyakit 

malaria tumbuhan Bruguiera gymnorrhiza dimanfaatkan sebagai pestisida nabati 

yang dapat memutuskan atau mematikan larva nyamuk dengan mengisolasi 

senyawa saponin (Liem et al,2013). 

Mangrove banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh manusia dari 

generasi ke generasi.Karena seringnya mangrove ini dijadikan obat untuk manusia 

perlu dilakukan kajian tentang kandungan fitokimia untuk mencari potensi lain dari 

kulit batang, daun dan buah Bruguiera gymnorrhiza sebagai  obat tradisional 

keamanan dari ekstrak buah tersebut agar tidak terjadi mutasi genetik pada 

manusia. Dari uraian di atas, maka penulis mengambil judul, ”PENAPISAN 
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AKTIVITAS ANTI BAKTERI MANGROVE TANCANG (Bruguiera gymnorrhiza L. ) 

DAN GENOKTOKSISITASNYA SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT”. 

Bahan dan Metode 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman lindur 

(Bruguiera gymnorrhiza L.) berupa daun, kulit batang, dan buah yang diambil dari 

Blanakan, Jawa Barat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ekstraksi buah lindur 

adalah etil asetat, metanol, dan heksana. Bahan yang digunakan untuk analisis 

aktivitas antibakteri adalah bakteri uji berupa Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli yang diperoleh dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan 

Perikanan Jakarta, akuades, kloramfenikol, media Nutrient agar, media Nutrient 

Broth, Plate count agar. Bahan yang digunakan untuk uji genoktoksisitas 

menggunakan Serratia marcescens sebagai bakteri target yang diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi, Sekolah Tinggi Ilmu Hayati, Institut Teknologi Bandung, 

sedangkan untuk uji senyawa bioaktif adalah pereaksi Meyer, pereaksi Wegner, 

pereaksi Dragendorf (Uji Alkaloid), kloroform, anhidra asetat ( Uji Steroid), NaOH 

10%, H2SO4 pekat (uji flavonoid), air panas, larutan HCl 2N (uji saponin) dan etanol 

70%, larutan FeCl3  5% (uji fenol hidrokuinon), FeCl3 1% (uji tanin). 

1) Pengambilan dan Preparasi Simplisia tanaman Bruguiera gymnorrhiza L. 

Pengambilan sampel ekstrak kulit batang dipilih batang yang tidak terlalu 

tua. Pengambilan sampel buah dilakukan dengan cara dipetik secara manual buah 

yang sudah matang. Sedangkan untuk pengambilan sampel daun dipetik dengan 

manual pada saat sore hari sehingga tidak menganggu proses fotosintesis. Seluruh 

sampel diambil dalam satu kawasan tempat tumbuh yang sama. Daun, kulit batang 

dan buah dikumpulkan dan dicuci kemudian dipotong-potong kecil secara terpisah 

kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari. Setelah kering, bahan alam tersebut 

dihaluskan dengan blender dan diayak sehingga diperoleh simplisia berupa serbuk 

buah, kulit batang dan daun Bruguiera gymnorrhiza. 

2) Pembuatan ekstrak tanaman Bruguiera gymnorrhiza L. 
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Metode ekstraksi yang digunakan mengacu kepada Hazar (2014) 

menggunakan ekstraksi bertingkat menggunakan tiga macam pelarut berdasarkan 

tingkat kepolarannya, yaitu n-heksana (non polar), etil asetat (semi polar), dan 

metanol (polar). Sampel sebanyak 100 gram dimaserasi dengan pelarut n-heksana 

sebanyak 400 ml selama 48 jam dengan diberi goyangan menggunakan orbital 

shaker dengan kecepatan 170 rpm. Hasil maserasi yang berupa larutan kemudian 

disaring dengan kertas saring sehingga diperoleh filtrat dan residu. Residu hasil 

ekstraksi dengan n-heksana selanjutnya dilarutkan dengan etil asetat sebanyak 400 

ml selama 48 jam dan diberi goyangan yang sama dengan maserasi sebelumnya, 

sedangkan filtrat yang diperoleh dievaporasi menggunakan rotary vacuum 

evaporator pada suhu 40o C .Residu hasil ekstraksi yang menggunakan etil asetat 

selanjutnya dilarutkan dengan metanol sebanyak 400 ml selama 48 jam dan diberi 

goyangan yang sama dengan maserasi sebelumnya. Filtrat yang menggunakan etil 

asetat kemudian dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 

40o C. Hasil maserasi dengan pelarut metanol kemudian disaring dengan kertas 

saring. FIltrat yang menggunakan metanol dievaporasi menggunakan rotary vacuum 

evaporator pada suhu 40o C, sedangkan residu yang tersisa dibuang. Berdasarkan 

proses ini, diperoleh ekstrak dengan pelarut n-heksana, etil asetat, dan metanol. 

3) Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivtas antibakteri meliputi tahapan persiapan peremajaan bakteri 

uji, identifikasi bakteri uji dan tahapan pengujian. Tahapan persiapan peremajaan 

bakteri uji merupakan modifikasi dari Renhoran (2013) dalam Rahmawati (2014) dan 

menggunakan acuan standard dari NCCLS atau Komite Nasional Standar 

Laboratorium Klinis yang meliputi pembuatan media padat Nutrient agar (NA), 

pembuatan media cair Nutrient broth (NB) dan menggunakan bakteri 

Staphylococcus aures dan Eschericia coli sebagai bakteri uji standar. Sebanyak 1 

ose dari stok bakteri diinokulasi dengan menggores ose pada media Plate Count 
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Agar miring dan selanjutnya diinkubasi pada inkubator dengan suhu 35o C-37oC 

selama 24 jam. 

Untuk membuat suspensi bakteri uji, diambil sebanyak 1 ose dari masing-

masing bakteri yang sudah diremajakan diambil dari media agar yang sama 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media Nutrient Broth sebanyak 10 

ml kemudian divortex hingga homogen. Sedangkan untuk pembuatan konsentrasi 

tiap ekstrak dilakukan dengan cara menimbang 0,03 gr ekstrak dan dilarutkan 

dengan pelarut ekstrak tersebut hingga volume 1 ml ke dalam masing-masing 

tabung eppendorf. Sehingga konsentrasi pada tabung eppendorf adalah 10.000 

µg/ml. Selanjutnya dihomogenkan dengan menggunakan vortex untuk siap 

dilakukan pengujian. 

Suspensi bakteri uji Staphylococcus sp dan Escherichia coli diambil sebanyak 

200 µl dari media Nutrient Broth dan dicampurkan ke dalam 10 ml media Plate 

Count Agar yang hangat dalam tabung reaksi, dan dihomogenkan dengan vortex 

mixer,selanjutnya secara aseptis dituangkan ke dalam cawan petri steril dan 

dibiarkan memadat. 

Pengujian aktivitas anti bakteri dilakukan dengan meletakkan 3 paper disc 

blank dan satu buah paper disc chlorampenicol diletakkan secara hati-hati pada 

permukaan media agar yang telah homogen dengan bakteri uji dengan jarak yang 

agak berjauhan. Ekstrak berdasarkan pelarutnya kemudian diteteskan sebanyak 20 

µl ke dalam satu buah paper disc blank dalam cawan petri yang berbeda sehingga 

konsentrasi yang terdapat pada paper disc adalah 60 µg/ml. Sebagai kontrol positif 

digunakan chlorampenicol (10 µg/ml) dan sebagai kontrol negatif diteteskan pelarut 

sebanyak 20 µl ke dalam satu buah paper disc blank pada cawan petri yang sama. 

Kontrol positif sebagai tolak ukur menentukan kemampuan ekstrak menghambat 

bakteri. Jika terbentuk zona bening di sekitar paper disc yang berisi larutan ekstrak, 
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maka ekstrak tersebut berpotensi sebagai antibakteri. Cawan petri kemudian 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35O C-37OC 

4. Uji Genoktoksisitas dengan bakteri Serratia marcescens 

Uji genoktoksisitas mengacu kepada metode Annia (2006) dalam 

Dharmayanti (2008). Uji genoktoksisitas dilakukan pada 8 media dalam cawan petri 

dengan nilai konsentrasi yang berbeda.  Nilai konsentrasi yang diuji berdasarkan 

acuan dari kesepakatan negara –negara Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat 

menetapkan batas dosis senyawa antibiotik yang boleh dikonsumsi adalah 1500 

µg/ml perhari. Konsentrasi senyawa antibakteri yang digunakan meliputi enam 

media agar yang berisi ekstrak buah Bruguiera gymnorrhiza L. masing-masing 

dengan konsentrasi  20 µg/ml, 200 µg/ml, 2000 µg/ml, 20.000 µg/ml, 40.000 µg/ml, 

100.000 µg/ml, 200.000 µg/ml dan satu media untuk kontrol tanpa penambahan 

ekstrak.  

Pada masing-masing media digoreskan bakteri Serratia marcescens dan 

diinkubasi selama 24 jam dalam suhu ruang, dan diamati selama 3 x 24 jam. Hasil uji 

genoktoksisitas dinyatakan positif jika hasil goresan berwarna putih, artinya bahan 

aktif tersebut memiliki sifat genotoksik. Hasil uji genoktoksisitas dinyatakan negatif 

jika hasil goresan berwarna merah sebagaimana warna koloni bakteri Serratia 

marcescens artinya bahan aktif tersebut tidak bersifat genotoksik 

(Dharmayanti,2008). 

5. Uji Fitokimia ekstrak terpilih (Harborne, 1987) 

1) Alkaloid 

Sampel sebanyak 0,05 gr sampel dilarutkan dalam beberapa tetes asam sulfat 

2N dan diuji dengan pereaksi Dragendorff, pereaksi Meyer, dan pereaksi Wagner. 

Hasil uji dinyatakan positif bila dengan pereaksi Meyer terbentuk endapan putih 

kekuningan, endapan coklat dengan pereaksi Wagner dan endapan merah hingga 

jingga dengan pereaksi Dragendorff. 
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2) Steroid/triterpenoid 
Sebanyak 0,05 gr dilarutkan dalam 2 ml kloroform, ditambahkan 10 tetes 

anhidrat asetat dan 3 tetes asam sulfat pekat. Terbentuknya larutan berwarna merah 

untuk pertama kali kemudian berubah menjadi biru dan hijau menunjukkan adanya 

steroid/tritepenoid 

3) Flavonoid (Harborne (1973) dalam Siswahyuningsih (2015)) 

Ekstrak kental 0,1 gr dilarutkan dalam 10 ml metanol kemudian dibagi ke 

dalam tiga tabung reaksi dan dipanaskan dalam waterbath. Tabung pertama 

digunakan sebagai tabung control, tabung kedua dan ketiga berturut-turut 

ditambahkan NaOH 10% dan H2SO4 pekat. Warna pada masing-masing tabung 

dibandingkan dengan tabung control jika terjadi perubahan maka positif 

mengandung flavonoid. 

4) Saponin  

Saponin dapat dideteksi dengan uji busa dalam air panas. Busa yang stabil 

selama 30 menit dan tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl 2 N menunjukkan 

adanya saponin 

5) Fenol hidrokuinon (pereaksi FeCl3) 

Sebanyak 1 gram sampel diekstrak dengan 20 ml etanol 70%. Larutan yang 

dihasilkan diambil sebanyak 1 ml kemudian ditambah 2 tetes larutan FeCl3 5%. 

Terbentuknya warna hijau atau hijau biru menunjukkan adanya senyawa fenol dalam 

bahan. 

6) Tanin 

Ekstrak sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dilarutkan dalam 2 ml air 

dan ditambahkan 3 tetes larutan FeCl3 10%. Timbulnya warna biru kehitaman dan 

hijau kehitaman menunjukkan adanya senyawa tanin.  

Hasil dan Pembahasan 

1)Pengambilan dan Preparasi Simplisia tanaman Bruguiera gymnorrhiza L. 
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Tumbuhan contoh yang diambil merupakan tumbuhan mangrove berusia 13 

tahun dengan tinggi 4-7 m. Habitat tanaman tersebut agak jauh dari garis pantai 

yaitu sekitar 12 km dan berada di sepanjang pematang tambak berair payau. Lokasi 

habitat tanaman tersebut berada di Blanakan Jawa Barat  6011’7” LS 107024’14” BT.  

Setelah dikeringkan, daun tanaman Bruguiera gymnorrhiza berubah warna 

menjadi coklat tua kehijauan dan rapuh mudah menjadi serbuk. Berbeda dengan 

buahnya, kulit daging buah mengalami pengkisutan, mengeras, mudah dipatahkan 

dan berubah warna coklat. Sedangkan  pada  kulit batang tidak terlalu memiliki 

perbedaan warna yaitu coklat keoranyean dan lebih keras sehingga mudah 

dipatahkan. Kadar air daun11,36 %, kulit batang  9,2 %, dan buah 12,35%.  Kadar 

air masing-masing simplisia tumbuhan Brugiera gymnorrhiza L. masih memenuhi 

syarat simplisia yang baik karena mendekat 10 %. Simplisia disimpan kedalam 

wadah kering dan bisa digunakan untuk jangka panjang (Herawati et al, 2012). 

2) Pembuatan ekstrak tanaman Bruguiera gymnorrhiza L. 

Tabel 1. Hasil rendemen ekstrak simplisia daun, buah dan kulit batang Bruguiera 
gymnorrhiza 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rendemen paling tinggi didapat adalah 

ekstraksi dengan  pelarut metanol dan  esktrak etil asetat memiliki rendemen paling 

rendah. Menurut Heath dan Reineccius (1987) dalam Haswirna (2006) metanol 

Bagian tumbuhan Pelarut 
Rendemen 

(%) 

Daun Heksana 4,18 

 Etil Asetat 3,35 

 Metanol 14,87 

Buah Heksana 1,185 

 Etil Asetat 1,51 

 Metanol 23,7 

Kulit batang Heksana 2,75 

 Etil Asetat 1,45 

 Metanol 8.83 
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mampu mengisolasi senyawa organik, sebagian lemak serta tanin yang 

menyebabkan hasil ekstraksi metanol menjadi cukup besar. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa daun, buah dan kulit batang lebih banyak mengandung senyawa-senyawa 

yang bersifat polar. Hal ini dijelaskan oleh Houghton dan Raman (1998) bahwa 

pelarut metanol dapat mengesktraksi kelompok senyawa gula, asam amino dan 

glikosida sedangkan pelarut etil asetat mampu mengekstraksi kelompok senyawa 

alkaloid, aglikon dan glikosida. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa 

daun, buah, dan kulit batang Bruguiera gymnorrhiza mengandung senyawa yang 

bersifat polar misalnya pada penelitian Jacoeb (2013) terhadap buah Bruguiera 

gymnorrhiza L menghasilkan ekstrak sebanyak 7,85 %, dan Haq (2011) terhadap 

daun dan kulit batang masing-masing menghasilkan sebanyak 13,4 % dan 13,2 %. 

Perbedaan hasil ekstraksi dikarenakan berbagai faktor yaitu perbedaan 

perbandingan antara simplisia dan pelarut, lama maserasi, metode yang digunakan 

dan daerah tumbuh simplisia. 

3) Uji Aktivitas Antibakteri 

Hasil dari pengujian aktivitas antibakteri ini adalah hanya beberapa ekstrak 

yang mampu menghambat (bakteriostatik) dan menghentikan (bakterisidal) 

pertumbuhan bakteri. Ekstrak etil asetat buah bersifat bakterisidal terhadap kedua 

bakteri gram positif dan gram negatif sedangkan  etil asetat kulit batang, metanol 

kulit batang, metanol buah mampu menghambat bakteri saja (bakteriostatik) pada 

bakteri Stahphylococus aureus. Namun, bakteri Eschericia coli hanya mampu 

dihentikan pertumbuhannya oleh ekstrak etil asetat buah dan dihambat 

pertumbuhannya oleh etil asetat daun 

.  
Tabel 2. Zona Hambat ekstrak Bruguiera gymnorrhiza terhadap bakteri gram positif 
dan gram negatif 
 

Jenis  
Ekstrak 

Bagian 
tumbuhan 

Zona hambat (diameter dalam mm) 

Sifat 
S. 

aureus 
Kontrol Kontrol (-) E. coli Kontrol 

Kontrol 
(-) 
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( +) (+) 

Heksan
a 

Daun - 18.65 - - 20 - - 

Buah - 19 - - 18,7 - - 

Kulit 
Batang 

- 20,45 - - 19,9 - - 

Etil 
asetat 

Daun 6,5 18.65 - 11,25 20 - Bakterisidal 

Buah 12,5 19 - 14,55 18,7 - Bakterisidal 

Kulit 
Batang 

9,15 20,45 - - 19,9 - Bakteriostatik 

Metanol 

Daun - 19,5 - - 19,8 - Bakteriostatik 

Kulit 
Batang 

8,4 20 - - 20 - Bakteriostatik 

Buah 10,3 19,3 - - 19 - Bakteriostatik 

Hal ini dikarenakan pelarut etil asetat adalah pelarut semi polar yang dapat 

memiliki dua sifat kelarutan yaitu hidrofilik dan lipofilik. Senyawa yang mempunyai 

polaritas optimum akan mempunyai aktifitas antimikroba maksimum karena interaksi 

senyawa antibakteri dengan bakteri tersebut diperlukan keseimbangan hidrofilik-

lipofilik dimana sifat hidrofilik diperlukan untuk menjamin senyawa antimikroba larut 

dalam fase air yang merupakan tempat hidup mikroba, tetapi senyawa yang bekerja 

pada membrane sel hidrofobik memerlukan pula sifat lipofilik,sehingga senyawa 

antibakteri memerlukan adanya keseimbangan tersebut untuk mencapai hasil 

maksimal (Branen dan Davidson,1993). Ekstrak etil asetat buah lebih efektif berdifusi 

pada dinding sel kedua jenis bakteri uji dibandingkan ekstrak metanol. Hal ini 

dikarenakan memiliki dua sifat kelarutan yaitu hidrofilik dan hidrofobik sedangkan 

metanol hanya memiliki satu kelarutan (polar). Menurut Helender (1998), ekstrak etil 

asetat dan metanol dapat masuk ke dalam membran plasma bakteri gram negatif 

melalui protein porin yang memudahkan difusi pasif senyawa hidrofilik dengan 

berat molekul rendah. 
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Oleh karena itu ekstrak dari pelarut etil asetat-lah yang paling baik aktifitas 

antibakterinya. Dari ketiga bagian tumbuhan Bruguiera gymnorrhiza dapat diketahui 

bahwa ekstrak etil asetat buah yang paling baik aktifitas antibakterinya. Hal ini 

dikarenakan ekstrak etil asetat buah mampu menghentikan pertumbuhan bakteri 

Gram negatif dan Gram positif dengan baik.  

4. Uji Genoktoksisitas dengan bakteri Serratia marcescens 

Pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bakteri Serratia 

marcescens  akan kehilangan kemampuannya menghasilkan pigmen tersebut 

(genotoksik) atau langsung mengalami kematian (sitotoksik). Produksi warna pigmen 

ini tergantung pada lama inkubasi, suhu inkubasi, pH, karbon, sumber nitrogen dan 

garam inorganik. Prodigiosin menandakan adanya aktivitas imun yang biasa menjadi 

sasaran dari obat-obatan atau senyawa kimia tertentu (Araujo,2010). 

Suatu zat dikatakan bersifat genotoksik (dalam penelitian ini) ditandai dengan 

adanya pertumbuhan bakteri namun tidak menghasilkan pigmen berwarna merah 

melainkan putih. Hal ini menandakan lingkungan tempat bakteri ini tumbuh 

terdapat senyawa yang mengakibatkan perubahan atau mutasi genetik atau 

sitotoksik. Ekstrak etil asetat  buah diduga bersifat sitotoksik karena ditandai tanpa 

adanya pertumbuhan bakteri atau kematian bakteri pada konsentrasi 20.000 µg/ml 

hingga 200.000 µg/ml . Hal ini diduga konsentrasi 20.000 µg/ml mengandung 

senyawa aktif yang sangat banyak sehingga menjadi toksik untuk bakteri Serratia 

marcescens yang mengakibatkan bakteri tersebut mati pada konsentrasi tersebut. 

Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil uji genotoksisitas ekstrak etil asetat buah Bruguiera gymnorrhiza L. 

Waktu 

(jam) 

Konsentrasi ekstrak (µg/ml) 

0 20 200 2000 20.000 40.000 100.000 200.000 

24 - - - - 0 0 0 0 

48 - - - - 0 0 0 0 

72 - - - - 0 0 0 0 
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Keterangan : (-/warna merah) bersifat tidak genotoksik, (+/ warna putih) bersifat 
genotoksik, (0/tidak ada warna) Bakteri tidak tumbuh, bersifat 
sitotoksik  

 
 

 
 
 
Gambar 1. 1)  Blanko; 2) konsentrasi 20 µg/ml; 3) Konsentrasi 200 µg/ml; 4) 

konsentrasi 2000 µg/ml; 5) konsentrasi 20.000 µg/ml ; 6) Konsentrasi 
40.000; g. 7)konsentrasi 100.000 µg/ml ; 8) Konsentrasi 200.000 µg/ml. 

Dewan internasional tentang harmonisasi persyaratan teknis farmasi untuk 

manusia menetapkan batas dosis karsinogenitas yang telah disepakati oleh negara- 

negara Uni Eropa, Jepang dan Amerika serikat sebesar 1000-1500 mg/kg/hari agar 
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tidak mengakibatkan efek karsinogenik (ICH, 1994). Ekstrak etil asetat buah tidak 

menunjukkan sifat genotoksik pada konsentrasi 2000 µg/ml yang masih melebihi 

batas dosis yang disepakati tersebut, sehingga ekstrak etil asetat buah Bruguiera 

gymnorrhiza L. dapat dikategorikan tidak berbahaya. Oleh karena itu ekstrak etil 

asetat buah Bruguiera gymnorrhiza L. termasuk dalam kategori bahan baku obat 

yang aman namun tetap harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk 

memastikannya dengan baik sehingga dapat digunakan dengan maksimal serta 

memberikan terobosan baru dalam dunia perikanan dan farmasi. 

5. Uji Fitokimia ekstrak terpilih (Harborne, 1987) 

1) Alkaloid 

Hasil uji alkaloid yang dilakukan dengan pereaksi Mayer, Wagner dan Dragendorf 

menunjukkan hasil positif terhadap ketiga pereaksi tersebut. Hal ini menunjukkan 

ekstrak etil asetat buah Bruguiera gymnorrhiza  mengandung alkaloid. 

2) Steroid/terpenoid 

Hasil uji steroid/terpenoid menunjukkan bahwa simplisia buah mengandung steroid 

karena menghasilkan warna hijau sedangkan ekstrak etil asetat mengandung 

triterpenoid karena menghasilkan warna merah keunguan 

3) Flavonoid 

Hasil uji flavonoid menunjukkan baik simplisia maupun ekstrak etil asetat 

buah positif mengandung flavonoid. Pada simplisia terbentuk warna merah 

kehitaman saat bereaksi asam dan berwarna coklat saat bereaksi basa. Begitu juga 

sama halnya yang terjadi dengan ekstrak etil asetat buah terbentuk warna merah 

kehitaman saat bereaksi dengan asam dan berwarna coklat saat bereaksi dengan 

basa. 

 

4) Saponin 
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Hasil uji saponin menunjukkan simplisia mengandung saponin karena 

ditandai adanya buih ketika dikocok dengan kuat. Namun pada ekstrak etil asetat 

buah tidak adanya terbentuk buih ketika dikocok. Hal ini diduga masih terdapat 

senaywa saponin namun tidak cukup besar untuk membentuk buih. 

5) Fenol 

Hasil uji fenol menunjukkan bahwa simplisia dan ekstrak etil asetat positif 

mengandung fenol. Hal ini dikarenakan simplisia dan ekstrak etil asetat buah 

membentuk warna hijau pekat saat penambahan FeCl3  

6) Tanin 

Hasil uji tanin menunjukkan bahwa simplisia positif mengandung tanin 

sedangkan ekstrak etil asetat negatif. Hal ini dikarenakan terbntuknya warna hijau 

pekat saat penambahan FeCl3 10%. 

Kesimpulan dan Saran 

Ekstrak metanol buah  merupakan rendemen terbesar dari ekstrak tumbuhan 

Bruguiera gymnorrhiza L. sebesar 23,7 % tetapi ekstrak etil asetat buah merupakan 

aktivitas antibakteri terbesar dari tumbuhan Bruguiera gymnorrhiza L. Hal ini 

dikarenakan ekstrak etil asetat buah mampu menghentikan pertumbuhan bakteri 

Gram negatif dan Gram positif dengan baik. Ekstrak etil asetat daun, ekstrak etil 

asetat kulit batang, metanol kulit batang, dan metanol buah berturut-turut 

mempunyai aktivitas terbesar setelah ekstrak etil asetat buah.  

Ekstrak etil asetat buah Bruguiera gymnorhiza tidak menunjukkan sifat 

genotoksik namun bersifat sitotoksik pada konsentrasi 20.000 µg/ml. Pada 

konsentrasi 2000 µg/ml ekstrak etil asetat buah tidak menunjukkan sifat genotoksik. 

Hal ini masih melebihi batas dosis yang disepakati negara-negara Uni Eropa, 

Jepang dan Amerika serikat sebesar 1000-1500 mg/kg/hari dan nilai ini sebagai 

batas pengaruh karsinogenik. Sehingga dapat disimpulkan ekstrak etil asetat buah 

Bruguiera gymnorrhiza L. tidak bersifat toksik dan aman sebagai bahan baku obat. 
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Senyawa bioaktif yang terdapat pada ekstrak etil asetat buah Bruguiera gymnorrhiza 

L. meliputi alkaloid, terpenoid, flavonoid, fenol dan saponin 

Ekstrak etil asetat buah bisa digunakan dalam bidang farmasi sebagai bahan  

baku obat menurut hasil aktivitas antibakteri dan genotoksik. Untuk mengetahui 

sifat genotoksisitas perlu dilakukan pengujian pada konsentrasi antara 2000 µg/ml 

sampai 20.000 µg/ml. 
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Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui lama perebusan dan bobot ikan nilem (Osteochilus 
hasselti) yang menghasilkan karakteristik camilan nilem paling disukai. Penelitian 
dilaksanakan menggunakan  metode eksperimental pola faktorial, yang terdiri dari 
perlakuan lama perebusan presto (30, 45, dan 60 menit) dan bobot ikan (50 dan 100 gram).  
Pengamatan meliputi uji hedonik (uji kesukaan), tingkat kelunakan tulang, dan uji proksimat 
(kadar protein, air  dan abu).  Perebusan presto selama 30 menit sudah melunakan  tulang 
camilan nilem berbobot 50 gram, namun tulang pada camilan nilem berbobot 100 gram 
baru terasa lunak setelah direbus dalam presto selama 60 menit.  Hasil pengujian 
organoleptik tidak memberikan perbedaan nyata terhadap camilan nilem, baik lama 
perebusan maupun bobot ikan. 
 
Kata  kunci : Nilem, Uji Proksimat, Camilan, Uji Organoleptik, Bobot
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Latar Belakang 
 
Ikan nilem (Osteochilus hasselti) merupakan   salah satu ikan air tawar yang memiliki 
ciri khas telurnya berukuran relatif besar, sehingga digemari masyarakat.  
Pemanfaatan telur sebagai bahan pangan menyebabkan daging ikan nilem kurang 
disukai.  Agar tidak menjadi limbah, maka perlu dilakukan upaya untuk mengolah 
daging ikan nilem.  Salah satu bentuk olahan dimaksud adalah camilan nilem. 
Salah satu kendala dalam pemanfaatan daging ikan nilem sebagai bahan camilan 
adalah keberadaan tulang yang relatif mengganggu saat mengkonsumsinya. 
Pembuangan tulang secara tradisional menyebabkan perubahan bentuk daging 
nilem.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tulang 
adalah memasaknya menggunakan panci bertekanan atau  lebih dikenal sebagai 
press cooker.  Dengan demikian dapat dihasilkan camilan nilem yang memiliki 
tulang lunak. 
Beberapa penelitian mengenai teknik pelunakan tulang ikan telah dilakukan, baik 
menggunakan panci pengukusan, penggunaan api kecil atau menggunakan 
bertekanan tinggi.   Hasil penelitian sebelumnya, penggunaan api kecil hingga 4 
jam tidak memberikan pengaruh positif terhadap kelunakan tulang nilem, namun 
pemasakan dengan menggunakan panic bertekanan berpengaruh baik terhadap 
kelunakan tulang.  Hal menarik yang dirasa perlu untuk diteliti lebih lanjut adalah 
berapa lama perebusan menggunakan panci bertekanan dapat menghasilkan 
camilan nilem paling disukai konsumen dengan  menggunakan  ukuran  bobot  ikan 
berbeda sebagai bahan baku.     
 
Bahan dan Metode 
 
Penelitian mengenai pengaruh lama perebsan dan bobot ikan terhadap karakteristik 
camilan nilem telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Perikanan (THP) 
FPIK Universitas Padjadjaran bulan Oktober 2016.  Ikan nilem (Osteochilus hasselti) 
yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari petani ikan di Tasikmalaya.  Ikan 
diangkut dalam keadaan hidup menggunakan kantong platik yang diisi  air dan  
oksigen.   Setelah tiba di laboratorium THP, ikan diadaptasi dahulu selama 24 jam 
untuk menghilangkan stress selama pengangkutan. 
Ikan  nilem  disiangi dengan cara membuang sisik, insang, saluran pencernaan, dan 
bagian kepala.  Selanjutnya ikan nilem dicuci dengan air bersih yang mengalir untuk 
membuang kotoran, darah atau lender.  Ikan nilem selanjutnya dibagi menjadi dua 
kelompok berdasarkan bobot tubuhnya, yaitu 50 dan 100 gram.  Masing-masing 
kelompok bobot tersebut dibagi lagi menjadi tiga kelompok berdasarkan lama 
perebusan dalam panci bertekanan, yaitu 30, 45 dan 60 menit.   
Semua ikan nilem pada setiap kelompok digarami.  Proses penggaraman dilakukan 
dengan merendam daging ikan nilem selama 30 menit dalam larutan garam 
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konsentrasi 5 persen.  Tujuan utama proses penggaraman adalah untuk 
meningkatkan cita rasa. 
Ikan yang telah direndam dalam larutan garam selanjutnya disusun di dalam press 
cooker.  Setelah ikan disusun, press cooker ditutup dan diletakkan di atas kompor 
gas.  Proses perebusan awal dilakukan pada pemanasan dengan api sedang.  
Setelah terdengar bunyi yang menunjukkan air sudah mendidih, api kompor gas 
segera dikecilkan dan mulailah dihitung lama perebusan sesuai perlakuan 
penelitian..   
Daging ikan nilem yang sudah matang disusun pada loyang dan dibiarkan dalam 
wadah terbuka agar cairannya menguap dan temperaturnya menjadi menurun.  
Loyang kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 80 oC selama 40 menit, 
hingga camilan nilem menjadi lebih kering.   
Pengamatan terhadap camilan nilem dilakukan secara organoleptik untuk 
mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap camilan nilem, meliputi 
kenampakan, aroma, tekstur dan citarasa. Kelunakan tulang diukur untuk 
mengetahui efek lama perebusan dan bobot ikan terhadap peningkatan kelunakan 
tulang.   Analisa kandungan protein, air dan abu dilakukan  untuk mengetahui efek 
perebusan dan bobot ikan terhadap perubahan kandungan protein, air dan abu. 
Pengujian organoleptik dilakukan untuk menentukan tingkat kesukaan panelis 
terhadap kenampakan, aroma, tekstur dan citarasa camilan nilem.  Jumlah panelis 
yang digunakan adalah 20 orang panelis semi terlatih.  Penilaian organoleptic 
dilakukan berdasarkan lembar penilaian (score sheet) kisaran 1-9. 
Analisis proksimat dilakukan terhadap kadar air dan abu camilan nilem 
menggunakan metode yang dikembangkan oleh AOAC(2005).  Kandungan protein 
dianalisis menggunakan metode Kjeldahl.  
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, telah diperoleh data mengenai 
karakteristik organoleptik, kelunakan tulang dan hasil proksimat sebagai berikut : 
 
Kenampakan 
Berdasarkan kenampakan camilan nilem, bobot ikan nilem tidak memberikan 
pengaruh terhadap kenampakan.  Lama pemasakan memberikan pengaruh 
terhadap kenampakan camilan nilem.  Kenampakan camilan nilem berkisar opaque 
hingga opaque kekuningan.  Menurut Jiang (2000), warna daging ikan ditentukan 
oleh heme yang terkandung dalam darah, struktur fisik otot dan kemampuan 
kemampuan mengikat air atau Water Holding Capacity (WHC).   Nilai kenampakan 
camilan nilem berkisar 7 keatas sehingga masih dikatakan baik. 
 
Tabel 1.  Kenampakan Camilan Nilem berdasarkan Lama Pemasakan dan Bobot 
Ikan 
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Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 7 7 

45 9 9 

60 7 7 

 
Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa kenampakan camilan nilem meningkat dengan 
meningkatnya lama perebusan dalam panci bertekanan hingga 45 menit.  Namun 
peningkatan lama perebusan lebih lanjut akan menurunkan nilai kenampakan 
camilan nilem.  Terlihat camilan nilem menjadi lebih kering dan berwarna keputihan.  
Lama pemasakan lebih dari 45 menit akan merombak protein otot dan merusak 
miofibril (Haard, 1992; Jiang, 2000) sehingga mempengaruhi kecemerlangan 
camilan nilem.  Menurut Cheret (2005), pemasakan dengan tekanan tinggi 
berpengaruh terhadap kecemerlangan camilan nilem.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
tekanan tinggi akan memodifikasi aktivitas protease sehingga secara tidak langsung 
akan meningkatkan penyimpanan air.  Menurut Ashie (1996) pemasakan dengan 
tekanan tinggi akan menyebabkan terjadinya denaturasi pada senyawa heme 
 
Aroma 
Perebusan akan meningkatkan aroma camilan nilem.  Berdasarkan hasil penelitian, 
bobot ikan nilem tidak berpengaruh terhadap aroma camilan nilem. Lama 
perebusan berpengaruh terhadap aroma camilan nilem (Tabel 2). 
 
Tabel  2.  Aroma Camilan nilem berdasarkan Lama Pemasakan dan Bobot Ikan 

Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 7 7 

45 9 9 

60 7 9 

 
Lama perebusan akan meningkatkan aroma camilan nilem hingga 45 menit.  
Peningkatan lama pemasakan akan menurunkan aroma.  Meningkatnya cairan 
daging ikan yang terlepas menyebabkan aroma camilan nilem berkurang setelah 
pemasakan 45 menit. 
 
Tekstur 
Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata bobot ikan tidak berpengaruh terhadap 
tekstur camilan nilem.  Lama pemasakan berpengaruh terhadap penurunan tekstur 
camilan nilem (Tabel3). 
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Tekanan tinggi dari hasil penggunaan panci bertekanan telah menghasilkan 
pembentukan jaringan protein yang tersusun dari ikatan hidrokarbon (Matser at.al., 
2000).  Ikatan ini menghasilkan tekstur lebih baik.  Tekanan Tinggi menyebabkan 
protease tidak aktif sehingga proses gelatinisasi aktomiosin pada tekanan tinggi 
menghasilkan strutur myofibril yang baik (Cheret et. Al., 2005) 
 
Tabel  3.  Tekstur Camilan nilem  berdasarkan Lama Pemasakan dan Bobot Ikan 

Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 9 9 

45 7 7 

60 7 7 

 
 
Pada pemasakan selama 30 menit, camilan nilem masih elastis, namun pemasakan 
lebih lanjut akan menurunkan tekstur.  Pemasakan akan mengakibatkan 
pengembangan kolagen yang memiliki tekstur keras, namun lama pemasakan akan 
mengakibatkan kolagen berubah menjadi gelatin yang relatif lebih lunak.  Selama 
pemasakan akan terjadi kerusakan struktur jaringan dan ikatan protein sehingga 
mengakibatkan daging menjadi lunak (Ando 1997; Bremner 1992; Montero 1997).   
 
 
Cita rasa 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bobot ikan tidak berpengaruh terhadap 
citarasa camilan nilem.  Lama perebusan berpengaruh terhadap peningkatan 
citarasa camilan nilem (Tabel 4). 
Tabel  4.  Cita Rasa Camilan nilem  berdasarkan Lama Pemasakan dan Bobot Ikan 

Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 9 9 

45 9 9 

60 7 7 

 
 Lama pemasakan berpengaruh terhadap cita rasa.  Pemasakan lebih dari 45 menit 
menyebabkan denaturasi, sehingga banyak cairan  tubuh yang terlepas.  Hal ini 
berpengaruh terhadap cita sara, karena cairan ini banyak mengandung aroma dan 
nilai nutrisi.  
 
Kelunakan Tulang 
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Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lama pemasakan dan bobot ikan 
berpengaruh terhadap kelunakan daging.  Bertambahnya lama pemasakan akan 
meningkatkan kelunakan tulang camilan nilem.  Pada berbagai lama pemasakan, 
ikan berbobot kecil memiliki tulang lebih lunak dibandingkan ikan berbobot lebih 
besar. 
 
Tabel  5.  Kelunakan Tulang Camilan nilem  berdasarkan Lama Pemasakan dan 
Bobot Ikan 

Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 8.1 8.6 
45 2.8 3.1 
60 0.6 0.9 

 
Berdasarkan  tabel 5 terlihat bahwa bobot ikan dan lama pemasakan.  Diperlukan 
waktu pemasakan lebih lama untuk menghasilkan camilan nilem dengan kelunakan 
tulang yang lebih baik.  Hasil penelitian Okada et. al., (1988) memperlihatkan bahwa 
lama pemasakan berpengaruh nyata terhadap kelunakan  tulang. 
Menurut Lawrie (2003), bahwa kolagen yang sehubungan dengan tenunan pengikat, 
juga berubah dengan meningkatnya temperatur. Tingkat kelarutan kolagen 
meningkat dengan suhu. Pada temperatur agak tinggi, kolagen yang lebih larut 
tersebut membengkak dan menjadi lembek dengan meningkatnya gelatin. Menurut 
Subowo (2002), serabut kolagen merupakan bahan yang keras dan apabila direbus 
menjadi lunak yang akhirnya menjadi gelatin. Menurut Lay (1994), bahwa gelatin 
adalah protein yang diperoleh sewaktu merebus tulang, tulang rawan/tenunan ikat 
hewani. Protein ini bila didinginkan membentuk gel. 
 
 
Kadar Protein 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lama pemasakan berpengaruh terhadap 
kandungan protein camilan nilem, namun tidak demikian dengan bobot nilem 
(Tabel 6). 
 
Tabel  6.  Kandungan Protein Camilan Nilem berdasarkan Lama Pemasakan dan 
Bobot Ikan 

Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 15.50 15.75 

45 16.32 17.04 

60 17.54 18.21 
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Penambahan garam dan penggunaan suhu tinggi menyebabkan protein ikan 
terkonsentrasi. Hal ini sependapat dengan Tapotubun et al., (2008), kandungan 
protein presto ikan mengalami peningkatan akibat adanya proses pengolahan 
dengan menggunakan garam serta penggunaan suhu tinggi karena adanya 
pengeluaran air dari daging ikan yang menyebabkan protein lebih terkonsentrasi. 
Dibandingkan dengan ikan segar, kandungan protein produk presto mengalami 
peningkatan. Menurut Suharjo (1998), fungsi utama garam adalah merangsang cita 
rasa alamiah, menimbulkan tekanan osmotik yang tinggi dan menurunkan kadar air 
sehingga protein lebih terkonsentrasi. 
 
Kadar Air 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lama pemasakan berpengaruh terhadap 
kadar air camilan nilem, namun tidak demikian dengan bobot nilem (Tabel 7). 
 
Tabel  7.  Kadar Air  Camilan nilem  berdasarkan Lama Pemasakan dan Bobot Ikan 

Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 79.81 78.84 

45 66.31 64.52 

60 61.82 58.73 

 
Kemampuan jaringan daging ikan menahan air dipengaruhi oleh komposisi kimiawi, 
pH, antar spesies dan dalam spesies (love, 1988).  Pengaruh pH berkaitan dengan 
titik iso elektrik protein myofibril sehingga menurunkan kemampuan mengikat air 
Ikan yang dipanaskan akan kehilangan kemampuan mengikat cairan karena protein 
mengalami denaturasi (Ofstad, et., al. 1993).  Kehilangan cairan disebabkan oleh 
metode pemasakan (Aitken and Connell, 1979).  Cheret, et. al., 2005 menyatakan 
bahwa tekanan lingkungan berpengaruh terhadap kemampuan daging ikan 
mengikat air (WHC).  Akibatnya tekstur ikan menjadi lebih padat. 
Kehilangan kandungan cairan terjadi pada suhu 20-50oC.  Kehilangan cairan 
disebabkan karena proses denaturasi protein myofibril dan mencairnya kolagen 
(Ofstad et., al. 1993).  Lebih lanjut dikatakan, bahwa kehilangan cairan terus 
berlangsung hingga suhu 50-70oC karena perubahan fase protein sarkoplasma.   
Lama pemasakan berpengaruh terhadap pembentukan gel dan denaturasi protein.  
Kondisi ini menyebabkan kemampuan daging untuk mengikat cairan tubuh menjadi 
menurun (Cheret, et. al., 2005). 
 
Kadar Abu 
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Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lama pemasakan dan bobot nilem tidak 
berpengaruh terhadap kadar abu camilan nilem (Tabel 8). 
 
Tabel  8.  Kadar Abu Camilan Nilem  berdasarkan Lama Pemasakan dan Bobot Ikan 

Lama 
Pemasakan 

(menit) 

Bobot Ikan  (g) 
50 100 

30 1.08 1.14 
45 1.12 1.28 
60 1.24 1.46 

 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, pemasakan menggunakan panci bertekanan selama 45 
menit menghasilkan karakteristik  camilan nilem terbaik, baik dari ikan nilem 
berbobot 50 atau 100 gram.  Camilan demikian memiliki kelunakan tulang, 
kenampakan dan aroma lebih baik dari lama pemasakan lainnya.  
 
 
Ucapan terima kasih 
Terima kasih kepada Rektor Universitas Padjadjaran dan Prof. Junianto yang telah 
memberikan pembiayaan penelitian ini melalui dana Academic Leadership Grant 
(ALG) tahun 2016. 
 
Daftar Pustaka 
Aitken, A. and Connell, J.J.  1979.  Fish. In: Effect of Heating on Foodstuffs.  

Priestley R.J. (ed.).  Applied Science, London : 219-254. 
Ando M. 1997. The softening mechanisms of fish meat during refrigeration after 

death. Recent Res Devel In Agricultural and Food Chem 1: 49-59. 
Anshori, M., Feryanto, B. Krisna dan K. Rulisilo.  2004.  Low Temperature Pressure 

Cooker  (LTPC).  Alat Pengolah Bandeng Presto yang Murah Tanpa Merusak 
Rasa Asli dan  kandungan Protein.  Universitas Negeri Semarang, Semarang. 

Bremner HA. 1992. Fish flesh structure and the role of collagen: its post mortem 
aspects and implications for fish processing. In: Quality Assurance in the Fish 
Industry. Huss H.H., Jakobsen M. and Liston J. Elsevier Sci. Pub. 39-62.  

Cheret, R., N. Chepleau, C.D. Ladrat, V.V. Bagnis, and Md Lamballerie.  2005.  
Effects of High Pressure on Texture and Microstructure of Sea Bass 
(Dicentrarchus labrax L.) Fillets.  Journal of Food Science. 70(8) : E477-E483. 

Haard NF. 1992. Biochemistry and chemistry color and color changes in seafoods. 
In Advances in Seafood Biochemistry (eds, Flick, G.J. and Martin, R.E.) 
Technomic Publishing Co. Lancaster 305-360.  



	
	

	 103	

Iseya, Z., S. Sugiura and H. Saeki.  1998.  Efect of Curing with NaCl Solution on 
Drying Characteristics of Fish Meal and Its Textural Changes During Drying.  
Fisheries Science .  64(6) : 969-972. 

Jiang ST. 2000  Effect of proteinases on the meat and seafood quality. Food 
Science and Agricultural Chemistry 2(2): 55-74.  

Kearin, B.  2015.  What are the effect ofBoiling on the Texture of Fish.  
https://www.quora.com/What-are-the-effects-of-boiling-on-the-texture-of-fish 
didownload 27 Nov 2016 

Lawrie, R.A. 2003.  Ilmu Daging. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 384 hal. 
Lay, B.W.  1994.  Analisis Mikroba di Laboratorium.  Raja Grafindo Prsada.  Jakarta.  
168 hal. 

Matser, A.M., D. Stegeman, J. Kals and P.V. Bartels.  2000.  Effects of High 
Pressure on Colour and Texture of Fish.  High Pressure Research V0l 19 : 109-
115. 

Montero P. 1997. Involvement of collagen and connective tissue in postmortem 
changes in seafoods. Evaluation of Fish Freshness. 12-14: 190-197.  

Murtono, S. 2011.  Pengaruh Waktu Pemasakan pada Panci Bertekanan terhadap 
Kelunakan Tulang Ikan Bandeng.  Tesis.  Universitas Gadjah Mada.  68 hal. 

Ofstad, R. S. Kidman, R. Myklebust and A.M. Hermansson.  1993.  Liquid Holding 
Capacity and Structural Change During Heating of Fish Muscle Cod (Gadus 
morhua L.) and Salmon (Salmo salar).  Food Structur, Vol. 12: 163-174. 

Okada, M., T. Machino and S. Kato.  1988.  Bone Softening, a Practical Way to 
Utilizad Small Fish.  Marine Fisheries Review 50(3) : 1-7. 

Subowo. 2002.  Histologi Umum.  Bumi Aksara.  Jakarta. 195 hal.  
Suharjo. 1998. Pangan, Gizi dan Pertanian. UI-Press. Jakarta. 
Suseno, S.H., P. Suptijah dan D.S. Wahyuni.  2004.  Pengaruh Penambahan Daging 

Lumat Ikan Nilem (Ostheochilus hasselti) pada Pembuatan Simping sebagai 
Makanan Camilan. 

Susilo, T.W., P.H. Riyadi dan A.D. Anggo. 2004.  Pengaruh Waktu Pengukusan 
terhadap Kualitas Ikan Petek (Leiognathus splendens) Presto Menggunakan 
Alat “TTSR”.  Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan.  Vol. 2 
(no. 2), hal 75-81. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	 	 	 	

	

 
 
 
 
 



	
	

	 105	

MAKALAH PENDAMPING : BIDANG AKUAKULTUR 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	 	 	 	

	

 

KAJIAN KEONG MAS (Pomacea Canaliculata) SEBAGAI BAHAN BAKU LOKAL 
POTENSIAL DALAM PAKAN IKAN LELE (Clarias Gariepinus) 
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Abstrak 

Permasalahan budidaya air tawar adalah mahalnya harga pakan yang disebabkan 
penggunaan bahan baku impor, khususnya tepung ikan. Ke depan, penggunaan tepung 
ikan dalam pakan ikan harus dikurangi karena menggunakan bahan ikan yang lebih 
diutamakan untuk manusia. Keong mas (Pomacea canaliculata) merupakan hewan air 
pengganggu tanaman (hama) padi yang harus dieradikasi. Oleh karena itu, suatu kajian 
dilakukan untuk mengevaluasi kelimpahan dan kualitas keong mas sebagai kandidat sumber 
protein hewani dalam pakan ikan lele (Clarias gariepinus). Data sekunder dari referensis dan 
statistik dan data primer dari hasil pengukuran kecernaan pada ikan lele digunakan dalam 
kajian ini. Keong mas didatangkan ke Indonesia sebagai hewan eksotik dan kini telah 
menyebar secara cepat di hampir wilayah Indonesia, baik di sungai, danau, waduk, kolam 
dan tanaman padi serta daerah genangan air lainnya. Ada 4 spesies keong mas yang masuk 
ke Indonesia dan hanya Pomacea canaliculata yang mendominasi perairan darat. Keong 
mas menyebabkan kerusakan hingga 10-40% dari luas tanaman padi. Kandungan protein 
keong mas berkisar 50-57%. Kelemahannya adalah mengandung zat anti nutrien. Keong 
mas ini sudah digunakan sebagai pakan tambahan pada budidaya bebek dan ikan lele. Ikan 
lele mampu mencerna keong mas secara baik. 

 

Kata kunci: keong mas, sumber protein hewani, hama padi, ikan lele  
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Pendahuluan 

Budidaya air tawar berkembang secara cepat semenjak tahun 2000 hingga 

2015 seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan konsumsi ikan per 

kapita. Teknologi budidaya secara tradisional berubah menjadi intensif dan atau 

super intensif. Kolam tergenang/mengalir, kolam air deras, keramba sungai, 

keramba jaring apung, kolam terpal dan kolam adalah wadah yang digunakan untuk 

memelihara ikan hingga mencapai ukuran panen dalam satuan waktu tertentu (Huet 

1971). Ekstensifikasi budidaya ikan berkembang tidak saja di lahan kurang air 

(Sunarno et al. 2011), melainkan ke lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan 

(Sunarno & Marson 2013; Sunarno 2002). Pakan merupakan input produksi yang 

memacu pertumbuhan, produksi dan produktivitas ikan. Pada tahun 2014, pabrikan 

pakan mencurahkan sekurangnya satu juta ton pakan untuk mendukung 

pembangunan perikanan budidaya air tawar (GPMT 2015). 

Harga pakan menjadi masalah utama dalam pengembangan budidaya ikan 

air tawar. Budidaya ikan lele yang dapat dipelihara dalam kondisi air tidak mengalir 

dan kepadatan tinggi serta efisiensi pakan sekitar 1, terancam keberlanjutan 

budidayanya dengan peningkatan harga pakan (Widiyati & Sunarno 2011). Berbagai 

upaya penurunan harga pakan pada budidaya lele telah dilakukan antara lain 

penggunaan probiotik, penggunaan pakan lokal dan atau penggunaan pakan 

tambahan (Sunarno et al. 2011), antara lain berupa keong mas (Lingga & Kurniawan 

2013). Pakan tambahan keong mas telah digunakan pada hewan ternak (Sadiyah 

2011) dan budidaya ikan nila (Afandi 2014), gabus (Hidayati et al. 2013), kepiting 

bakau (Sadinar et al. 2013) dan kerapu lumpur (Firdus & Muchlisin 2005). 

Keong mas telah memenuhi syarat sebagai kandidat bahan baku lokal karena 

kandungan protein tinggi, berlimpah, tidak bersaing dengan manusia, belum ada 

harganya dan mudah dibuat tepung (Sunarno et al. 2011). Keong mas ini telah 

dikatagorikan sebagai hama untuk tanaman padi (Isnaningsih & Marwoto 2011). 

Ternak bebek digunakan untuk pengendalian perkembangan keong mas di sawah 
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(Liang et al. 2011). Bahkan Menurut De Silva & Turchini (2009), keong mas dan 

organisme air lainnya dapat dijadikan sebagai pakan bagi ikan budidaya. Oleh 

karena itu, penggunaan keong mas dalam budidaya ikan air tawar dapat menekan 

biaya produksi dan meningkatkan efisiensi pakan buatan.  

 

Bahan dan Metode 

 Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 

dikumpulkan dari survei yang dilakukan di Kabupaten Bogor dan Serang yang 

meliputi pengambilan sampel keong mas untuk analisis kandungan proksimatnya 

dan kecernaan keong mas pada ikan lele. Data sekunder menggunakan referensi 

terkait jenis, penyebaran dan perkembangbiakan keong mas. 

Keong mas dari rawa dicuci, dicelupkan dalam air mendidih selama 5-10 

menit, dan kemudian dagingnya dikeluarkan dengan cara mencongkelnya. Daging 

keong mas digiling untuk mengeluarkan air dan dijemur di bawah matahari selama 2 

jam dan kemudian dimasukan ke dalam oven pada suhu 50 - 60oC. Proses 

selanjutnya adalah penepungan daging keong mas dan hasilnya dimasukan ke 

dalam kantong plastik. Kecernaan tepung keong mas menggunakan prosedur 

sesuai Takeuchi (1988). Pakan acuan menggunakan pakan kemersil. Pakan komersil 

ditepung dan dicampur dengan tepung tapioka 2% dan Cr2O3 0,5% sebagai 

indikator kecernaan. Pakan uji sebesar 30% dicampur pakan komersil 67,5%, tepung 

tapioka 2% dan Cr2O3 0,5%. Kedua pakan tersebut dibuat pelet berukuran 2 mm 

dan disimpan dalam kantong plastik berlabel.  

Benih ikan lele ukuran 8-10 cm diadaptasikan ke dalam wadah percobaan 

selama tujuh hari masa pemeliharaan dan setelah itu, ditebar dalam 8 buah 

akuarium berukuran 50x40x40 cm (volume 60 L) dengan kepadatan 15 ekor per 

wadah dan diberi pakan secara ad libitum pada pagi, siang dan sore hari. 

Pengambilan feses dilakukan pada hari ke 3 setelah ikan uji dapat menerima pakan 

sepenuhnya. Waktu pengambilan adalah setelah satu jam pemberian pakan. Sisa 
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feses pada pagi hari dibuang. Feses diambil dengan cara penyiponan, ditampung 

dalam petri disk, dipisahkan dari air dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 - 

60oC serta disimpan dalam kantong plastik berlabel. Kandungan proksimat dan 

Cr203 pakan uji, dan feses dianalisis. Parameter yang diuji adalah kecernaan keong 

mas dan proksimatnya. Data sekunder dan primer dianalisis secara deskriptik dan 

disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 

 
 
 
 
 

Hasil dan Pembahasan 

Potensi Keong Mas sebagai Bahan Pakan 

 Berdasarkan hasil survei, keong mas banyak terdapat di kolam, rawa dan 

daerah genangan lainnya. Keong mas di rawa relatif berlimpah dibandingkan 

dengan kolam budidaya. Berdasarkan karakter cangkang, diketahui 4 jenis keong 

Pomacea yang telah masuk ke Indonesia yaitu P. canaliculata, P. insularum, P. 

scalaris, dan P. paludosa, namun jenis P. canaliculata (Gambar 1) lebih banyak 

ditemukan karena memiliki kemampuan adaptasi yang luas terhadap berbagai tipe 

habitat perairan darat (Isnaningsih & Marwoto 2011). 
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Gambar 1. Keong mas (Pomacea canaliculata) yang banyak dijumpai di Indonesia 
(Isnaningsih & Marwoto 2011) 

Menurut Riani (1992), keong mas merupakan hewan herbivora, mempunyai 

fekunditas 848 butir ; sedangkan rata-rata fekunditas keong mas berdaging hitam 

adalah 775 butir dan daya tetas telur 75%. Telur yang menetas terbawa aliran air 

atau menempel pada tumbuhan air dan terbawa ke daerah persawahan dan 

perairan tawar lainnya seperti sungai, rawa, dan danau. Menurut Ana et al. (2012), 

spesies Pomacea bridgesii dapat memijah sepanjang tahun pada suhu 23±1ºC dan 

memijah setelah 20 jam pembuahan dan dapat matang kembali pada hari ke 

192±1.5 dan panjang 32.80±2.03 mm. Di Indonesia, keong mas didatangkan untuk 

kepentingan hewan eksotik dan kemudian dibudidaya dalam kolam. Keong mas 

kemudian menyebar di seluruh perairan di Indonesia dan tergolong ke dalam hama 

padi (Isnaningsih & Marwoto 2011). Di perairan umum daratan, keong mas lebih 

menyukai tumbuhan air terendam seperti Ceratophyllum demersum dan Ruppia 

maritima yang muncul sebagian di permukaan air (Wetzel 1975). Keong mas 

menyebabkan kerusakan hingga 10-40% dari luas tanaman padi. 

Keong mas dengan diameter 1,0 cm menyebabkan kerusakan ringan, 

sedangkan diameter 1,5; 2,0 dan 2,5 cm menyebabkan kerusakan berat pada 

tanaman sejak hari pertama dan pada hari ketiga kerusakan tanaman mencapai 97% 

(Hendarsih & Kurniawati 2002). Bagi petani, keong mas sudah merupakan gulma. 

Penekanan pertumbuhan keong mas dapat dilakukan dengan pemeliharaan itik di 

sawah (Isnaningsih & Marwoto 2011). Selanjutnya, Musuh alami keong mas adalah 

udang-udangan, ikan, serangga, burung, mamalia, serta herpetofauna, terutama 

bagi keong emas muda yang cangkangnya berukuran kurang dari 12 mm. 

Pengendalian populasi keong mas dalam kolam lele dapat dilakukan dengan 

menggunakan ekstrak biji putat air sebesar kurang dari 87,06 ppm dan buah pinang 

(Gassa 2011). Ternak bebek di area padi dapat menekan populasi keong mas 

Pomacea canaliculata (Liang et al. 2011). Ikan mas dan nila juga dapat 
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mengendalikan populasi keong mas di sawah (Halwart et al. 2014). Eradikasi 

merupakan cara lain dalam pemberantasan keong mas dari dalam badan air dan 

hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan formula pakan ikan lele (Hamid et al. 

2015). Bahkan pemberian keong mas kepada ikan lele menghasilkan pertumbuhan 

lebih baik dibandingkan dengan bangkai ayam (Agbabiaka et al. 2013). Keong mas 

juga digunakan dalam pakan ikan hias (Mohanta & Subramanian 2011).  

Kandungan Nutrisi Keong Mas 

Kandungan protein dan susunan asam amino esensilnya merupakan faktor 

utama dalam pemilihan suatu bahan baku pakan ikan, terutama untuk pengganti 

protein tepung ikan. Hal demikian dapat ditemui pada bahan hewani, termasuk 

keong mas. Keong mas mempunyai kualitas relatif baik, mempunyai kandungan 

protein lebih dari 50% dan susunan asam amino esensil relatif sama dengan kacang 

kedele dan kepala udang (Tabel 1). Tepung bungkil kedele dapat menggantikan 60 

– 70% protein tepung ikan (NRC 1993; Hardy 2008; Suprayudi et al. 1999; 

Catacutan & Gregoria 2004). Hal ini menunjukkan bahwa diduga protein tepung 

keong mas dapat mensubsitusi protein tepung ikan. Kandungan abu tepung keong 

mas yang lebih rendah (11,80%) membuka peluang bahan baku tersebut untuk 

dapat digunakan dalam formula pakan dalam jumlah relatif besar. Mengingat 

kandungan abu pakan dibatasi untuk menghindari rendahnya kecernaan pakan yang 

berakibat terhadap penurunan efisiensi pakan dan peningkatan limbah pakan.  

 Informasi penggunaan keong mas untuk budidaya ikan telah dikemukakan. 

Menurut Hidayati et al. (2013), penggunan tepung keong mas sebagai bahan pakan 

ikan gabus tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan 

dan efisiensi pakan ikan gabus. Untuk kepiting bakau (S. paramamosain), 7 % keong 

mas segar dari bobot total dapat meningkatkan performa pertumbuhan dan 

efisiensi pakan secara optimum (Sadinar et al. 2013). Pemberian pakan komersil 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap performa pertumbuhan dan efisiensi 

pakan ikan lele dibandingkan dengan pakan komersil yang dicampur dengan keong 
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mas dengan rasio 70:30, namun secara ekonomi lebih menguntungkan (Lingga & 

Kuniawan 2013). Penggunaan pakan segar (bekicot dan keong mas) tidak 

memberikan respon pertumbuhan lobster air tawar capit merah (Cherax 

quadricarinatus) yang lebih baik bila dibandingkan dengan dengan penggunaan 

pakan pelet, meskipun kedua pakan segar tersebut proteinnya cukup tinggi, tetapi 

tidak ada keseimbangan komposisi nutrisi lainnya seperti lemak dan karbohidat. 

Begitu pula dengan tingkat efisiensi pakan, jauh lebih tinggi pakan pelet bila 

dibandingkan dengan pakan segar (Daris 2014).  

 
Tabel 1. Perbandingan kandungan proksimat dan asam amino esensil bahan baku 

kacang kedele, kepala udang dan keong mas (% dalam berat kering)  

Paremeter (%) Kacang kedele Kepala Udang Keong mas 

Proksimat  
   Protein 48,50 66,10 56,40 

Lipid 1,00 3,60 1,60 

Serat kasar 3,50 6,10 1,00 

Abu 7,30 14,30 11,80 

Asam amino esensil 
   Arginin 2,49 3,82 3,21 

Histidin 0,48 1,11 1,19 

Isoleusin 1,83 2,09 1,88 

Leusin 2,91 3,72 3,62 

Lysin 1,51 2,55 1,63 

Metionin 0,64 1,45 1,09 

Phenilalanin 1,86 1,90 1,64 

Threonin 1,42 0,90 1,11 

Valin 1,83 1,93 2,08 
Sumber: Da (2015) 
 

Menurut Afandi (2014), pemberian pakan tambahan keong mas sebanyak 

25% memberikan pertumbuhan ikan nila tertinggi dibandingan tingkat 30 dan 35% 

dari bobot populasi. Inklusi 25% tepung keong mas (Limicolaria aurora) dalam 

pakan dapat mendukung pertumbuhan dan penggunaan nutrien secara optimum 
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pada ikan lele (Sogbesan et al. 2015). Pada percobaan dengan udang galah 

(Macrobrachium rosenbergii), tepung keong mas dapat menggantikan 25% dari 

protein tepung ikan untuk periode dua bulan, namun tidak boleh melebihi 50% 

(Jintasatoaporn et al. 2004). Tepung daging keong mas (Limicolaria aurora) 

disarankan digunakan dalam pakan ikan lele sebesar 25% (Sogbesan et al. 2015). 

Belum sepenuhnya keong mas menggantikan tepung ikan menunjukkan 

bahwa ada faktor pembatas yang terkandung dalam keong mas, diduga selain asam 

amino esensil, juga kandungan zat anti nutrien. Keong mas yang bersifat herbivor 

dan menyukai tanaman air diduga masih mengandung zat anti nutrien yang 

terkandung dalam dedaunan. Khusus untuk lele, penggunaan tepung daging keong 

mas dalam pakan dapat ditingkatan sepanjang proses pembuatan tepung daging 

keong mas dilakukan secara baik. Zat anti nutrien dalam bahan baku akan berkurang 

konsentrasinya melalui proses pemasakan dan pengeringan di bawah matahari. 

Melalui proses tersebut, kandungan protein bahan baku akan meningkat. 

Kecernaan keong mas pada ikan lele 

 Nilai kecernaan merupakan suatu evelauasi kuantitatif dari pemanfaatan 

bahan atau pakan serta komponen nutriennya (Silva 1989). Pengukuran kecernaan 

daging keong mas dilakukan pada ikan lele (ukuran 8 – 10 cm). Daging keong mas 

tersebut diproses melalui pengepresan, perebusan dan pemanasan di bawah 

matahari, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan dalam oven pada suhu 50-

60oC. Ikan lele mampu mencerna tepung daging keong mas secara baik, dengan 

nilai sekitar 86,8%. Nilai tersebut adalah masih dalam kisaran nilai kecernaan bahan 

baku sumber protein hewani (NRC 1993). Hasil ini menunjukkan bahwa tepung 

daging keong mas mempunyai potensi sebagai pengganti bahan baku tepung ikan. 

Kemampuan ikan untuk mencerna bahan baku digunakan sebagai bahan 

pembuatan formula pakan. Bahan pakan yang dikonsumsi akan dicerna dan 

sebagian akan dikeluarkan dalam feses (Affandi et al. 1992; NRC 1993). 
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Nilai kecernaan protein tepung daging keong mas pada ikan lele adalah 

94,8%. Nilai kecernaan protein tersebut masih dalam kisaran kecernaan protein 

pada ikan secara umum. Ikan mampu mencerna protein baik dari bahan nabati 

maupun hewani, Kandungan serat kasar akan mempengaruhi kecernaan protein. 

Menurut NRC (1993), semakin besar ukuran ikan, kecernaan komponen serat 

semakin baik. Selain ukuran ikan, nilai kecernaan dipengaruhi oleh komposisi pakan, 

jumlah konsumsi, status fisiologi, dan cara pemberian pakan. Kemampuan ikan 

mencerna karbohidrat bergantung kepada spesies ikan (Zonnelveld et al. 1991). 

Bahan baku nabati biasanya lebih sedikit dicerna dibandingkan dengan bahan 

hewani (Hepher 1988). 

Selain serat kasar, kandungan abu akan mempengaruhi tingkat kecernaan 

bahan atau pakan pada ikan, selanjutnya akan mengurangi nilai kecernaan protein 

(Cho et al. 1985). Kandungan abu tepung daging keong mas yang berkisar 11,8% 

dapat dicerna oleh ikan lele sebesar 70,0%. Kandungan abu yang rendah 

berpengaruh terhadap kecernaannya.  

 
Kesimpulan 

 Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa keong mas dari jenis Pomacea 

canaliculata banyak ditemukan di rawa dan padi dan tergolong gulma karena 

menyebabkan kerusakan hingga 10-40% dari luas tanaman padi. Keong mas 

berpotensi digunakan sebagai bahan baku pakan karena ketersediaannya yang 

berlimpah, kandungan protein yang tinggi dan belum ada harganya. Tanpa 

pengolahan yang baik, kandungan zat anti nutrien dalam daging keong mas akan 

membatasi penggunaannya dalam pakan ikan air tawar. Setelah diolah, tepung 

daging keong mas dapat dicerna oleh ikan lele dengan nilai sekitar 86,76%. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan menentukan konsentrasi 
yang optimal dari penggunaan pupuk Lemna sp. yang memberikan produktivitas 
Chlorella sp. tertinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-
Oktober 2016. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Akuakultur Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran. Penelitian dilakukan 
secara eksperimental dengan menerapkan rancangan acak lengkap (RAL) yang 
terdiri dari lima perlakuan dengan masing-masing tiga ulangan.  Perlakuan yang 
diberikan berupa perbedaan dosis pupuk Lemna sp. yaitu Pemberian pupuk 
Lemna sp. 6,5 ml/L , 7,5 ml/L , 8,5 ml/L 9,5 ml/L serta satu perlakuan 
pembanding berupa pemberian pupuk komersil dengan dosis 1ml/L.  Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Lemna sp memiliki potensi sebagai sumber pupuk 
alternatif untuk budidaya Chlorella sp. dan dosis pupuk yang memberikan 
pertambahan populasi Chlorella sp. tertinggi adalah 8,5 ml/L yang  
menghasilkan populasi 8,17 x 106 sel/ml dalam waktu 6 hari.dengan laju 
pertumbuhan spesifik sebesar 2,3178  
 
Kata kunci : Chlorella sp, Lemna sp, pupuk alternatif 
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Pendahuluan 
Usaha budidaya ikan tidak dapat dilepaskan dari tahapan 

pembenihan yang merupakan titik awal dalam menentukan keberhasilan 
usaha tersebut.  Ketersediaan benih baik dalam hal kualitas, kuantitas 
maupun kontinuitas harus terjaga agar usaha budidaya dapat berjalan 
dengan baik.  Salah satu faktor pembatas dalam usaha pembenihan 
adalah ketersediaan pakan alami. Pakan alami sampai saat ini belum 
tergantikan oleh pakan buatan yang saat ini semakin banyak ragamnya.  
Sebagai pakan benih, pakan alami memiliki keunggulan nilai nutrisi yang 
tinggi, ukuran yang sesuai dengan bukaan mulut benih ikan, memiliki 
pergerakan yang mampu memberikan rangsangan bagi ikan untuk 
memangsanya, serta memiliki harga yang relatif murah dibanding pakan 
komersil. Ketersediaan pakan alami di alam tidak mampu memenuhi 
kebutuhan industri budidaya ikan baik di air tawar maupun di laut. Untuk 
mengantisipasi kekurangan pasokan pakan alami maka dikembangkan 
usaha budidaya pakan alami, baik berupa fitoplankton, zooplankton 
maupun jenis pakan alami lainnya. 

Chlorella merupakan salah satu jenis fitoplankton yang banyak 
digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai pakan rotifera 
atau sebagai media budidaya larva ikan. Sel Chlorella berbentuk bulat 
atau bulat telur merupakan alga bersel tunggal (unicelluler) berukuran 2-8 
mikron, yang terkadang dijumpai bergerombol atau membentuk koloni 
antara 4-16 sel (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).  Menurut Sachlan 
(1982), sel Chlorella sp. memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, setiap sel 
Chlorella sp. mampu berkembang menjadi 10000 sel dalam waktu 24 
jam. Chlorella sp. dapat dibudidayakan dengan menggunakan pupuk 
buatan atau pupuk kimia formulasi diantaranya Beneck, Conway, PHM, 
EDTA, Guillard, dan urea (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995; Lavens dan 
Sorgeloos, 1996), Walne, Erdschreiber (Chilmawati , dan Suminto, 2010), 
serta pupuk organik cair komersil diantaranya  produk NASA, Fertisim, 
Gemari, dan Superfarm. 

Penggunaan pupuk kimia formulasi pada tingkatan pro analis (pro-
A) di laboratorium diyakini memberikan hasil yang memuaskan, namum 
harganya masih tergolong mahal dan sulit untuk diperoleh (Ambar 2009). 
Saat ini telah banyak penelitian untuk mendapatkan alternatif pupuk 
sebagai nutrisi pertumbuhan sel fitoplankton yang lebih ekonomis dan 
mudah didapat. Salah satunya adalah pupuk organik cair yang dapat 
dibuat dari berbagai sisa buah-buahan, sayuran dan tanaman. Sisa buah-
buahan atau sisa tanaman lain yang terdapat di lingkungan yang selama 
ini masih sering dianggap limbah,ataupun gulma ternyata merupakan 
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sumber hara yang potensial bagi tanaman termasuk tanaman mikro atau 
fitoplankton.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah 
limbah sayuran dan buah-buahan serta  gulma adalah dengan 
mengolahnya menjadi pupuk organik cair. 

Lemna sp. adalah tumbuhan yang mengambang atau terendam 
pada ekosistem perairan eutrofik seperti parit, kolam, danau dan rawa. 
Lemna sp. tumbuh dengan sangat cepat dan pertumbuhan biomassanya 
antara 3 sampai 6 hari saat kondisi ideal, oleh karena itu tumbuhan ini 
seringkali menjadi gulma di badan perairan atau persawahan. Menurut 
Astrid dkk. (2013), Lemna sp. mempunyai kandungan N (58 mg/l), P 
(176,60 mg/l) dan Fe (210,40 mg/l). Kandungan nutrien yang terdapat 
dalam tanaman Lemna sp. yang cukup tinggi mengindikasikan tanaman 
ini dapat menggantikan pupuk organik komersil. Untuk mengetahui 
potensi Lemna sp. sebagai sumber pupuk subsitusi pupuk cair komersial 
untuk budidaya Chlorella sp. maka perlu dilaksanakan penelitian dengan 
menggunakan berbagai dosis pupuk Lemna.  

 
Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 
2016 di Laboratorium Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Universitas Padjadjaran. 
 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah toples 
volume 2 L, peralatan aerasi, mikroskop, haemocytometer, hand counter, 
MC Tester, gelas ukur, lampu TL 36 watt, 2600 lux dan pipet tetes. 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman Lemna 
sp. yang berasal dari kolam percobaan FPIK Unpad di Ciparanje, 
Jatinangor, sebagai  bahan baku pembuatan pupuk organik cair yang 
diteliti, biakan murni Chlorella sp. yang berasal dari  Jurusan Biologi, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran, 
Akuades, pupuk cair komersil dan Alkohol. 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 
yang dilaksanakan di laboratorium.  Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang diberikan terdiri 
dari 1 perlakuan kontrol dengan menggunakan pupuk komersil dan 4 
perlakuan pemberian pupuk Lemna dengan dosis yang berbeda. Lima 
perlakuan tersebut yaitu : 
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 
yang dilaksanakan di laboratorium.  Pengumpulan data dilakukan dengan 
pengukuran secara langsung terhadap objek yang diteliti. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Perlakuan yang dicobakan terdiri dari 4 dosis pupuk Lemna dan satu dosis 
pupuk komersial, yaitu pupuk Fertisim.  Susunan perlakuan terdiri dari : 

A. pemberian pupuk komersil Fertisim 1ml/L,  

B. pemberian pupuk Lemna sp. 6,5 ml/L,  

C. C pemberian pupuk Lemna sp. 7,5 ml/L,  

D. perlakuan D, pemberian pupuk Lemna sp. 8,5 ml/L 

E. perlakuan E pemberian pupuk Lemna sp. 9,5 ml/L. 

 
Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pembuatan 
pupuk organik cair yang berasal dari tanaman Lemna sp., inokulasi dan 
pemeliharaan Chlorella sp. serta pengamatan.  Prosedur pembuatan 
pupuk organik cair Lemna diawali dengan mengumpulkan  tanaman 
Lemna yang akan diolah menjadi pupuk cair. Bagian tanaman yang 
digunakan adalah seluruhnya. Selanjutnya tanamanan tersebut dicuci, 
kemudian dijemur dibawah terik matahari selama 3-4 hari. Tanaman yang 
telah kering ditumbuk atau diblender hingga menjadi serbuk. Tahapan 
selanjutnya adalah Lemna yang telah menjadi serbuk dilarutkan dengan 
perbandingan 1 : 4  (400 gram bahan kering dilarutkan dalam 1600 ml air) 
kemudian dibiarkan terrendam  dengan lama perendaman 4 minggu 
(Hutagalung 2008 dalam Astrid 2013). Larutan disimpan pada botol kaca 
steril dan ditutup. Setelah penyimpanan selama 4 minggu, larutan 
disaring dan diperas secara berulang-ulang agar cairan didalamnya dapat 
keluar dan ditempatkan pada wadah gelas kaca dan tertutup agar 
terhindar dari kontaminasi. Pupuk organik cair Lemna siap digunakan. 

Persiapan dan sterilisasi alat adalah hal yang pertama dilakukan 
dalam proses budidaya Chlorella sp. Semua peralatan dicuci 
menggunakan sabun, kemudian dibilas dengan air yang telah disterilkan 
pada suhu 100oC. Selanjutnya peralatan tersebut dibilas dengan larutan 
alkohol 70% dan terakhir dibilas dengan akuades hingga bau alkohol 
hilang. Pengeringan peralatan setelah pencucian dilakukan dengan 
meniriskannya di atas meja yang sebelumnya telah disemprot alkohol. 

Toples dan selang plastik aerator sebelum digunakan disterilkan 
terlebih dahulu dengan merendamnya dalam larutan kaporit selama 10-
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15menit. Selanjutnya dicuci dengan air yang telah dididihkan dan 
ditiriskan hingga kering sebagaimana halnya peralatan lainnya.  Toples 
yang telah steril selanjutnya diisi dengan akuades sebanyak 1,5L dan 
Chlorella sp. diinokulasi dengan kepadatan 100.000 sel/ml.  
 
Parameter yang Diamati 
 Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan populasi, waktu 
mencapai puncak populasi dan laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp.  
Populasi Chlorella dihitung dengan menggunakan Aujero (1982).  Jumlah 

sel Chlorella sp. dihitung dengan menggunakan Haemocytometer. Rumus 

untuk mengetahui jumlah sel Chlorella sp. yaitu : 

D = 
!"#

$(&'()*+)	 

Keterangan : 
 D      : kepadatan Chlorella sp. (sel ml-1) 
 ∑ sel      : jumlah Chlorella sp. pada 5 kotak 
 5      : jumlah kotak 
 4 x 10-6     : volume tiap kotak 
 

 Periode pemeliharan merupakan waktu yang dibutuhkan Chlorella 

sp. untuk mencapai puncak populasi. Puncak populasi diketahui setelah 

jumlah Chlorella sp. mengalami penurunan, maka puncak populasi ada 

pada hari sebelumnya.  Data ini kemudian digunakan untuk menghitung 

konstanta pertumbuhan spesifik (Fogg dan Thake 1987) dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

k = ./ 012./ 031 ln45−ln465 

Keterangan : 
k : konstanta pertumbuhan spesifik 
Vt : jumlah populasi pada hari ke-t (puncak populasi) 
V0 : jumlah populasi awal 
t : waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak populasi 
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 Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F yang dilanjutkan dengan 
uji jarak Duncan dengan derajat kepercayaan 95 %. Sedangkan untuk 
memperoleh dosis optimal dilakukan analisis regresi. 
 
Hasil Dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan kepadatan populasi harian rata-rata 

Chlorella sp. yang diberi perlakuan pupuk cair Lemna dengan dosis 8,5 

ml/L (perlakuan D) memberikan  kepadatan tertinggi, yaitu 8,17 x 106 

sel/ml dan mencapai puncak populasi pada ke-6.  Sedangkan Perlakuan 

kontrol dengan pemberian 1ml/L pupuk komersil Fertisim (perlakuan A) 

menghasilkan kepadatan terendah, yaitu 2,57 x 106 sel/ml dan mencapai 

puncak populasi pada hari ke-7. 

 
Tabel 1. Populasi Harian  rata-rata Chlorella sp. pada Setiap Perlakuan 
(1x106) 

Hari 

A 
(Pupuk 
Fertisim 

1ml) 

B 
(Pupuk Cair 

Lemna 
6,5ml) 

C 
(Pupuk Cair 

Lemna 
7,5ml) 

D 
(Pupuk Cair 

Lemna 
8,5ml) 

E 
(Pupuk Cair 

Lemna 
9,5ml) 

H0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
H2 0,53 0,70 0,55 0,73 0,50 
H3 0,93 2,38 1,71 2,43 1,31 
H4 1,18 3,55 3,30 5,23 2,20 
H5 2,10 5,80 6,83 7,76 2,97 
H6 2,48 5,71 6,80 8,16 3,45 
H7 2,56 5,40 6,10 7,48 2,61 
H8 2,15 5,03 4,36 6,67 1,51 
H9 1,95 2,95 2,65 5,25 0,65 
H10 1,43 1,60 1,48 4,58 0,60 

 
Populasi Chlorella sp. pada semua perlakuan terlihat telah 

mengalami pertumbuhan pada hari ke-2, namun masih berjalan lambat, 

karena masih berada pada stadia adaptasi atau fase lag.  Pertumbuhan 
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terlihat.   Laju pertumbuhan  terlihat meningkat pada hari ke-3 sampai 

dengan mencapai puncak populasi, atau berada pada fase eksponensial.  

Setelah melewati puncak populasi maka diikuti dengan penurunan 

populasi dan akhirnya terjadi fase kematian. Perlakuan kontrol mencapai 

puncak populasi lebih lama disebabkan kandungan unsur hara makro 

pada pupuk Fertisim tidak dimanfaatkan dengan baik dalam proses 

pembelahan sel sehingga menghasilkan kepadatan yang rendah 

meskipun kandungan hara pada pupuk fertisim ini setara dengan yang 

dikandung oleh pupuk Lemna dengan konsentrasi 8,5 ml/L yang 

memberikan kepadatan tertinggi. Sebaliknya, pada perlakuan pemberian 

8,5ml/L pupuk cair Lemna memiliki kandungan unsur hara makro yang 

dimanfaatkan dalam proses pembelahan sel sehingga menghasilkan 

kepadatan tertinggi.  

Perlakuan pemberian 9,5ml/L pupuk cair Lemna (perlakuan E) 

menghasilkan kepadatan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perlakuan pemberian 6,5ml/L, 7,5ml/L, dan 8,5ml/L. Hal ini diduga, pupuk 

cair Lemna mengandung fosfor (P=0,58%) lebih tinggi dibanding nitrogen 

(N=0,28%) yang dapat menyebabkan penyerapan unsur hara mikro dapat 

terganggu. Menurut Effendie (2003), kelebihan unsur fosfor dalam media 

kultur dapat menyebabkan unsur hara mikro seperti unsur Fe, Cu dan Zn 

dapat terganggu. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kandungan P yang 

tinggi menghasilkan ukuran sel Chlorella yang lebih kecil dari ukuran 

normalnya, selain itu jumlah sel Chlorella menjadi rendah karena 

terganggunya pembelahan sel. 

 
Grafik pertumbuhan populasi Chlorella sp. (Gambar 1) menunjukan 

kepadatan sel Chlorella sp. perlakuan D (8,5 ml/L pupuk cair Lemna) yang 



	
	

	 127	

paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain yaitu 8,16 x 106 

sel/ml pada hari ke-6 karena kandungan unsur hara pada perlakuan D 

dimanfaatkan dengan baik untuk pertumbuhan Chlorella sp. Sedangkan 

pada perlakuan 6,5 ml/L dan 7,5 ml/L kurang mencukupi kebutuhan 

nutrisi untuk pertumbuhan Chlorella sp. O’Kelley (1968) dalam Arief 

(2012) menyatakan pembentukan klorofil dipengaruhi oleh unsur hara 

makro seperti unsur N dan P, tidak tercukupinya unsur hara makro 

menyebabkan terhambatnya laju fotosintesis dan perkembangbiakan sel 

Chlorella sp.  Hal serupa dinyatakan pula oleh Fogg dan Thake (1987) 

yang menyebutkan bahwa terhentinya fase eksponensial dan mulai 

memasuki fase stasioner  disebabkan berkurangnya nutrien dengan 

meningkatnya jumlah populasi. 

 

Gambar 1. Pertumbuhan Populasi Chlorella sp. 
 

 

Laju Pertumbuhan Spesifik Chlorella  sp. 
 Hasil analisis varians menunjukan bahwa pemberian pupuk cair 
Lemna dengan konsentrasi berbeda memberi pengaruh yang berbeda 
nyata (signifikan) (Tabel 2). 
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Tabel 2. Laju Pertumbuhan Spesifik Chlorella sp. 

Perlakuan 
Rata-rata Laju Pertumbuhan Spesifik 

Chlorella sp. 
A Kontrol 1,6920a 

B Pupuk Cair Lemna 6,5ml 2,1742c 

C Pupuk Cair Lemna 7,5ml 2,2320cd 

D Pupuk Cair Lemna 8,5ml 2,3178d 

E Pupuk Cair Lemna 9,5ml 1,8037b 

Keterangan : nilai berbeda nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan taraf 95% 

 
Berdasarakan Tabel 2 terlihat bahwa perlakuan D (pupuk cair 

Lemna 8,5ml) memiliki laju pertumbuhan spesifik tertinggi yaitu 2,3178, 

meskipun secara statistik tidak berbeda nyata dengan perlakuan C yang 

memiliki laju pertumbuhan spesifik sebesar 2,2320.  Hal ini menunjukan 

dosis yang diberikan sangat cocok dengan kebutuhan nutrien Chlorella sp. 

Hal inipun membuktikan bahwa pupuk cair Lemna  dapat menggantikan 

pupuk komersil Fertisim dalam kultur Chlorella sp. Laju pertumbuhan 

spesifik yang rendah disebabkan oleh kandungan nutrien yang tidak 

mencukupi kebutuhan nutrisi Chlorella, hal ini terjadi pada perlakuan B  

yang hanya menghasilkan laju pertumbuhan spesifik 2,1742 dan, atau 

tidak termanfaatkan secara maksimal sebagaimana yang diperoleh pada 

pelakuan A yang menghasilkan laju pertumbuhan spesifik sebesar 1,6920. 

Sedangkan pada perlakuan E kelebihan nutrien yang menyebabkan 

teganggunya penyerapan nutien mikro, yang berdampak menurunkan 

laju pertumbuhan sehinga.  Rousch et al. (2003) menyatakan bahwa laju 

pertumbuhan Chlorella dipengaruhi oleh cahaya, tercukupinya nutrien 

yang optimal, cahaya dan pH yang sesuai dengan kebutuhan Chlorella . 

Kepadatan Chlorella sp. pada Puncak Populasi 
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 Hasil analisis varians menunjukan bahwa pemberian pupuk cair 

Lemna dengan konsentrasi berbeda memberi pengaruh yang berbeda 

nyata sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kepadatan Chlorella sp. pada Puncak Populasi 

Perlakuan 
Kepadatan Chlorella sp. pada 
Puncak Populasi (x106 –sel/ml) 

A Kontrol 2,57a 

B Pupuk Cair Lemna 6,5ml 5,72c 

C Pupuk Cair Lemna 7,5ml 6,83cd 

D Pupuk Cair Lemna 8,5ml 8,17d 

E Pupuk Cair Lemna 9,5ml 3,14b 

 
Perlakuan D (pupuk cair Lemna 8,5ml) menghasilkan kepadatan populasi 
Chlorella sp. tertinggi pada puncak populasi, yaitu 8,17 x 106 sel/ml. Hasil 
tersebut berbeda nyata dengan perlakuan lainnya kecuali dengan 
perlakuan C berdasarkan uji Duncan. Hal ini menunjukan bahwa 
kandungan pupuk cair Lemna dengan dosis 7,5 ml/L dan 8,5 ml/L 
mencukupi kebutuhan nutrien untuk pertumbuhan dan 
perkembangbiakan Chlorella sp.  
 
Regrasi Linier Pengaruh Pupuk Cair Lemna dengan Kepadatan sel 
Chlorella sp. pada Puncak Populasi  

Pengujian regresi linier mendapatkan persamaan garis untuk 
penambahan upuk cair Lemna terhadap jumlah kepadatan sel, yaitu y = -
1,4917x2 + 23,247x - 82,425 dengan nilai koefisien determinasi R2 
sebesar  0,82 atau pupuk cair Lemna mempunyai pengaruh sebesar 82%, 
terhadap kepadatan sel Chlorella sp. 
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Gambar 2. Grafik Pengaruh Penambahan Pupuk Cair Lemna  dengan 
Kepadatan sel Chlorella sp. Pada Puncak Populasi 
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Berdasarkan perhitungan variabel dosis pupuk cair Lemna yang memberikan 

kepadatan populasi Chlorella sp. tertinggi pada puncak populasi diperoleh nilai 

sebesar 8,14 ml/L. Atau dengan kata lain nutrien yang terdapat pada 8,14 ml/L 

pupuk cair Lemna  dapat mengoptimalkan pertumbuhan Chlorella sp. dan dapat 

mencapai puncak populasi tertinggi. 

Simpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulann bahwa 

pupuk cair Lemna  dengan dosis 8,5 ml/L menghasilkan nilai tertinggi pada laju 

pertumbuhan spesifik yaitu 2,3178 dan puncak populasi 8,17 x 106 sel/ml dalam 

waktu 6 hari. Berdasarkan uji regresi, dosis yang paling baik untuk budidaya 

Chlorella sp. dengan menggunakan pupuk cair Lemna sp. adalah 8,14 ml/L. 

 
Saran 

Pupuk cair Lemna dapat digunakan sebagai media kultur Chlorella sp, 

dengan konsentrasi 8,14 ml/L dan pengganti pupuk komersil untuk menekan biaya 

pengeluaran pada aktifitas budidaya perikanan. Perlunya dilakukan uji konsentrasi 

klorofil-a untuk mengetahui kualitas sel Chlorella sp. dalam media kultur. 
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Abstrak 

Ikan Koi merupakan merupakan salah satu ikan hias yang memiliki bentuk tubuh dan warna 
yang indah sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Indikator keindahan pada ikan 
hias dapat dilihat pada kualitas warnanya. Warna pada ikan disebabkan karena adanya sel 
kromatofor pada kulit bagian epidermis. Karotenoid adalah komponen alami utama 
pembentuk pigmen warna yang memberikan pengaruh cukup baik pada warna merah dan 
oranye pada ikan koi (Cyprinus carpio). Salah satu sumber karotenoid terdapat pada tepung 
Spirulina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung spirulina 
dalam pakan terhadap kualitas warna ikan mas koi. Penelitian ini dilakukan secara 
experimental dengan 2 perlakuan yaitu : ikan koi dengan pemberian 5% tepung spirulina 
dan tanpa pemberian tepung spirulina. Data hasil penelitian dianalisis dengan 
menggunakan uji t berpasangan dengan F  hitung 5% artinya membandingkan satu 
perlakuan dengan perlakuan lainnya untuk mengetahui perlakuan mana yang lebih baik di 
antara keduanya. Penelitian ini menggunakan ikan mas koi berukuran 7-9 cm yang 
dipelihara pada hapa dengan ukuran 2x2x1 cm3. Parameter dalam penelitian meliputi 
kualitas warna yang diukur menggunakan tocca color finder, kelangsungan hidup, 
pertumbuhan mutlak, pH, suhu, dan DO. Hasil penelitian menunjukkan penambahan 
tepung spirulina pada pakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kualitas 
warna ikan mas koi (Cyprinus carpio). 
 
Kata kunci : Ikan Mas Koi, Karotenoid, Kualitas Warna, Pertumbuhan, Tepung Spirulina 
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Pendahuluan 
 

Ikan Koi (Cyprinus carpio) merupakan salah satu ikan hias yang memiliki 

bentuk tubuh dan warna yang indah sehingga bernilai ekonomis tinggi. Indikator 

keindahan pada ikan hias dapat dilihat pada warna yang cemerlang, bentuk dan 

kelengkapan fisik, prilaku, serta kondisi kesehatan atau staminanya. Selain itu ikan 

koi ini sering dijadikan hiasan akuarium dan merupakan konsumsi seni bagi 

peminatnya (Lesmana 2007). 

Warna merupakan salah satu alasan ikan hias diminati oleh masyarakat, 

sehingga pembudidaya perlu mempertahankan warna ikan hias yaitu dengan cara 

memberikan pakan yang mengandung pigmen warna. Warna pada ikan disebabkan 

adanya sel kromatofora yang terdapat pada bagian kulit dermis. Karotenoid adalah 

komponen alami utama pembentuk pigmen warna yang memberikan pengaruh 

cukup baik pada warna merah dan oranye (Budi, 2001). Menurut Hidayat dan saati 

(2006) terdapat bahan makanan yang mengandung zat karotenoid diantaranya 

adalah wortel, ubi, jagung, labu kuning, dan sayuran hijau lain. 

Sumber karotenoid lainnya juga dapat berasal dari spirulina, karena spirulina 

memiliki kandungan phycocyanin, chlorophyll-a dan karoten (Vonshak, 1997). 

Karoten tersusun atas xantophyll (37%), ß-carotene (28%) dan zeaxanthin (17%) 

(Tongsiri et al., 2010).  Pemberian sumber pigmen warna pada pakan ikan 

merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan warna cerah yang 

merata pada ikan. Banyak penelitian yang 

menunjukkan pengaruh pemberian Spirulina terhadap warna ikan hias 

maupun udang atau lobster. Penelitian James (2010), menyatakan bahwa 

pemberian pakan yang mengandung Spirulina sebanyak 8% efektif dalam 

meningkatkan pigmentasi warna pada ikan Red Swordtail (Xiphophorus helleri). 

Menurut Novianti dkk (2015) penambahan tepung spirulina sebanyak 1,2% pada 

pakan buatan memberikan pengaruh sangat nyata terhadap peningkatan intensitas 

warna, dan merupakan hasil tertinggi pada peningkatan intensitas warna ikan mas 
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koki. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung 

Spirulina pada pakan dalam meningkatkan warna yang baik pada ikan koi. 

 

 

  

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2016 di Kolam 

pembudidaya ikan PBC Fish Farm Kecamataan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Bahan 

yang digunakan selama penelitian adalah pakan buatan yang didalamnya sudah 

ditambahkan tepung Spirulina sesuai dosis yang digunakan. 

Ikan yang digunakan berukuran 7-9 cm dengan kepadatan 50 ekor per jaring 

berukuran 2x2x1 cm3. 

Lama pemeliharaan selama 30 hari dengan pengambilan sampling untuk 

mengetahui kenaikan intensitas warna dilakukan setiap lima hari sekali.  

Penelitian ini dilakukan secara experimental dengan 2 perlakuan yaitu : ikan koi 

dengan pemberian 5% tepung spirulina dan tanpa pemberian tepung spirulina. 

Pengamatan terhadap intensitas warna ikan koi menggunakan alat pengukur warna 

yaitu tocca color finder dan diamati oleh 5 orang panelis yang tidak memiliki 

gangguan pengelihatan (buta warna dan rabun. Pengamatan dilakukan secara visual 

dengan cara membandingkan warna asli ikan pada kertas pengukur warna yang 

telah diberi pembobotan. Pengamatan terhadap intensitas warna koi dilakukan 

dengan pemberian nilai atau pembobotan pada kertas pengukur warna. 

Data pertumbuhan, kelangsungan hidup yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan uji t berpasangan dengan f  hitung 5% artinya membandingkan satu 

perlakuan dengan perlakuan lainnya untuk mengetahui perlakuan mana yang lebih 

baik di antara keduanya, sedangkan data kualitas air lain dibandingkan dengan baku 

mutu air untuk budidaya berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia 

nomor 82 tahun 2001. 
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Hasil dan Pembahasan 

Perubahan Warna 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kualitas warna 

ikan koi pada masing-masing perlakuan. Perbedaan warna ikan koi dengan 

pemberian tepung Spirulina 5% terlihat lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 

tanpa pemberian Spirulina. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Kontrol 

 

Perlakuan Spirulina 5% 
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Sebelah Kiri (kontrol) 

Kanan (menggunakan Spirulina) 

 

Sebelah Kiri (kontrol) 

Kanan (menggunakan Spirulina) 

Gambar 1. Performa Wikan Ikan Koi Setelah penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian, ikan koi pada perlakuan pemberian tepung 

Spirulina mempunyai warna yang dominan pekat dan lebih cerah dengan warna 

dasar yang mulus, jernih, dan bersih (Gambar 1). Sedangkan pada perlakukan tanpa 

pemberian Spirulina terlibat warna yang kurang cerah dan warna dasar yang kurang 

mulus. Hal ini menunjukkkan bahwa ikan mampu menyerap kandungan karotenoid 

dalam pakan sehingga menghasilkan intensitas warna yang lebih cerah. Tepung 

spirulina memberikan pengaruh terhadap peningkatan intensitas warna pada ikan 

mas koi, dikarenakan spirulina mengandung karotenoid yang dapat meningkatkan 

intensitas warna pada ikan            (Sasson, 1991).  

Menurut Kusuma (2012) proses meningkatnya intensitas warna diawali 

dengan karoten (pigmen warna) yang ada dalam pakan diserap dan dialirkan melalui 

aliran darah dan disimpan dalam jaringan lemak. Pigmen tersebut selanjutnya di 

deposit pada sel warna (kromatofora) yang terdapat dalam lapisan dermis (Amin, 

2012). Sel pigmen dalam tubuh ikan jumlahnya dapat berubah sehingga dapat 

mempengaruhi warna pada ikan. Jika sel - sel pigmen tersebar secara merata maka 

warna tubuh ikan akan tampak lebih pekat, tetapi apabila sel - sel pigmen 

mengumpul di satu titik inti sel maka warna tubuh akan menjadi pucat (Kusuma, 

2012).  
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Pertumbuhan Berat dan Panjang Ikan Koi 

Selama penelitian ikan koi mengalami pertumbuhan baik ukuran panjang 

maupun bertambahnya berat. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh nutrisi yang 

terdapat pada pakan yang dikonsumsi ikan. Nilai pertumbuhan panjang dan berat 

ikan koi dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pertumbuhan Berat dan Panjang Ikan Koi 

Perlakuan 

Pengukuran Awal Pengukuran Akhir 

Panjang 

(cm) 
Berat (g) 

Panjang 

(cm) 
Berat (g) 

Pemberian Tepung 

Spirulilna 
7,54 13,37 11,14 21,33 

Tanpa Tepung Spirulina 7,57 13,35 12,17 23,33 

 

Diketahui bahwa ikan koi selama penelitian mengalami pertambahan 

panjang. Pengukuran pada hari ke-0 sebagai ukuran awal ikan terus bertambah 

pada hari-hari berikutnya hingga mencapai hari ke-30. Nilai pertambahan panjang 

ikan tidak selamanya sama di setiap hari pengamatan dan perlakuan. Pertambahan 

panjang harian ikan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 2. Grafik Pertambahan Panjang Ikan Koi Selama Penelitian 

 

Selama penelitian ikan mengalami pertumbuhan berat pada masing-masing 

perlakuan. Tingkat pertumbuhan berat harian ikan koi umumnya terus bertambah 

dari hari ke-0 sampai hari      ke-30. Peningkatan pertumbuhan berat ikan juga 

berbeda pada setiap perlakuan, tetapi berbanding lurus dengan pertambahan 

panjang. Pertumbuhan berat harian ikan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Grafik Pertambahan Bobot Ikan Koi Selama Penelitian 

Berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahwa pertambahan panjang dan 

bobot ikan koi diakhir penelitian tidak berbeda nyata pada masing-masing 

perlakuan. Berikut merupakan tabel analisi sidik ragam pertumbuhan ikan koi. 
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Tabel 3. Analisis Sidik Ragam Rata-rata Pertumbuhan Ikan Koi 

Perlakuan 
Pengukuran Akhir 

Panjang (cm) Berat (g) 

Pemberian Tepung Spirulilna 11,14a 21,33a 

Tanpa Tepung Spirulina 12,17a 23,33a 

Keterangan: Nilai yang diikuti huruf kecil yang sama menunjukkan  tidak berbeda 

nyata pada taraf kepercayaan 95%. 

 

Kelangsungan Hidup 

Tingkat kelangsungan hidup merupakan nilai persentase jumlah ikan yang 

hidup selama periode pemeliharaan (Effendie, 1997). Tingkat kelangsungan hidup 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah umur, lingkungan (kualitas air), 

makanan, dan hama penyakit. Nilai kelangsungan hidup yang diperoleh selama 

penelitian termasuk tinggi. Hal ini diduga berhubungan dengan tercukupinya pakan 

yang diberikan dan ditunjang oleh kualitas air yang cukup untuk kehidupan ikan koi. 

 

 

Gambar 4. Grafik Kelangsungan Hidup Ikan Koi Selama Penelitian 
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Parameter kualitas air yang diukur selama penelitian adalah suhu, pH, dan 

DO. Pengukuran kualitas air dilakukan untuk mengetahui kualitas air selama 

penelitian mendukung kehidupan ikan mas koi. Suhu media pemeliharan masih 

dalam kisaran normal yaitu 26oC-28oC, pH masih dalam kisaran normal yaitu antara 

6,5-7, sedangkan DO selama penelitian yaitu 4-5 ppm. Kisaran kualitas air selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata Kualitas Air Selama Penelitian 

Kualitas Air 
Perlakuan 

Standar 
Pemberian Spirulina Tanpa Spirulina 

Suhu (oC) 
26-28 26,5-28 

25 – 32 Satyani 

(2005) 

DO (mg/L) 
4-5 4,5-5 

3 – 5 Murtidjo 

(2001) 

pH 
6,5-7 6,7-7 

6 – 9 Murtidjo 

(2001) 

 

Kesimpulan  

Penambahan tepung spirulina pada pakan buatan memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan intensitas warna, dan merupakan hasil tertinggi pada 

peningkatan intensitas warna ikan mas koi. 
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Abstrak 
 
Pelangi Sulawesi (Marosatherina ladigesi) dengan nama lokal ikan beseng-beseng 
merupakan ikan hias air tawar endemik di Sulawesi Selatan. Kelestarian ikan ini di 
habitat aslinya sudah terancang punah dan terdaftar IUNC. Domestikasi induk sudah 
dapat dilakukan, namun timbul masalah yaitu serangan ektoparasit. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui intesitas dan prevalensi ektoparasit yang menyerang 
ikan beseng-beseng yang domestikasi. Sampel ikan yang diperiksa diambil dari 
induk yang dipelihara selama 5 bulan. Pakan alami yang diberikan berupa Dapnia 
sp, Chironomus sp dan Culex s. Frekwesi pemberian pakan dua kali sehari. 
Parameter yang diamati adalah intesitas dan prevalensi yang menyerang ikan 
beseng-beseng. Bagian tubuh yang diamati adalah bagian kepala, badan dan ekor. 
Jenis parasit yang didapat pada ikan beseng-beseng yang didomestikasi yaitu 
Trichodina sp, Dactilogyrus, Gyrodactilus dan Ichtypthirius multifilis. Tingkat 
prevalensi ektoparasit pada ikan beseng-beseng yang dipelihara dengan pemberian 
pakan larva Culex sp adalah 35,53 %, pemberian pakan Dapnia sp yaitu 28,89 %, 
dan pemberian pakan Chironomus sp sebesar 24,44 %.  Bagian tubuh yang banyak 
diserang adalah  bagian badan  57,67 %, bagian ekor sebesar 48,89 % dan bagian 
kepala yaitu 35,55 %. Intensitas parasit yang menyerang bagian mulut = 22  
ind/ekor, mata = 4 ind/ekor, insang= 11 ind/ekor, sirip punggung dan sirip data = 8 
ind/ekor, kulit = 17 ind/ekor, dan sirip ekor = 19 ind/ekor. 
 
Kata kunci : intensitas, prevalensi, ektoparasit, endemik, Marosatherina ladigesi 
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Pendahuluan 
 

Ikan beseng-beseng disebut juga sebagai ikan pelangi Sulawesi 
(Marosatherina ladigesi sinonim Telmatherina ladigesi) sebagai ikan hias air tawar 
yang hidup endemik di Sulawesi Selatan Indonesia. Ikan ini sangat digemari oleh 
pencinta ikan hias karena mempunyai bentuk tubuh yang menarik pada ikan jantan. 
Sejak tahun 1990 ikan ini sudah termasuk ikan yang terancang punah dalam 
terdaftar dalam The International Union for Conservation of Nature (IUNC) (Kottelat, 
1996;IUNC, 1996). Penyelematan ikan ini dalam rangka menjaga kelestariannya 
sangat perlu dilakukan karena kondisi lingkungannya di alam sudah terdegradasi 
oleh limbah penggunaan pestisida di sungai, sudah over eksploitasi, dan hubungan 
kekerabatan antara populasi sudah sangat rendah (Jayadi et al., 2014). Langkah 
yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian dan memenuhi permintaan adalah 
domestikasi. Permintaan ikan beseng-beseng oleh penggemar ikan hias sampai saat 
ini masih ada (Wawancara dengan penangkap ikan hias di Kabupaten Maros, 2015), 
namun sudah tidak dapat dipenuhi permintaannya. karena sudah kurang populasi di 
alam sudah terbatas atau sudah langkah (Anonim, 2012) 

Domestikasi induk ikan beseng-beseng sudah dilakukan oleh Jayadi dan 
Husma (2014) sebagai upaya untuk produksi benih, namum dalam proses 
pemeliharannya telah ditemukan induk ikan beseng-beseng yang mati. Kematian 
ikan dalam lingkungan budidaya disebabkan karena adanya interaksi dari 
menurunnya sistem pertahanan tubuh ikan, perubahan lingkungan yang tidak 
mengguntukan sebagai stressor, dan serangan patogen (Zonneveld et al., 1991; 
Austin dan Austin, 1999). Interaksi yang tidak serasi  menyebabkan ikan stress, 
sehingga mekanisme pertahanan diri yang dimilikinya menjadi lemah, akhirnya agen 
penyakit mudah masuk kedalam tubuh dan menimbulkan penyakit. Dalam 
lingkunngan pemeliharan ikan yang padat, kualitas air yang tidak stabil seperti suhu 
tidak stabil, pH ekstrim (pH<6,5 atau pH>8,5), oksigen terlalu rendah atau tinggi, 
kadar ammonia tinggi, musim, air tercemar, nutrient tidak terpenuhi dapat 
menyebabkan kesehatan ikan terganggu (Dawes,1986; Irianto, 2005) dan karena 
intoksinasi  nitrik dan amoniak, kekurangan vitamin C (Zonnveld, et al. 1991). 
Penyebab penyakit dapat disebabkan nonifeksi dan infeksi (Zonneveld et al.,1991; 
Irianto, 2004). Penyebab penyakit infeksi pada ikan dapat disebabkan oleh 
golongan bakteri, parasit, virus dan jamur.  

Penelitian penyakit ektoparasit yang menyerang ikan pelangi sulawesi di 
sungai telah dilaporkan oleh Amrullah et al (2013), tetap penyakit ektoparasit yang 
menyerang ikan pelangi sulawesi kondisi pemeliharaan (domestikasi) belum pernah 
dilaporkan. Sedangkan penelitian ektoparasit yang menyerang ikan sudah 
dilaporkan seperti ikan maanvis (Noeraini, 1994), ikan neon tetra (Silsilia, 2000), ikan 
manvis, mas koki, black gosh dan neon tetra (Martiadi, 2002), ikan gurami 
(Kriswinarto, 2002), ikan cupang, ikan gapi dan ikan rainbow (Alifuddin et al., 2003), 
ikan nila (Mulia, 2003), ikan mas (Rustikawati et al., 2004; ikan lele dumbo 
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(Hadiroseyani et al., 2006), ikan betok (Akbar, 211), Purwaningsih, 2013), ikan koi 
(Prasetya et al., 2013), Ikan bawal dan ikan patin (Salmijah, 2014). 
 Infeksi parasit dapat berimplikasi penurunan kualitas penampilan tubuh ikan 
(Alifuddin et al, 2003; Irianto, 2004), ketahanan tubuh ikan menurun sehingga dapat 
dengan muda terinfeksi oleh bakteri atau jamur, pertumbuhan terlambat, bobot 
tubuh menurun (Piazza et al., 2006). Infeksi serangan penyakit yang tinggi akan 
menyebabkan nilai jual ikan menurun dan mengakibatkan kerugian ekonimi bagi 
pembudidaya. Namun perlu pula dilakukan monitorin gejala infeksi secara dini 
dalam manajemen kesehatan ikan dan lingkungan (Novriadi et al., 2014). 
Berdasarkan permasalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan 
adalah untuk mengetahui intensitas dan prevalensi ektoparasit yang menyerang ikan 
beseng-beseng pada kondisi domestikasi sehingga dapat bermanfaat dalam 
peningkatan kualitas dan kuaitas produksi ikan beseng-beseng. 
 
Bahan dan Metode 
 
 Ikan beseng-beseng ditangkap Sungai Bantimurung, Sungai Abalu, Sungai 
Asanae dan sungai Goa lorong Sulawesi Selatan, kemudian di angkut dengan 
menggunakan kantong plastik ke tempat pemeliharan induk yang terbuat dari  fiber 
glass (ukuran panjang 130 cm x  lebar 80 cm x tinggi 60 cm) yang dilengkapi 
dengan system aerasi dan saring filter air. Air yang digunakan berasal dari sumur 
bor.Volume air dalam bak  sebanyak 250 liter. Sebelum induk ditebar pada bak 
pemeliharaan induk terlebih dahulu direndam dalam larutan methelen blue dengan 
dosis 2 ppm selama 1-2 menit.  

Ukuran induk betina 4,8 – 5,3 cm sedangkan ukuran induk jantan 5,0 – 6,4 
cm. Jumlah induk yang digunakan per wadah pemeliharaan sebanyak 45 ekor. 
Selama pemeliharan digunakan tiga jenis pakan alami yang berbeda yaitu Dapnia 
sp, Chironomus sp dan Culex sp. Setiap jenis pakan alami diberikan pada induk 
yang berbeda. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari secara adbilitum. Pergantian 
air dilakukan setiap minggu sebanyak 50-70 % .  

Sampel ikan yang diagnose parasit adalah  ikan beseng-beseng yang 
dipelihara dalam uji coba domestikasi selama 5 bulan. Pemeriksaan ikan dan 
identifikasi parasit dilakukan di Laboratorium Biologi Terpadu Universitas Muslim 
Indonesia. 
 Bagian tubuh yang diperiksa yaitu bagian eksternal meliputi bagian kepala 
(mata, mulut dan insang), bagian badan (kulit), bagian ekor (sirip ekor) Prosedur 
pemeriksaan parasit dilakukan mengikuti Fernando et al., (1972) dan Kabata (1985). 
Parasit yang ditemukan diidentifikasi berdasarkan Lucky (1977) dan  Kabata (1985). 
Pemeriksaan ektoparasit dilakukan pada bagian tubuh ikan( dan diletakkan dikaca 
objek ditetesi larutan garam fisiologis, selanjutnya dilihat di bawah lensa mikroskop 
kemudian ditentukan jenis  dan jumlah parasit yang menyerang ikan beseng-beseng 
dan selanjutnya ditentukan prevalensi dan intensitas parasit. 
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Kualitas air yang diamati adalah kandungan oksigen terlarut, pH, suhu, dan 
amoniak dan nitrit. Prevalensi parasit dihitung dengan menggunakan rumus: 
 
                                                Jumlah ikan yang terserang parasit 

Prevalensi parasit = ------------------------------------------------- x 100 % 
                                                   Jumlah ikan yang diperiksa  
 

Intensitas parasit dihitung dengan menggunakan  rumus :  
 
                                 Jumlah parasit yang ditemukan  

Intensitas = ----------------------------------------  
                                  Jumlah ikan yang terinfeksi 
 
Hasil dan Pembahasan 
 

Jumlah sampel ikan beseng-beseng yang diperiksa dengan pemberian pakan 
berbeda masing-masing 15 ekor. Bagian tubuh ikan pelangi sulawesi yang terinfeksi 
ektoparasit (Gambar 1). Jenis parasit yang ditemukan pada ikan beseng-beseng 
adalah Trichodina sp,  Dactilogyrus, Gyrodactilus dan Ichtypthirius multifilis (Tabel 
1). Intensitas parasit yang banyak menyerang adalah Trichodina sp  33 ind/ekor, 
Ichtypthirius multifilis 22 ind/ekor, Dactilogyrus, 10 ind/ekor dan Gyrodactilus 7 
ind/ekor.Jenis ektoparasit yang menyerang ikan beseng-beseng yang telah 
dilaporkan oleh Amrullah et al., (2013) yaitu: Myxobolus exiguus, Myxobolus 
mulleri, Trichodina sp, Dactilogyrus, gyrodactilus, acanthocephala, nematoda, larva 
kerang, larva Mutela bourguinata, Phyllodistomum megalorchis, Agamonema sp, 
Phyllodistomum megalorchis, kista Ichtyopthirius multifilis dan Lernaea sp. 
Sedangkan ektoparasit yang menyerang ikan koi dalam kondisi pemeliharaan yaitu 
Trichodina sp., Chilodonella sp., Myxobollus sp., Ichtyopthirius multifilis, 
Dactylogyrus sp, Gyrodactylus sp., dan Argulus japonicus (Prasetya et al, 2013). 
Jenis parasit yang ditemukan pada ikan cupang yaitu Trichodinid, Daclylogyrus sp. 
dan Gyrodactylus sp., Acanthocephala dan kiste, ikan gapi ditemukan Trichodinid, 
Gyrodactylus sp dan Lerneae sp, dan ikan rainbow ditemukan parasit Trichodinid., 
Dactylogyrus sp, Gyrodactylus sp, Acanthocephala,  Lerneae sp dan kista (Alifuddin 
et al., 2003). 
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Gambar 1. Bagian tubuh ikan beseng-beseng yang terinfeksi ektoparasit 
 

Ektoparasit Trichodina sp biasanya menyerang pada bagian sirip, kulit dan 
insang inangnya (Safutra, 2006). Ektoparasit ini termasuk filum Ciliophora, kelas 
Olygohymenophorea, subkelas Peritricha, sub ordo Mobilina, Famili Trichodinidae 
dan genus Trichodina (Lom, 1995). Ikan yang terinfeksi Trichodina sp menimbulkan 
iritasi pada kulit, insang menjadi pucat, produksi lender berlebihan, nafsu ikan 
berkurang, gerakan ikan lemah, sirip ekor rusak (Pujiastuti, 2015). Jenis parasit ini 
lebih banyak menyerang ikan beseng-beseng  33 ind/ekor, karena jenis parasit ini 
lebih cepat berkembangbiak dengan pembelahan biner dan pergerakannya aktif 
memungkinkan penularannya cepat (Cameron, 1958 dalam Rustikawati et al., 2004). 

Ichtypthirius multifilis termasuk filum protozoa, subfilum Ciliophara, kelas 
Ciliata, kelas Holotrichia, ordo Hymenustomatida, famili Ophryoglenidae dan genus 
Ichthyophthirius multifilis (Noga, 1996). Ukuran ektoparasit yang muda berdiamter 
antara 30-50 µm  dan dewasa dapat mencapai ukuran diameter 50-1.000 µm (Lom, 
1995). Ichthyophthirius multifilis  menyerang pada bagian kulit, sirip dan insang  ikan 
hias air tawar(Paperna, 1996). Ikan yang terserang ektoparasit ini menimbulkan 
bintik putih pada permukaan tubuh, jika menyerang insang akan membengkat dan 
menjadi pucat sehingga difusi oksigen tergantung (Mulia, 2003). 

Dactilogyrus,  dan Gyrodactilus  termasuk filum Plathelminthes, , kelas 
Trematoda, subkelas Polyori-choinea, ordo Monogenea (Cone 1995). Antara genus 
Dactilogyrus mempunyai perbedaan yaitu adanya dua pasang mata dan empat 
tonjolang pada bagian anterior (Safutra, 2006) sedangkan  genus Gyrodactilus  yaitu 
pada bagian anterior terdapat dua tonjolan yang menyerupai kuping (Noerraini, 
1994) tubuhnya kecil memanjang terdapat ophisthaptor dengan 16 kait marginal 
pada bagian posterior (Cone, 1995). Bagian tubuh ikan yang sering diserang oleh 
ektoparasit ini adalah insang (Levy, 1995; Gusrina, 2008; Kurnia, 2010). Ikan yang 
terserang Gyrodactilus memiliki warna kulit yang pucat, timbuk bercak merat dan 
hitam (Prasetyo et al., 2013). 
 
Tabel 1. Bagian dan target serangan, jenis parasit, intensitas dan prevalensi  pada 

pemeliharaan ikan  beseng- beseng yang diberi pakan berbeda. 
 

Jenis pakan 
Bagian 

pemeriksaa
Target organ 

Jenis 
parasit 

Intensita
s 

Prevalensi 
(%) 
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n (Ind/eko
r) 

Dapnia sp 

Bagian 
kepala 

Mulut 
Trichodina 
sp 

1 

33,33 Mata I. multifilis 1 

Insang 
Dactilogyru
s 

2 

Bagian 
Badan 

Kulit 
Trichodina 
sp 

2 
26,67 

Sirip punggung dan 
dada 

I. multifilis 1 

Bagian ekor Sirip ekor I. multifilis 3 26,67 

Chironomus 
sp 

Bagian 
kepala 

Mulut 
Trichodina 
sp 

2 

20,00 Mata I. multifilis 1 

Insang 
Dactilogyru
s 

3 

Bagian 
Badan 

Kulit 

Trichodina 
sp 

3 

20,00 
Gyrodactilu
s 

3 

Sirip punggung dan 
dada 

Trichodina 
sp 

2 

I.multifilis 1 

Bagian ekor Sirip ekor 
Trichodina 
sp 

5 
33,33 

I. multifilis 2 

Larva Culex 
sp 

Bagian 
kepala 

Mulut 
Trichodina 
sp 

7 

33,33 
 I. multifilis 3 

Mata I. multifilis 2 

Insang 
Dactilogyru
s 

5 

Bagian 
Badan 

Kulit 
Trichodina 
sp 

5 

40,00 
 Sirip punggung dan 

dada 

Gyrodactilu
s 

4 

Trichodina 
sp 

2 

Bagian ekor 
 

Sirip ekor 
I. multifilis 2 

33,33 
Trichodina 4 
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 Ikan beseng-beseng yang dipelihara dengan pemberian pakan larva Culex sp 
lebih banyak terserang  parasit  adalah 35,53 %, pemberian pakan Dapnia sp yaitu 
28,89 %, dan pemberian pakan Chironomus sp sebesar 24,44 %. Parasit yang 
menyerang ikan beseng-beseng dapat berasal dari pakan alami yang diberikan, 
karena kemungkinan pada pakan alami tersebut mengandung ektoparasit. Pakan 
larva culex sp paling banyak menyerang karena larva culex sp diambil dari saluran 
air (sekolan). Pakan Dapnia sp juga demikian diambil dari selokan air. Pakan larva 
culex sp dan Dapnia sp kemungkinan sebagai inang ektoparsit yang menyerang 
ikan beseng-beseng yang dipelihara. Kondisi tingkat prevalensi yang menyerang 
ikan beseng-beseng masih rendah berkisar 24,44 – 35,53 % karena telah dilakukan 
pergatian air dan pemberian metilen blue sebagai disinfektan sehingga kondisi 
pertahanan tubuh ikan baik. Ikan dalam kondisi pemeliharaanditemukan ektoparasit 
yang intesitas dan prevalensinya berfluktuasi sesuia dengan manajemen kesehatan 
yang diterapkan (Alifuddin et al, 2003). 

Bagian tubuh yang  teserang lebih banyak adalah bagian badan sebesar 
57,67 %, bagian ekor sebesar 48,89 % dan bagian kepala yaitu 35,55 %. Intensitas 
parasit yang menyerang bagian mulut=22 ind/ekor, mata=4 ind/ekor, insang =11 
ind/ekor, sirip punggung dan sirip dada=8 ind/ekor, kulit=17 ind/ekor, dan sirip 
ekor=19 ind/ekor. Pada bagian mulut ditemukan jenis Trichodina sp, Ichtypthirius 
multifilis, bagian mata adalah Ichtypthirius multifilis, bagian insang adalah 
Dactilogyrus, bagian kulit adalah Trichodina sp, Gyrodactilus, bagian sirip 
punggung dan sirip dada yaitu Gyrodactilus, Trichodina sp, Ichtypthirius multifilis, 
dan bagian ekor yaitu Ichtypthirius multifilis, Trichodina sp. Berdasarkan tempat 
ditemukan ektoparasit pada ikan beseng-beseng memiliki target organ terrtentu. 
Kejadian hal tersebut sama hasil penelitian Amrullah et al (2013).Kemampuan 
parasit dalam menginfeksi, menempati dan berkembangbiak pada bagian tertentu 
pada ikan sangat menentukan prevalensi dan intensitas parasir dalam hubungan 
spesifik antara inang dengan parasit (Olsen, 1974).  

Kisaran parameter kualitas air selama pemeliharaan ikan pelangi Sulawesi 
yang diberi pakan alami yang berbeda pada Tabel 2.Kisaran parameter kualitas air 
tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan ikan beseng-beseng di habitat aslinya 
(Andriani, 2002, Jayadi et al., 2013). Dalam penelitian ini dilakukan pula pergantian 
air 50-70% setiap minggu, sehingga sisa pakan dan metabolisme ikan terbuang.  
Tabel 2. Parameter kualitas air selama pemeliharaan ikan beseng-beseng yang 

diberi pakan alami berbeda. 
 

Pakan alami Temperature 
(0C) 

pH DO (mg/l) NH3 (mg/l) Nitrit (mg/l) 

Chironomus 
sp 

28,5 –28,9 7,2 –7,8 7,45 – 7,88 0,008 –0,014 0,002 – 0,005 
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Dapnia sp 28,8 –30,1 7,1 –7,6 7,46 – 7,90 0,003 –0,007 0,001 – 0,003 
Larva Culex sp 28,3 –29,4 7,1 –7,8 7,45 – 7,87 0,006 –0,012 0,002 – 0,004 
 
Kesimpulan 

Jenis parasit yang ditemukan pada ikan beseng- beseng adalah Trichodina 
sp,  Dactilogyrus, Gyrodactilus dan Ichtypthirius multifilis. Ikan beseng-beseng yang 
dipelihara dengan pemberian pakan larva Culex sp terserang ektoparasit  adalah 
35,53 %, pemberian pakan Dapnia sp yaitu 28,89 %, dan pemberian pakan 
Chironomus sp sebesar 24,44 %. Bagian ikan yang terbesar diserang ektopasit 
adalah bagian badan sebesar 57,67 %, kemudian bagian ekor sebesar 48,89 % dan 
bagian kepala yaitu 35,55 %. Intensitas parasit yang menyerang bagian mulut =22 
ind/ekor, mata= 4 ind/ekor, insan =11 ind/ekor, sirip punggung dan sirip data = 8 
ind/ekor, kulit = 17 ind/ekor, dan sirip ekor = 19 ind/ekor. 
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Abstrak 
 

Budidaya rumput laut telah dilakukan di perairan pantai Kabupaten Bantaeng. Untuk 
kebutuhan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya rumput laut perlu 
diketahui luasan dan jumlah produksi rumput laut per tahun.  Teknologi penginderaan 
jauh dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama dalam 
mempercepat waktu pengumpulan data mengenai kondisi kawasan budidaya. Salah satu 
jenis citra penginderaan jauh multispektral yang dapat digunakan adalah citra Landsat-8. 
Oleh karena itu diperlukan suatu metode pengolahan citra yang dapat digunakan untuk 
membedakan rumput laut terhadap obyek lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan dan mem-validasi transformasi citra untuk pemetaan kawasan budidaya 
rumput laut menggunakan citra Landsat-8. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survei menggunakan data penginderaan jauh dengan analisis digital dan 
kerja lapangan. Analisis digital mencakup manipulasi dan interpretasi citra Landsat-8. 
Kerja lapangan dilakukan untuk mengukur koordinat sampel yang dipilih di kawasan 
budidaya rumput laut Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
transformasi citra Landsat-8 yang dapat digunakan untuk pemetaan kawasan budidaya 
rumput laut adalah transformasi Diff_1245. Transformasi tersebut adalah gabungan dari 
selisih antara reflektansi pada band-3 terhadap reflektansi pada band-band lainnya. Citra 
hasil transformasi tersebut digunakan secara bersama-sama dalam klasifikasi citra. 
 
Kata kunci : Landsat-8, transformasi citra, rumput laut 
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Pendahuluan 

Pemerintah Sulawesi Selatan telah mencanangkan program sebagai pengekspor 

rumput laut terbesar di Indonesia dengan target produksinya mencapai 1 juta ton 

per tahun. Salahsatu wilayah perairan yang telah dikembangkan sebagai kawasan 

budidaya rumput laut adalah perairan pantai di Kabupaten Bantaeng. 

Sebagai data dasar dalam pengelolaan dan pengembangan suatu kegiatan 

budidaya tentunya diperlukan informasi aktual tentang luasan kawasan budidaya. 

Informasi tersebut dapat diperoleh manakala tersedia peta yang menggambarkan 

kondisi aktual kawasan budidaya. Salahsatu teknologi yang dapat digunakan 

dalam pemetaan sumberdaya adalah dengan menerapkan teknologi 

penginderaan jauh satelit, khususnya dengan menggunakan citra Landsat-8.  

Kendala utama dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk 

pemetaan obyek perairan adalah keberadaan obyek di kolom air dan dasar 

perairan yang dapat terdeteksi pada citra penginderaan jauh sangat dibatasi oleh 

kedalaman perairan yang dapat ditembus berkas cahaya. Kedalaman penetrasi 

gelombang elektromagnetik ke dalam kolom air bergantung pada panjang 

gelombang dan bahan-bahan terlarut dan tersuspensi yang ada dalam kolom air 

tersebut. 

Kendala lainnya adalah tercampurnya pantulan obyek di kolom air dengan 

pantulan dasar perairan sehingga radiansi yang terekam oleh sensor tidak secara 

langsung menggambarkan jenis obyek perairan. Selain itu, bahan-bahan terlarut 

dan tersuspensi pada kolom air dapat mempunyai respon spektral yang mirip 

dengan obyek-obyek tertentu di perairan. Misalnya, air yang agak keruh dapat 

tampil di citra Landsat  secara visual mirip dengan tampilan rumput laut. Oleh 

karena itu diperlukan suatu metode pengolahan citra yang dapat digunakan 

untuk membedakan rumput laut terhadap obyek lainnya. Metode pengolahan 
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citra tersebut dapat berupa model transformasi matematis dari band-band citra 

Landsat-8. 

Perairan pantai Kabupaten Bantaeng telah dijadikan sebagai kawasan 

budidaya rumput laut Euchema sp. Untuk kebutuhan pengelolaan dan 

pengembangan kawasan budidaya rumput laut perlu diketahui luasan dan jumlah 

produksi rumput laut per tahun.  Data tersebut perlu diperbaharui secara 

periodik. Teknologi penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut terutama dalam mempercepat waktu pengumpulan data 

mengenai kondisi kawasan budidaya. Selain itu, perekaman data penginderaan 

jauh bersifat periodik sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemantauan kondisi 

kawasan budidaya. Salah satu jenis citra penginderaan jauh yang dapat 

digunakan adalah citra Landsat-8.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi 

transformasi citra untuk pemetaan kawasan budidaya rumput laut menggunakan 

citra Landsat-8. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang luasan dan jumlah produksi rumput laut di Kabupaten Bantaeng, 

yang akan menjadi dasar acuan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan 

kawasan budidaya rumput laut di wilayah tersebut. 

 

Metode Penelitian 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei menggunakan 

data penginderaan jauh dengan analisis digital dan kerja lapangan. Analisis 

digital mencakup manipulasi dan interpretasi citra digital dengan bantuan 

komputer. Kerja lapangan dilakukan untuk mengukur koordinat sampel yang 

dipilih, serta mengidentifikasi jenis rumput laut yang dibudidayakan di lokasi 

tersebut. Selain itu kerja lapangan dimaksudkan juga untuk  pengujian ketelitian 

hasil interpretasi citra. 
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Pengukuran koordinat sampel rumput laut dilaksanakan di perairan 

Kabupaten Bantaeng. Data citra yang digunakan adalah citra Landsat-8 yang 

meliput Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yakni path/row 114/64. Citra 

Landsat-8 yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil perekaman tanggal 4 

Oktober 2013, 5 September 2014 dan 10 September 2016. 

 
Langkah-langkah Penelitian 
 
Langkah-langkah penelitian ditunjukkan pada diagram alir yang disajikan pada 

Gambar 1. Koreksi citra  dilakukan untuk meningkatkan kualitas citra. Koreksi citra 

mencakup koreksi atmosferik dan koreksi geometrik. Koreksi atmosferik dilakukan 

untuk menghilangkan pengaruh atmosfer pada saat perekaman, sedangkan 

koreksi geometrik dilakukan untuk meletakkan posisi obyek di citra sesuai dengan 

prinsip-prinsip pemetaan sehingga setiap pixel di citra berada pada koordinat 

yang sebenarnya. Koreksi atmosferik pada penelitian ini dilakukan dengan 

metode regresi antara band inframerah dengan band-band cahaya tampak. 

Metode ini sekaligus mengoreksi adanya sunglint pada liputan perairan. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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Koreksi geometrik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode transformasi koordinat orde satu. Penyesuaian proyeksi dilakukan sesuai 

dengan sistem proyeksi UTM, dengan menggunakan titik kontrol medan (GCP) yang 

koordinatnya ditentukan dari Peta Rupa Bumi Indonesia, skala 1 : 50.000, Lembar  

2010-34 (Bantaeng) dan Lembar 2110-13 (Bulukumba), yang diterbitkan oleh 

BAKOSURTANAL. Proses selanjutnya adalah interpolasi nilai spektral bagi masing-

masing piksel. Interpolasi nilai piksel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

proses resampling tetangga terdekat (nearest neighbour resampling). Proses ini 

dipilih karena tidak merubah nilai piksel yang bersangkutan, melainkan hanya 

mengambil kembali nilai dari piksel terdekat yang telah tergeser ke posisi yang 

baru. 

Penyusunan citra komposit warna dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

visual yang lebih baik sehingga pengenalan obyek dan pemilihan sampel dapat 

dilakukan. Citra komposit warna yang dibuat dalam penelitian ini adalah citra 

komposit warna alami dengan kombinasi RGB432. Pada citra komposit dapat 

dikenali obyek dan cakupan wilayah penelitian sehingga dapat dilakukan 

pemotongan citra. Pemotongan citra dilakukan dengan tujuan agar analisis data 

terpusat pada obyek dan wilayah yang diteliti. Land-masking dilakukan untuk 

memisahkan liputan daratan dan laut, sehingga analisis citra dibatasi pada wilayah 

perairan laut saja. Pemotongan citra dan land-masking dilakukan pada citra masing-

masing band spektral. 

Survei lapangan mencakup pengukuran koordinat titik sampling yakni wilayah 

perairan yang terdapat rumput laut dan tanpa rumput laut. Pengukuran koordinat 

dilakukan dengan menggunakan GPS. 

Transformasi citra berupa transformasi matematis untuk menghasilkan citra  

baru yang lebih representatif dalam menyajikan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

obyek tertentu. Transformasi citra yang dibuat dalam penelitian ini adalah konversi 
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nilai pixel menjadi reflektansi, selisih reflektansi antar band dan principal 

components analysis (PCA).  

Konversi nilai pixel menjadi reflektansi dilakukan dengan menggunakan 

formula (USGS, 2013):    

ρλ = (MρQcal + Aρ) / sin (θSE)      …(1) 
 

dimana: 

ρλ       = reflektansi di atas atmosfer 

Qcal  = nilai dijital pixel 

Mρ      = faktor pengali masing-masing band  

Aρ       = faktor penambah masing-masing band 

θSE       = sudut elevasi matahari saat perekaman citra.  

Nilai Mρ, Aρ dan θSE dapat diperoleh dari file metadata citra.   

Transformasi selisih reflektansi antar band (disimbolkan: Diff) dilakukan antara 

band-3 terhadap band-band lainnya, yakni:  

 !"##$% = 	($ −	(%                  …(2) 

 !"##$* = 	($ −	(*                 …(3) 

 !"##$+ = 	($ −	(+                 …(4) 

 !"##$, = 	($ −	(,                 …(5) 

Transformasi PCA dilakukan dengan cara merotasi sistem salib-sumbu citra 

dalam ruang spektral antar band sehingga nilai-nilai spektral pada masing-masing 

sumbu baru tidak saling berkorelasi (Mather and Koch, 2011). Sumbu-sumbu baru 

yang dihasilkan dinyatakan sebagai band baru, yakni PC1, PC2 dan PC3.  

Transformasi PCA dilakukan dengan menggunakan reflektansi pada band-1, band-2, 

band-3, band-4 dan band-5. 

Klasifikasi citra yang dilakukan adalah klasifikasi multispektral terbimbing 

dengan metode maximum likelihood. Klas-klas yang ditampilkan adalah klas air 

keruh tanpa rumput laut (disimbolkan: KT), air keruh dengan rumput laut 

(disimbolkan dengan: KR), air jernih dengan rumput laut (disimbolkan: JR), dan air 
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jernih tanpa rumput laut (disimbolkan: JT). Pembedaan antara air keruh dan air 

jernih didasarkan pada hasil pengukuran TSS (total suspended solid). Nilai ambang 

batas pembeda antara air keruh dan air jernih adalah 30 mg/l.  

Uji ketelitian dilakukan terhadap hasil interpretasi citra dengan menggunakan 

data hasil survei lapangan yang dihitung dalam error matrix (Richards and Jia, 2006). 

Melalui uji ketelitian ini dapat dihitung besarnya ketelitian seluruh hasil interpretasi. 

Ketelitian seluruh hasil interpretasi (K) adalah: 

 

- = 	
./0123	45671	32851	59:7;4;7:285	<29=	>792;

./0123	45671	820471	<29=	?5/@5
	×100	%               … (6) 

Ketelitian hasil interpretasi haruslah mempunyai nilai minimum 85 %.   

Hasil dan Pembahasan 
 
1. Pengembangan Transformasi 

Pengembangan transformasi citra untuk pemetaan kawasan budidaya rumput laut 

dilakukan dengan menggunakan citra Landsat-8 hasil perekaman tanggal 4 Oktober 

2013. Data-data lapangan yang digunakan dalam pengembangan transformasi 

disesuaikan dengan waktu perekaman citra yakni hasil pengukuran pada bulan 

September – Oktober 2013. Citra komposit RGB432 yang mencakup wilayah 

penelitian disajikan pada Gambar 2. Citra tersebut menunjukkan bahwa tidak 

terdapat tutupan awan di wilayah perairan yang diteliti. 
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Gambar 2. Citra Komposit RGB432, wilayah penelitian (2013) 

 
 Transformasi yang digunakan pada penelitian ini adalah konversi nilai pixel ke 

nilai reflektansi, selisih reflektansi antar band dan transformasi PCA. Untuk 

melakukan transformasi tersebut digunakan nilai-nilai parameter :  

Mρ      = faktor pengali masing-masing band = 0,00002 

Aρ       = faktor penambah masing-masing band = - 0,1 

θSE       = sudut elevasi matahari saat perekaman citra = 65,5963o 

 Sampling nilai pixel dilakukan pada citra hasil transformasi. Posisi pixel yang 

disampling sesuai dengan koordinat titik sampling di lapangan. Titik-titik sampel 

mewakili bagian perairan yang sesuai dengan klas-klas KT, KR, JR dan JT. Rata-rata 

nilai pixel disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Nilai Rata-rata Pixel Hasil Transformasi 

 Grafik nilai rata-rata pada masing-masing kategori menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kategori KT, KR, JR dan JT saling berbeda pada reflek_3, reflek_4, Diff_31, 

Diff_32, Diff_35 dan PC_1. Untuk menguji apakah masing-masing kategori saling 

berbeda pada setiap transformasi maka dilakukan uji oneway ANOVA. 

 Ujibeda pada reflek_1 menunjukkan bahwa KT tidak berbeda dengan KR, 

serta KR tidak berbeda dengan JR, berarti reflektansi pada band-1 sangat 

didominasi oleh faktor kekeruhan perairan. Ujibeda pada reflek_2 menunjukkan 

bahwa KT tidak berbeda dengan KR, berarti reflektansi air keruh pada band-2 lebih 

dominan dibandingkan reflektansi rumput laut. 

 Ujibeda pada reflek_3 menunjukkan bahwa KT, KR, JR dan JT saling berbeda 

pada band-3. Hal ini terlihat jelas pula pada grafik nilai rata-rata (Gambar 3). Band-3 

adalah band hijau yang sangat sensitif terhadap keberadaan klorofil. Klorofil dalam 

kawasan budidaya rumput laut meliputi klorofil yang berada pada kolom air, klorofil 

pada rumput laut dan klorofil dari makroalga yang menempel pada media budidaya 

rumput laut. 
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 Ujibeda pada reflek_4 menunjukkan bahwa JR tidak berbeda dengan JT, 

berarti band-4 tidak peka terhadap keberadaan rumput laut di air jernih. Ujibeda 

pada reflek_5 menunjukkan bahwa KR tidak berbeda dengan JR, serta JR tidak 

berbeda dengan JT, berarti band-5 dapat mendeteksi keberadaan rumput laut 

hanya di air keruh. 

 Ujibeda pada Diff_31, Diff_32 dan Diff_35 menunjukkan bahwa KT, KR, JR 

dan JTsaling berbeda. Ujibeda pada Diff_34 menunjukkan bahwa KT tidak berbeda 

dengan JT. 

 Ujibeda pada PC_1 menunjukkan bahwa KT, KR, JR dan JT saling berbeda. 

Ujibeda pada PC_2 menunjukkan bahwa KR tidak berbeda dengan JT, serta JR tidak 

berbeda dengan JT. 

 Berdasarkan tampilan grafik nilai rata-rata dan hasil ujibeda maka klasifikasi 

citra dan uji ketelitian dilakukan pada gabungan transformasi berikut : 

1. Reflek_1-5 : gabungan reflek_1, reflek_2, reflek_3, reflek_4 dan reflek_5. 

2. Diff_1245 : gabungan Diff_31, Diff_32, Diff_34 dan Diff_35. 

3. Diff_125 : gabungan Diff_31, Diff_32 dan Diff_35. 

4. PCA : gabungan PC_1 dan PC_2. 

5. R34_Diff125 : gabungan reflek_3, reflek_4, Diff_31, Diff_32 dan Diff_35. 

6. PCA_Diff1245 : gabungan PC_1, PC_2, Diff_31, Diff_32, Diff_34 dan Diff_35. 

7. R34_PCA : gabungan reflek_3, reflek_4, PC_1 dan PC_2. 

Sampel uji ketelitian sebanyak 60 titik. Setiap klas kategori diwakili 15 titik. 

Titik-titik sampel menyebar sepanjang perairan wilayah penelitian. Hasil uji ketelitian 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Ketelitian Klasifikasi Citra 

Band citra yang diklasifikasi Ketelitian Keseluruhan (%) 
Reflek_1-5 93,3 
Diff_1245 95,0 
Diff_125 88,3 

PCA 90,0 
R34_Diff125 95,0 
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PCA_Diff1245 88,3 
R34_PCA 93,3 

 
Hasil uji ketelitian menunjukkan bahwa semua transformasi yang diuji memenuhi 

syarat ketelitian pemetaan yakni > 85 %. Berdasarkan nilai ketelitian yang tertinggi 

maka dipilih transformasi yang divalidasi dengan citra Landsat-8 tahun 2014 adalah 

transformasi R34_Diff125 dan Diff_1245. 

2. Validasi Transformasi Citra 

Validasi transformasi citra dilakukan dengan menggunakan citra Landsat-8 hasil 

perekaman tanggal 5 September 2014, dengan sudut elevasi matahari = 59,8600o. 

Data lapangan yang digunakan adalah hasil pengukuran koordinat kawasan 

budidaya rumput laut yang dilakukan pada bulan Juli – September 2014. Citra 

komposit RGB432 yang digunakan dalam validasi disajikan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Citra Komposit RGB432, wilayah penelitian (2014) 

 
 Transformasi yang diuji validasi pada penelitian ini adalah konversi nilai pixel 

ke nilai reflektansi, dan selisih reflektansi antar band. Hasil klasifikasi disajikan pada 

Gambar 5 dan Gambar 6. Uji ketelitian terhadap hasil klasifikasi dilakukan dengan 

menggunakan 160 sampel lapangan. Setiap klas kategori diwakili 40 titik. Titik-titik 
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sampel menyebar sepanjang perairan wilayah penelitian. Hasil uji ketelitian 

menunjukkan bahwa ketelitian  keseluruhan klasifikasi  pada  transformasi 

R34_Diff125 mencapai 91,25 %, sedangkan pada transformasi Diff_1245 mencapai 

96,87 %. 

  

 

Gambar 5. Hasil Klasifikasi Transformasi R34_Diff125 (validasi) 
 
 

 

Gambar 6. Hasil Klasifikasi Transformasi Diff_1245 (validasi) 
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Klasifikasi citra yang telah dilakukan menunjukkan bahwa gabungan 

transformasi R34_Diff125 dan transformasi Diff_1245 dapat menggambarkan 

kawasan budidaya rumput laut, namun dengan tingkat ketelitian yang berbeda. 

Klasifikasi pada transformasi Diff_1245 mempunyai ketelitian yang lebih besar dari 

pada transformasi R34_Diff125.  

 Peta yang dihasilkan menggambarkan hamparan bentangan budidaya 

rumput laut di sepanjang perairan pantai Kabupaten Bantaeng (Gambar 7). Peta 

tersebut menunjukkan sebaran budidaya yang tidak utuh di seluruh kawasan, namun 

terdapat bagian-bagian perairan yang kosong di bagian tengah.  

 

Gambar 7. Peta Kawasan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Bantaeng 2014 
 

3. Potensi Pemanfaatan 
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Model transformasi citra Landsat-8 yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk 

memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan 

pengelolaan kawasan budidaya rumput laut, antara lain : 

a. Monitoring lokasi dan luasan perairan yang telah digunakan untuk budidaya 

rumput laut. Sebagai contoh, apabila model transformasi tersebut diterapkan 

pada citra Landsat-8 rekaman tanggal 10 September 2016 maka diperoleh peta 

lokasi budidaya rumput laut sebagaimana disajikan pada Gambar 8. Gambar 8 

menunjukkan bahwa terjadi perubahan lokasi budidaya rumput laut di perairan 

bagian barat.  

Luas perairan yang digunakan untuk lokasi budidaya rumput laut dapat 

diperoleh dengan cara mengalikan jumlah piksel klas rumput laut dengan nilai 

900 m2, karena setiap piksel pada citra Landsat-8 mewakili 30 m x 30m. Luas 

lokasi budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng yang terdeteksi pada citra 

Landsat-8 disajikan pada Tabel 2. 
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Gambar 8. Peta Kawasan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Bantaeng 2014 

 

Tabel 2. Luas lokasi budidaya rumput laut Kabupaten Bantaeng 

Waktu tanam Luas (ha) 
Oktober 2013 2924,82 

September 
2014 

2918,34 

September 
2016 

1130,49 

 
b. Estimasi potensi produksi rumput laut dapat dihitung apabila diketahui rata-rata 

produksi per hektar. Sebagai contoh, data dari Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa produksi rumput laut kering per siklus 

panen adalah 3 ton/ha. Estimasi potensi produksi rumput laut kering untuk waktu 

tanam September 2016 adalah 3391,5 ton. 
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Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi citra Landsat-8 yang dapat 

digunakan untuk pemetaan kawasan budidaya rumput laut adalah transformasi 

Diff_1245. Transformasi tersebut adalah gabungan dari selisih antara reflektansi 

pada band-3 terhadap reflektansi pada band-band lainnya. Citra hasil transformasi 

tersebut digunakan secara bersama-sama dalam klasifikasi citra.  

 

Saran 

Transformasi citra yang diperoleh pada penelitian dapat menghasilkan peta 

kawasan budidaya rumput laut. Peta tersebut dapat memberikan informasi 

mengenai luas wilayah perairan yang telah dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya 

rumput laut, sehingga dapat pula digunakan untuk mengestimasi produksi rumput 

laut dari suatu kawasan perairan.  

Citra Landsat-8 direkam secara periodik setiap 16 hari, sehingga dapat 

digunakan untuk memantau kondisi sumberdaya alam. Oleh karena itu, penelitian 

ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk menguji kemampuan citra Landsat-8 dalam 

mengestimasi dan memantau produksi rumput laut per bulan di Kabupaten 

Bantaeng. 
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Abstrak 
 
Ikan nilem (Osteochilus hasselti) merupakan merupakan ikan endemik (asli) dari 

Jawa Barat. Ikan nilem sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk 

unggulan perikanan budidaya dari kawasan Priangan. Prospek pengembangan ikan 

nilem terlihat dari peningkatan produksi dan permintaan konsumen dari tahun ke 

tahun. Ditinjau dari segi ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesehatan, budidaya 

ikan ini dapat menguntungkan. Nilai ekonomis ikan meningkat setelah dijadikan 

produk olahan seperti baby fish goreng, dendeng, pindang, diasap dan 

dikalengkan. Peluang pemanfaatan telur ikan nilem menjadi caviar juga merupakan 

salah satu tantangan dalam pengembangan produksi. Daerah Singaparna 

Tasikmalaya merupakan salah satu sentra budidaya ikan nilem di Jawa Barat, dan  

ditargetkan sebagai ikan potensial untuk minapadi di daerah Tasikmalaya. Budidaya 

ikan nilem yang dikembangkan di Singaparna masih menggunakan sistem 

tradisional. Produktifitas reproduksi ikan nilem di Singaparna sangat tinggi, karena 

didukung oleh kondisi lingkungan,kualitas air, induk yang baik dan pakan alami 

yang berlimpah. Performa reproduksi yang baik salah satunya ditunjukkan dengan 

fekunditas, daya tetas dan laju sintasan yang tinggi pada hasil pemijahannya. 

 

Kata kunci : ikan nilem, pemijahan, produksi, Singaparna, Tasikmalaya 
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Pendahuluan 
 

Ikan nilem (Osteochilus hasselti) merupakan ikan endemik di daerah Jawa Barat. 

Ikan nilem ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan 

perikanan budidaya dari kawasan Priangan. Dari sisi ekonomi, kelestarian 

lingkungan, dan produksi, budidaya ikan ini menguntungkan (Rahardjo & Marliani 

dalam Mulyasari dkk. 2010). Produksi total ikan nilem di daerah Jawa Barat pada 

tahun 2010 yaitu sebesar 6.562, 91 ton. Produksi ikan nilem terbesar berasal dari 

kolam air tenang yang mencapai 5.994,96 ton, sedangkan dari sawah mencapai 

567,95 ton (DKP Provinsi Jawa Barat 2010).  

Ikan ini cukup digemari karena rasa dagingnya yang enak, kenyal, gurih dan 

durinya tidak telalu banyak dibandingkan dengan ikan tawes (Soeminto et al. dalam 

Dewi et al. 2005). Tingginya minat masyarakat terhadap ikan nilem akan membuat 

produksi ikan nilem akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Budidaya ikan 

nilem banyak dilakukan di daerah Jawa Barat, salah satunya di Singaparna 

Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual dan 

teknologi budidaya Ikan Nilem (Osteochilus hasselti) di Singaparna, Kabupaten 

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.   Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi teknologi budidaya ikan nilem yang diaplikasikan oleh 

pembudidaya sekaligus adanya suatu konsep pengembangan konservasi ikan untuk 

mempertahankan keanekaragaman hayati dan populasinya di perairan dan habitat 

alaminya.  

Biologi Ikan Nilem 
 

Ikan nilem (Osteochilus hasselti) dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Saanin 

1980 dalam Wijayanti 2002) 

Kelas  : Pisces 
Ordo  : Ostariphysii 
Sub-Ordo         : Cyprinoide 
Famili  : Cyprinidae 
Sub-Famili : Cyprininae 
Genus  : Osteochilus 
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Spesies            : Osteochilus hasselti C.V. 
Gambar 1. Ikan nilem (Osteochilus hasselti) 

Ikan nilem (Osteochilus hasselti) mempunyai bentuk tubuh pipih, mulut dapat 

disembulkan. Posisi mulut terletak diujung hidung (terminal). Posisi sirip perut 

terletak di belakang sirip dada (abdominal). Ikan nilem tergolong bersisik lingkaran 

(sikloid). Rahang atas sama panjang atau lebih panjang dari diameter mata, 

sedangkan sungut moncong lebih pendek daripada panjang kepala (Weber dan de 

Beaufort 1916 dalam Wicaksono 2005). Bentuk tubuk ikan nilem hampir serupa 

dengan ikan mas. Bedanya, kepala ikan nilem relatif lebih kecil. Pada sudut-sudut 

mulutnya, terdapat dua pasang sungut peraba. Sirip punggung memiliki 3 jari-jari 

keras dan 12-18 jari-jari lunak. Sirip ekor berbentuk cagak dan simetris. Sirip dubur 

disokong oleh 3 jari-jari keras dan 5 jari-jari lunak. Sirip perut disokong oleh 1 jari-

jari keras dan 8 jari-jari lunak. Sirip dada terdiri dari 1 jari-jari keras dan 13-15 jari-jari 

lunak. Jumlah sisik pada gurat sisi ada 33-36 keping. Dekat sudut rahang atas ada 2 

pasang sungut peraba (Susanto 2008). Ikan nilem dapat mencapai panjang tubuh 32 

cm. Walaupun popularitasnya masih di bawah ikan mas, nilem sudah menjelma 

menjadi ikan yang banyak dicari oleh masyarakat (Susanto 2014). 

Ikan nilem lebih sering hidup di bagian dasar perairan. Ikan nilem juga pemakan 

lumut-lumutan dan tumbuhan air (Khairuman dan Amri 2008). Ikan nilem tergolong 

dalam jenis ikan herbivora. Panjang total usus pada ikan herbivora melebihi panjang 

total badannya yaitu dapat mencapai lima kali panjang total badannya, sedangkan 

panjang usus pada ikan karnivora lebih pendek dari panjang total badannya dan 

panjang total pada ikan omnivora hanya sedikit lebih panjang dari total badannya 

(Handajani dan Widodo 2010 dalam Yuditstira 2013). 

 
Pemijahan Ikan Nilem di Singaparna 

Ikan nilem termasuk produktif karena bisa dipijahkan 3-4 kali dalam setahun. Di 

kolam, pemijahan ikan nilem dapat dilakukan sepanjang tahun dengan cara 
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mengatur kondisi lingkungan (Sumantadinata, 1983 dalam Wijaya 2003). Ada 

beberapa jenis ikan nilem, hijau tua, hijau kemerahan dan merah. Nilem merah 

mempunyai tingkat pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.  

Pemijahan dimulai dengan seleksi induk, pemijahan, pengumpulan telur, penetasan 

telur, pemeliharaan larva dan pendederan. 

1) Persiapan Kolam Pemijahan 

 
Kolam yang digunakan untuk memijahkan adalah kolam beton yang memiliki ukuran 
100 cmx 60cm x 130 cm. Ciri khas kolam yang digunakan untuk pemijahan nilem 
adalah substrat batu yang ditutupi daun-daunan dan jarring yang berfungsi 
menutup bagian atas kolam. Setelah siap,dialiri air yang mengalir cukup deras. Di 
bagian outlet kolam, dipasang jarring yang akan menampung telur yang dihasilkan 
dari proses pemijahan. 
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Gambar 2. Kolam Pemijahan Ikan Nilem 

 
2) Seleksi Induk 

Keberhasilan pemijahan sangat ditentukan pada faktor induk dan lingkungan 

pemijahan. Jadi, pemilihan induk ikan nilem yang akan dipijahkan harus memenuhi 

semua persyaratan untuk pemijahan (Susanto 2014). Induk ikan jantan nilem dapat 

mulai dipijahkan pada umur sekitar satu tahun dengan panjang 20 cm dan berat 

berkisar antara 80 dan 100 gram. Induk betina mulai memijah umur 1-2 tahun 

dengan kisaran berat antara 100 dan 150 gram (Hardjamulia 1978 dalam Nuryanto 

2001). Ikan betina mencapai kematangan gonad lebih lambat daripada ikan jantan. 

Ukuran tubuh ikan betina biasanya lebih besar daripada tubuh ikan jantan 

(Hardjamulia 1979 dalam Wijaya 2003). Induk ikan jantan akan mulai memijah pada 

umur sekitar satu tahun dengan panjang 20 cm dan berat antara 80 g -100 g 

sedangkan, untuk induk betina mulai memijah pada umur satu tahun dengan berat 

diatas 120 g 
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Gambar 3. Induk Nilem yang Telah Matang Gonad 

 

3) Pemijahan 

Pemijahan ikan nilem di BBIP Singaparna dilakukan dengan metode alami. 

Digunakan kondisi alamiah yang pada gilirannya merangsang pemijahan, seperti 

tersedianya batu sebagai dasar kolam, rumput atau tanaman air dan arus yang 

deras. Pada saat praktek pemijahan, induk nilem dipijahkan dengan rasio 1 betina : 

3 jantan, dimana 35 betina : 105 jantan dipijahkan secara massal, tanpa 

menggunakan suntikan hormon (alami). 

Ikan nilem bersifat ovipar, dimana pembuahan terjadi di luar tubuhnya dan  
memijah sepanjang tahun. Pemijahan adalah proses perkawinan antara ikan jantan 
dan ikan betina yang mengeluarkan sel telur dari betina, sel sperma dari jantan dan 
terjadi di luar tubuh ikan (eksternal). Menurut Gusrina (2008), terdapat tiga teknik 
pemijahan ikan, yaitu : 
a. Pemijahan ikan secara alami,  

yaitu pemijahan ikan tanpa campur tangan manusia, terjadi    secara alamiah (tanpa 
pemberian rangsangan hormon) 

b. Pemijahan secara semi intensif  
yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk 
mempercepat kematangan gonad, tetapi proses ovulasinya terjadi secara alamiah 
di kolam, 

c. Pemijahan ikan secara intensif 
yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk 
mempercepat kematangan gonad serta proses ovulasinya dilakukan secara 
buatan dengan teknik stripping atau pengurutan. 

4) Penetasan telur dan pemeliharaan larva 
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Ikan nilem merupakan ikan air tawar yang memiliki fekunditas yang tinggi 
dibandingkan dengan ikan tawar lainnya. Sistem penghitungan telur ikan di daerah 
Singaparna masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan sistem gelas 
atau cangkir, yang isinya berisi sekitar 2000 butir telur. Ikan nilem yang dipijahkan di 
BBI Singaparna menghasilkan telur sebanyak 50 gelas x @ 2000 butir telur, atau 
sekitar 100.000 butir telur. Menurut  Cholik et al. (2005), ikan nilem mampu 
menghasilkan telur sebanyak 80.000-110.000 butir telur. Sedangkan fekunditas 
nilem hijau (Osteochilus hasselti) yaitu 133.174 butir telur per kilogram bobot induk 
(Yudistira 2013). 

Fekunditas telur ikan nilem berubah sesuai dengan umur dan ukuran induk. 
Wijayanti dan Sulistyo (2011) menyatakan bahwa induk nilem berukuran 50-90 gram 
memliki fekunditas 14.119,78 butir, 100-150 gram memiliki fekunditas 31.611,58 
butir dan induk berukuran 160-200 gram memiliki fekunditas 65.876,58. 

 
Gambar 4.Telur Ikan Nilem 

 
Telur ikan nilem merupakan telur yang bersifat non adhesive eggs, sehingga 

tidak memerlukan substrat untuk menempel. Penetasan telur dilakukan dengan 

memberikan aerasi yang cukup sehingga telur mendapatkan oksigen dan tidak 

mengendap di dasar kolam/fiber. Telur yang kurang oksigen dan bertumpuk-

tumpuk akan meningkatkan resiko terkena serangan jamur, seperti Saprolegnia. 

Selain temperatur dan pH, embrio yang sedang berkembang membutuhkan 

oksigen secara terus menerus. Konsumsi oksigen pada tahap awal rendah tetapi 

terus meningkat sejalan dengan perkembangan embrio. Kebutuhan oksigen ini 

berkaitan dengan proses respirasi dan metabolisme yang berlangsung selama 

perkembangan embrional hingga penetasan (Wijayanti et a1. 2010). Telur ikan 

nilem dapat berkembang dan menetas dengan baik pada media dengan 
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kandungan oksigen terlarut sebesar 4,0-4,2 ppm hingga 6,0-7,7 ppm (Wijayanti et 

al. 1995). 

Telur ikan nilem akan menetas setelah  24 jam, dengan kisaran daya tetas 89-

90%. Beberapa parameter media inkubasi yang menentukan perkembangan dan 

kelangsungan hidup embrio dan larva ikan meliputi temperatur, O2 terlarut, pH dan 

CO2 bebas (Wijayanti et al.,2010). Pada temperatur rendah (23-25oC), metabolisme 

dan proses enzimatik yang memediasi diferensiasi embrio berjalan dengan lambat 

sehingga perkembangan embrio juga lambat. Perkembangan embrio semakin 

lambat setelah memasuki stadium gastrula. Pada temperature tinggi (30-31oC) 

cleavage berjalan dengan cepat namun segera setelah memasuki tahap gastrula 

hampir seluruh embrio mengalami kematian.Temperatur yang mendukung 

perkembangan embrio ikan nilem dengan baik berkisar antara 26-29oC. Pada 

kisaran temperatur ini embrio menetas sekitar 24 jam setelah pencampuran sel telur 

dan milt (Wijayarfi et a1. 2010). Secara umum sumber air yang terdapat di daerah 

Singaparna berasal dari sumber air Irigasi (Cikunten), dimana kualitasnya memenuhi 

syarat untuk penetasan dan pemeliharaan larva, yaitu suhu 20 – 24 0C; pH 6,5; 

oksigen terlarut 6 ppm. 

 

 
Gambar 5. Penetasan Telur Ikan Nilem 
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Selanjutnya  dipelihara dalam fiber selama 5 hari tanpa diberi pakan. Pada 

stadia larva, kebutuhan nutrisi ikan dipenuhi melalui kuning telur (egg yolcsac). Pada 

stadia benih, potensi  tumbuh cukup tinggi karena mudah beradaptasi terhadap 

berbagai jenis pakan dan bagian organ pencernaannya sudah mulai lengkap. Pada 

saat dewasa, ikan nilem memiliki kebutuhan protein sekitar 27% - 42% (Djajasewaka 

et al. 2005). Ikan herbivora mampu mencerna serat kasar hingga 8% (Mudjiman 

2009). Pada umumnya kebutuhan karbohidrat dan lemak pada ikan herbivora 

masing-masing adalah 20% - 30% karbohidrat dan tidak kurang dari 3% lemak 

(Afrianto dan Liviawaty 2005). Nilai perbandingan Digestible Energy dan protein 

bagi pertumbuhan optimal ikan yaitu berkisar antara 8 kkal/g - 9 kkal/g (De Silva 

dan Anderson 1995).  

 
5) Pendederan dan Pemanenan Benih 

Pemeliharaan ikan nilem pasca larva dilakukan dengan istilah “pendederan”.  

Pada saat menetas, larva ikan nilem masih memiliki cadangan makanan berupa 

yolksac (kuning telur). Yolksac dapat mendukung kehidupan larva hingga 5-6 hari 

pertama setelah penetasan. Selama masa pendederan ikan nilem diberi pakan alami 

yang terdapat dalam kolam pemeliharaan, ditambah dedak halus. Setelah yolksac 

habis larva perlu diberi pakan baik pakan alami berupa plankton maupun pakan 

buatan.  
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Gambar 6. Pemanenan dan Sortasi Benih Ikan Nilem 

 

Pada minggu-minggu pertama setelah penetasan larva nilem menyukai 

zooplankton dan larva crustacea sedangkan pada minggu selanjutnya larva nilem 

mulai menyukai fitoplankton (Frandy, 2009). Pakan buatan dapat berupa emulsi 

kuning telur ayam rebus ataupun pelet komersial dalam bentuk serbuk (Wijayanti et 

al. 1998; 2011). Masa transisi dari pola pemanfaatan pakan intenal ke pakan 

eksternal merupakan periode kritis dalam perkembangan larva ikan nilem. Apabila 

larva telah berhasil melewati periode kritis tersebut pada umumnya akan bertahan 

hingga periode selanjutnya (Wijayanti et al. 1995). Ikan nilem didederkan selama 

tiga bulan, dan dipanen saat mencapai panjang tubuh 5 cm - 7 cm dan bobot tubuh 

5 g (BP4K 2012).  

Pemanenan dilakukan menggunakan system massal. Ikan disortasi dan dijual 

dengan menggunakan metode tradisional. Menurut informasi dari pembudidaya 

ikan nilem di Tasikmalaya, benih ikan nilem umur 1 hari dapat dijual per cangkir 

(umumnya berisi 30.000 ekor) dengan harga mencapai Rp 12.000,00. Adapun 

beberapa stadia benih ikan nilem dijual dengan penamaan lokal, yaitu : Bebeas 

(pemeliharaan 15 hari), Aruy ( pemeliharaan 35 hari) ukuran 1 – 3 cm,  Huripan 

(pemeliharaan 60 hari) ukuran 4 – 5 cm, dan Koral (pemeliharaan 90 hari) ukuran 5 – 

8 cm. 



	
	

29	
	

 
Gambar 7. Pemanenan Benih Ikan Nilem 

 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan  
Kegiatan budidaya ikan nilem di Singaparna dilakukan secara tradisional, dimana 
input teknologi yang digunakan masih minim. Ditinjau dari fekunditas, daya tetas 
telur, pertumbuhan dan laju sintasan yang dihasilkan dalam kegiatan budidaya yang 
dilakukan, produktifitas budidaya ikan nilem di Singaparna masih baik. Hal ini karena 
tersedianya beberapa faktor pendukung, seperti kualitas air dan induk yang 
berkualitas.  
 
Saran 
Introduksi teknologi dalam budidaya ikan nilem di Singaparna akan meningkatkan 
produktifitas dan kualitas hasil budidaya ikan nilem, dan pada gilirannya akan 
meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan nilem. 
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MAKALAH PENDAMPING : BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 
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Abstrak 

Kegiatan perikanan yang berkembang pesat di Waduk Cirata adalah budidaya ikan dalam 
karamba jaring apung (KJA). Peningkatan pemanfaatan lain dari perairan umum Waduk 
Cirata yang selama ini belum berkembang secara optimal yaitu perikanan tangkap. Salah 
satu kegiatan perikanan tangkap yang ada di perairan Waduk Cirata yaitu jaring hampar. 
Jaring hampar merupakan salah satu alat tangkap yang masuk dalam kategori alat tangkap 
lift net. Dimensi alat tangkap ini dapat mencapai panjang 100 meter, lebar 12 meter dan 
kedalaman 3 meter dengan ukuran mata jaring (meshsize) 2,5 inch. Jaring hampar  
dioperasikan di wilayah yang dekat dengan KJA maupun jauh dengan KJA. Berdasarkan 
jenis dan ukuran hasil tangkapannya, alat tangkap jaring hampar termasuk alat tangkap 
yang tidak selektif karena menangkap semua ukuran ikan yang berkumpul diatas jaring. 
Hasil tangkapan yang paling dominan pada alat tangkap ini adalah ikan nila (Orechromis 
niloticus) sebanyak 85%. Hasil tangkapan sampingan yang diperoleh jaring hampar antara 
lain ikan nilem (Osteochillus hasselti), hampal (Hampala macrolepidota), betutu (Oxyeleotris 
marmorata), lalawak (Barbodes balleroides), mas (Cyprinus carpio), tagih (Mytus nemurus) 
dan lain sebagainya. 
 

Kata kunci: alat tangkap, hasil tangkapan, lift net, waduk cirata  
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Pendahuluan 

Pemanfaatan perikanan di waduk harus mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan, untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan. Perkembangan pesat 

jumlah KJA ini menimbulkan banyak masalah antara lain limbah sehingga merugikan 

bagi ekosistem waduk dan aktivitas KJA. Akibat dari berbagai permasalahan yang 

ditimbulkan tersebut maka perlu pengelolaan perikanan di Waduk Cirata, 

diantaranya adalah pengurangan jumlah KJA. Pengurangan jumlah KJA ini dapat 

merugikan masyarakat terutama masyarakat sekitar waduk yang penghidupannya 

tergantung pada KJA. Alternatif pengurangan KJA tentu akan berakibat pada 

penurunan ekonomi masyarakat yang hidupnya tergantung dari KJA. Kegiatan 

perikanan yang berkembang pesat di Waduk Cirata adalah perikanan budidaya, 

yaitu budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).  Perikanan budidaya 

berupa KJA di Waduk Cirata telah dimulai sejak tahun 1988. Pertengahan tahun 

2000 jumlah KJA di Waduk Cirata tercatat 28.736 petak, tahun 2004 tercatat 39.000 

unit, tahun 2005 sebanyak 39.690 unit dan pada tahun 2008 diperkirakan berjumlah 

51.000 unit (Kartamihardja 2012).  Menurut ketentuan SK Gubernur Jawa Barat No. 

41 tahun 2002, jumlah jaring apung di Waduk Cirata dibatasi sebanyak 12.000 unit.  

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah KJA di Waduk Cirata jauh melebihi jumlah yang 

diijinkan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah peningkatan pemanfaatan 

potensi lain dari perairan umum Waduk Cirata yang selama ini di belum 

berkembang secara optimal yaitu perikanan tangkap. 

Jaring Hampar merpakan salah satu jenis alat tangkap yang banyak 

digunakan oleh nelayan di Perairan Umum di Waduk Cirata.  Triyanto (2010) 

menyatakan bahwa perairan umum Waduk Cirata mampu mendukung kehidupan 

ikan (memiliki daya dukung) dengan perkiraan produksi tangkapan 10.000 ton per 

tahun Alat tangkap ini memiliki suplai yang cukup besar terhadap proporsi hasil 

tangkapan yang didaratkan. Alat tangkap jarring hampar yang merupakan kelompok 

alat tangkaf lift net secara umum memiliki karakteristik seperti lift net di laut pada 
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umumnya, yakni memiliki mesh size 0,5 cm, bersifat pasif serta tidak selektif 

terhadap keanekaragaman jenis dan ukuran hasil tangkapan.  Karakteristik tersebut 

perlu dikaji kembali faktanya di Waduk Cirata, sehingga didapat hasil yang jelas 

mengenai karakteristik ajaring hampar di Waduk Cirata. Hal ini penting untuk 

menentukan kebijakan dalam pembatasan jenis dan jumlah alat tangkap yang 

dioperasikan sehingga perikanan tangkap di Waduk Cirata memiliki karakteristik 

perikanan tangkap yang berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan operasi penangkapan 

di Waduk Cirata diantaranya jaring dinding (gillnet), jaring hampar (lift net), pancing, 

jala lempar, bagan dan sebagainya. Jaring dinding (gillnet) merupakan salah satu 

unit alat tangkap yang dominan yang digunakan di perairan Waduk Cirata. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perikanan tangkap pada jenis alat 

tangkap jarring hampar. komposisi hasil tangkapannya serta lokasi penangkapan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada instansi 

maupun masyarakat dan juga sebagai pedoman menentukan arah kebijakan dalam 

pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya perikanan tangkap di perairan umum 

Waduk Cirata. 

 

Bahan dan Metode 

Penelitian dilaksanakan di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat yang 

ditunjukkan pada Gambar 1. Lokasi penelitian berada di seluruh perairan Waduk 

Cirata yang terdapat aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat 

tangkap jaring dinding (gillnet). Penelitian dilaksanakan pada saat waduk dalam 

kondisi pasang yaitu bulan Maret 2016 dan kondisi surut yaitu bulan September 

2016. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sensus. Sensus dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi di perairan 

Waduk Cirata mengenai kegiatan penangkapan jaring dinding. Pengumpulan data 
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dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif 

melalui tabulasi data dan pemetaan lokasi penangkapan dengan software ArcGIS.  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer maupun 

sekunder. Data primer yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan meliputi 

: data hasil tangkapan per jenis, panjang, berat dan tingkat kematangan gonad, 

jumlah ikan, waktu pengoperasian, marking lokasi penangkapan ikan. Selain itu 

dilakukan wawancara terhadap responden pengumpul ikan dan nelayan meliputi : 

daerah penangkapan ikan, dimensi alat tangkap, jumlah trip operasi alat tangkap, 

musim penangkapan dan pemanfaatan hasil tangkapan. Data sekunder didapatkan 

dari dokumen-dokumen instansi berwenang yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Perairan Umum Cirata diantaranya 

keadaan umum lokasi penelitian. 

 

Gambar 2 Peta Waduk Cirata Jawa Barat 
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Hasil dan Pembahasan 

Waduk Cirata termasuk dalam kategori waduk serbaguna, dimana selain 

dimanfaatkan sebagai sumber PLTA, Waduk Cirata juga dimanfaatkan untuk 

kegiatan perikanan dan pariwisata sebagai upaya memperbaiki kehidupan ekonomi 

masyarakat sekitar waduk (Komarawidjaja et al. 2005). Kegiatan perikanan yang 

berlangsung di Waduk Cirata didominasi oleh Keramba Jaring Apung, karenanya 

muncul berbagai permasalahan mengenai limbah dari kegiatan KJA yang 

mengganggu kehidupan biota bahkan selanjutnya akan menurunkan diversitas biota 

seperti ikan dan organisme lainnya di waduk (Sukimin 2000). Alternatif pengurangan 

KJA secara langsung berakibat pada penurunan ekonomi masyarakat yang 

hidupnya tergantung dari KJA. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah 

peningkatan pemanfaatan potensi lain dari perairan umum Waduk Cirata yang 

selama ini di belum berkembang secara optimal yaitu perikanan tangkap. 

 

 

Unit Penangkapan Ikan 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa unit penangkapan yang 

sudah berkembang di perairan Waduk Cirata diantaranya jaring hampar (lift net), 

jaring dinding (gillnet), pancing, jala lempar, bagan, anco tetap dan sebagainya. 

Dan jaring dinding (gillnet) termasuk salah satu unit alat tangkap yang dominan 

yang digunakan di perairan Waduk Cirata. Hal tersebut dikarenakan jaring dinding 

mudah dalam pengoperasiannya dan dapat berpindah-pindah tempat disesuaikan 

dengan kondisi perairan. 

Unit penangkapan ikan merupakan satu kesatuan teknis dalam melakukan 

suatu kegiatan operasi penangkapan ikan yang terdiri dari : alat tangkap, kapal, dan 

nelayan (Lestari, 2015). Salah satu unit penangkapan ikan yang ada di perairan 

Waduk Cirata yaitu jaring hampar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan nomor 6 tahun 2010, jaring hampar merupakan salah satu alat tangkap 
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yang masuk dalam kategori alat tangkap lift net. Jaring hampar merupakan 

rangkaian atau susunan bambu berbentuk persegi panjang yang ditancapkan 

sehingga berdiri kokoh diatas perairan, dimana pada tengah bangunan tersebut 

dipasang jaring (Gambar 2). Dimensi jaring yang dipasang pada alat tangkap ini 

dapat mencapai panjang 100 meter, lebar 12 meter dan kedalaman 3 meter dengan 

ukuran mata jaring (meshsize) 2,5 inch. Jaring hampar dioperasikan sepanjang waktu 

(siang dan malam) dan tanpa alat bantu untuk mengumpulkan ikan. 

Pada dasarnya susunan dari unit penangkapan jaring hampar yang disajikan 

pada Gambar 2 (diatas)  terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian rumah dan daun 

jaring. Daun jaring ini terbuat dari jenis polyethilene atau PE yang dibentangkan di 

kolom perairan dan keempat sisinya diikatkan pada bambu. Daun jaring ini dapat 

dinaik-turunkan dengan menggunakan penggulung/roller (sistemnya seperti katrol) 

yang diletakkan di sisi bagian rumah atau disebut dengan plataran (flat form). Alat 

ini memiliki sifat pasif yaitu menunggu ikan mendekat dan berkumpul/bergerombol 

diatas daun jaring. Jaring hampar memiliki kedudukan yang tidak dapat dipindah-

pindah dan sekali dipasang (ditanam) yang berlaku untuk selama musim 

penangkapan.  

Sarana atau alat transportasi untuk digunakan nelayan dari fishing base 

menuju fishing ground yaitu menggunakan perahu. Perahu yang digunakan terbuat 

dari bahan kayu dengan panjang sekitar 2 meter. Mesin penggerak menggunakan 

mesin tempel yang dilengkapi dengan dayung. Dayung tersebut digunakan dalam 

mengoperasikan  perahu pada saat proses hauling, selain agar perairan tenang (ikan 

yang bergerombol diatas daun jaring tidak terganggu dengan suara mesin) selain 

itu untuk menghemat bahan bakar. 
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Gambar 2. Unit Penangkapan Jaring Dinding 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, perkembangan unit penangkapan 

jaring hampar di perairan Waduk Cirata mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dikarenakan nelayan menganggap alat tangkap ini dapat menangkap ikan dengan 

jumlah banyak sekaligus. Namun hal tersebut menimbulkan beberapa dampak yang 

terjadi di perairan. Dampak utama yang terjadi adalah penurunan sumberdaya ikan. 

Berdasarkan Almohdar et al. (2013) operasi penangkapan ikan memberikan dampak 

langsung terhadap ekosistem perairan terutama sumberdaya ikan. Hal ini 

dikarenakan operasi penangkapan jaring hampar dilakukan secara terus menerus 

dan semua ukuran ikan tertangkap di bagian daun jaring. Selain itu, unit 

pennagkapan jaring hampar termasuk alat tangkap yang mengganggu alur 

pelayaran, terutama alat tangkap yang rusak sering kali dibiarkan oleh pemiliknya 

sehingga dapat mengganggu aktivitas kapal atau alat tangkap yang lain. 

  

 

Hasil Tangkapan 
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 Selama aktivitas penangkapan ikan pada bulan Maret dan September 2016 

jenis ikan yang tertangkap berjumlah 1.119 ekor. Komposisi hasil tangkapan yang 

dominan tertangkap oleh jaring hampar diantaranya ikan nila (Orechromis niloticus), 

nilem (Osteochillus hasselti), hampal (Hampala macrolepidota), lalawak (Barbodes 

balleroides), tagih (Mytus nemurus) dan sebagainya. Maisela et al. (2015) 

menyebutkan hasil tangkapan jaring hampar yang juga ikut tertangkap diantaranya 

betutu (Oxyeleotris marmorata) dan mas (Cyprinus carpio). Komposisi hasil 

tangkapan dapat dilihat pada Gambar 3 yang menunjukkan bahwa ikan nila 

merupakan ikan yang paling banyak tertangkap pada pengoperasian alat tangkap 

jaring hampar. Hal ini sesuai dengan pernyataan nelayan bahwa target utama yang 

ditangkap oleh nelayan pada umumnya adalah ikan nila, karena pemasaran ikan nila 

merupakan pemasaran yang paling tinggi dibandingkan ikan lainnya dan memiliki 

harga yang kompetitif. 

 

Gambar 3 Proporsi Hasil Tangkapan Jaring Dinding 

 

Ditinjau dari ukuran hasil tangkapan, ukuran panjang rata-rata ikan nila yang 

tertangkap berada sekitar 22 cm dengan bobot rata-rata sekitar 230 g. Selain itu 

penelitian ini melakukan analisis tingkat kematangan gonad (TKG) untuk melihat 

gonad ikan hasil tangkapan apakah sudah layak tangkap atau belum. Ikan nila 
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dengan bobot rata-rata 230 g memiliki TKG level II, berdasarkan biologi reproduksi 

ukuran tersebut belum boleh ditangkap karena masih memiliki kesempatan untuk 

proses pemijahan. Berdasarkan tabulasi hasil tangkapan, ukuran ikan nila yang 

sudah mencapai TKG IV memiliki panjang sekitar 35 cm dan bobot 430 g. Gambar 4 

menunjukkan TKG berdasarkan panjang ikan nila. Hasil ini bisa dijadikan 

rekomendasi dalam pengelolaan aktivitas penangkapan jaring hampar. 

 

Gambar 4 TKG Ikan Nila 

Lokasi Penangkapan  

Kegiatan penangkapan dengan menggunakan jaring dinding dapat dilihat pada 

Gambar 5. Lokasi penangkapan di perairan Waduk Cirata tersebar keseluruh 

perairan waduk. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wilayah Haurgeulis, Maleber 

dan Ciputri menyumbang kegiatan perikanan tangkap terbesar dibandingkan 

wilayah lainnya. Gambar 5 menunjukkan lokasi penangkapan yang menggunakan 

alat tangkap jaring hampar. 
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Gambar 5 Peta Lokasi Penangkapan Jaring Dinding 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Unit penangkapan jaring hampar di Waduk Cirata dipasang menetap sepanjang 

musim dan memiliki dimensi panjang sekitar 100 meter, lebar 12 meter dan 

kedalaman 3 meter dengan ukuran mata jaring (meshsize) 2,5 inch; 

2. Komposisi hasil tangkapan yang dominan tertangkap oleh jaring hampar 

diantaranya ikan nila (Orechromis niloticus), nilem (Osteochillus hasselti), hampal 

(Hampala macrolepidota), lalawak (Barbodes balleroides), tagih (Mytus 

nemurus), betutu (Oxyeleotris marmorata), mas (Cyprinus carpio) dan 

sebagainya. 
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3. Ukuran panjang rata-rata ikan nila yang tertangkap berada di kisaran 22 cm 

pada TKG II, berdasarkan biologi reproduksi ukuran tersebut sehingga pada 

ukuran tersebut masih dalam kategori belum layak tangkap. Ukuran nila yang 

layak tangkap adalah 35 cm dengan bobot 430 gram. 

4. Lokasi penangkapan jaring hampar umumnya berada di wilayah Haurgeulis, 

Maleber dan Ciputri. 

 

Saran 

Perlu adanya sosialisasi mengenai ukuran ikan yang layak tangkap, dan dilakukan 

penelitian lanjutan mengenai analisis alat tangkap ramah lingkungan, pengelolaan 

perikanan tangkap agar pemanfaatan Waduk Cirata lebik baik dan optimal. 
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Abstrak 
  

Peluang pemanfaatan Waduk Cirata diluar karamba jaring apung (KJA) yaitu melalui 
kegiatan perikanan tangkap. Alat tangkap yang dominan dioperasikan di perairan Waduk 
Cirata salah satunya yaitu jaring dinding. Jaring dinding merupakan alat tangkap yang 
masuk dalam kategori gillnet. Pemanfaatan perikanan tangkap gillnet di waduk masih 
belum banyak diketahui. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi karakteristik alat 
tangkap gillnet yang dioperasikan di Waduk Cirata. Bahan jaring yang digunakan termasuk 
kedalam jenis nilon monofilamen. Dimensi alat tangkap ini dapat mencapai panjang 50 - 
250 meter dan kedalaman 3 meter dengan ukuran mata jaring (meshsize) 3,5 inch. 
Banyaknya jaring dinding dalam satu kali pemasangan yaitu sebanyak 7 lembar jaring. Hasil 
tangkapan jaring dinding yang dioperasikan dekat dengan KJA maupun jauh dari KJA 
didominasi oleh ikan nila (Orechromis niloticus) sebanyak 73% dari total hasil tangkapan. 
Secara keseluruhan, hasil tangkapan utama alat tangkap jaring dinding adalah ikan nila. 
Panjang ikan nila yang tertangkap oleh jaring dinding berkisar antara 19 – 27 cm. Hasil 
tangkapan sampingan alat tangkap jaring dinding antara lain ikan patin (Pampus argentus), 
mas (Cyprinus carpio), golsom (Aequidens pulcher) dan bawal (Pangasius pangasius). 
 

Kata kunci : alat tangkap, hasil tangkapan, gillnet, waduk cirata. 
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Pendahuluan 
 

Salah satu waduk yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, 

Provinsi Jawa Barat yaitu Waduk Cirata. Waduk Cirata yang dibangun pada tahun 

1984 sampai dengan 1987 memiliki fungsi utama sebagai Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA). Sebagian wilayah genangan Waduk Cirata dimanfaatkan untuk 

usaha budidaya ikan di karamba jaring apung atau KJA (Sudrajat, 2009). Fungsi 

lainnya adalah sebagai sarana perikanan, irigasi pertanian, transportasi air, 

pengendalian banjir dan pariwisata. Waduk Cirata memiliki potensi pemanfaatan 

perikanan yang apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan ekonomi 

masyarakat sekitar. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Waduk Cirata 

sebagai tempat budidaya ikan dalam karamba jaring apung dan perikanan tangkap. 

Kegiatan perikanan yang berkembang pesat di Waduk Cirata adalah 

perikanan budidaya, yaitu budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).  

Perikanan budidaya berupa KJA di Waduk Cirata telah dimulai sejak tahun 1988. 

Pertengahan tahun 2000 jumlah KJA di Waduk Cirata tercatat 28.736 petak, tahun 

2004 tercatat 39.000 unit, tahun 2005 sebanyak 39.690 unit dan pada tahun 2008 

diperkirakan berjumlah 51.000 unit (Kartamihardja 2012).  Menurut ketentuan SK 

Gubernur Jawa Barat No. 41 tahun 2002, jumlah jaring apung di Waduk Cirata 

dibatasi sebanyak 12.000 unit.  Hal ini menunjukkan bahwa jumlah KJA di Waduk 

Cirata jauh melebihi jumlah yang diijinkan. 

Perkembangan pesat jumlah KJA ini menimbulkan banyak masalah antara 

lain limbah sehingga merugikan bagi ekosistem waduk dan aktivitas KJA. Akibat 

dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan tersebut maka perlu pengelolaan 

perikanan di Waduk Cirata, diantaranya adalah pengurangan jumlah KJA. 

Pengurangan jumlah KJA ini dapat merugikan masyarakat terutama masyarakat 

sekitar waduk yang penghidupannya tergantung pada KJA. Alternatif pengurangan 

KJA tentu akan berakibat pada penurunan ekonomi masyarakat yang hidupnya 

tergantung dari KJA. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah peningkatan 
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pemanfaatan potensi lain dari perairan umum Waduk Cirata yang selama ini di 

belum berkembang secara optimal yaitu perikanan tangkap. 

Pemanfaatan waduk melalui perikanan tangkap di memiliki harapan besar 

bagi pengembangan sektor perikanan. Triyanto (2010) menyatakan bahwa perairan 

umum Waduk Cirata mampu mendukung kehidupan ikan (memiliki daya dukung) 

dengan perkiraan produksi tangkapan 10.000 ton per tahun. Berdasarkan UU no. 

5/2009 tentang Perikanan menetapkan waduk sebagai bagian dari WPP, maka 

pemanfaatan perikanan tangkap memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan 

sumberdaya ikan di perairan umum (waduk). Untuk mencapai hal tersebut perlu 

didahului dengan berbagai kajian karakteristik alat tangkap yang digunakan di 

perairan Waduk Cirata serta informasi hasil tangkapannya. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan operasi penangkapan 

di Waduk Cirata diantaranya jaring dinding (gillnet), jaring hampar (lift net), pancing, 

jala lempar, bagan dan sebagainya. Jaring dinding (gillnet) merupakan salah satu 

unit alat tangkap yang dominan yang digunakan di perairan Waduk Cirata. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penangkapan jaring dinding, 

komposisi hasil tangkapannya serta lokasi penangkapan dengan menggunakan 

jaring dinding. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

kepada instansi maupun masyarakat dan juga sebagai pedoman menentukan arah 

kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya perikanan tangkap 

di perairan umum Waduk Cirata. 

 

Metode Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat yang 

ditunjukkan pada Gambar 3. Lokasi penelitian berada di seluruh perairan Waduk 

Cirata yang terdapat aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat 

tangkap jaring dinding (gillnet). Penelitian dilaksanakan pada saat waduk dalam 

kondisi pasang yaitu bulan Maret 2016 dan  kondisi surut yaitu bulan September 

2016. 



	
	

47	
	

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sensus. Sensus dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi di perairan 

Waduk Cirata mengenai kegiatan penangkapan jaring dinding. Pengumpulan data 

dilakukan sebanyak 3 kali ulangan untuk setiap alat tangkap. Selanjutnya data 

dianalisis secara deskriptif melalui tabulasi data dan pemetaan lokasi penangkapan 

dengan software ArcGIS.  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer maupun 

sekunder. Data primer yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan meliputi 

: data hasil tangkapan per jenis, panjang, berat dan tingkat kematangan gonad, 

jumlah ikan, waktu pengoperasian, marking lokasi penangkapan ikan. Selain itu 

dilakukan wawancara terhadap responden pengumpul ikan dan nelayan meliputi : 

daerah penangkapan ikan, dimensi alat tangkap, jumlah trip operasi alat tangkap, 

musim penangkapan dan pemanfaatan hasil tangkapan. Data sekunder didapatkan 

dari dokumen-dokumen instansi berwenang yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Perairan Umum Cirata diantaranya 

keadaan umum lokasi penelitian. 
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Gambar 4 Peta Waduk Cirata Jawa Barat 
 

Hasil dan Pembahasan 
Waduk Cirata termasuk dalam kategori waduk serbaguna, dimana selain 

dimanfaatkan sebagai sumber PLTA, Waduk Cirata juga dimanfaatkan untuk 

kegiatan perikanan dan pariwisata sebagai upaya memperbaiki kehidupan ekonomi 

masyarakat sekitar waduk (Komarawidjaja et al. 2005). Kegiatan perikanan yang 

berlangsung di Waduk Cirata didominasi oleh Keramba Jaring Apung, karenanya 

muncul berbagai permasalahan mengenai limbah dari kegiatan KJA yang 

mengganggu kehidupan biota bahkan selanjutnya akan menurunkan diversitas biota 

seperti ikan dan organisme lainnya di waduk (Sukimin 2000). Alternatif pengurangan 

KJA secara langsung berakibat pada penurunan ekonomi masyarakat yang 

hidupnya tergantung dari KJA. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah 
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peningkatan pemanfaatan potensi lain dari perairan umum Waduk Cirata yang 

selama ini di belum berkembang secara optimal yaitu perikanan tangkap. 

 

Unit Penangkapan Ikan 
Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa unit penangkapan yang 

sudah berkembang di perairan Waduk Cirata diantaranya jaring dinding (gillnet), 

jaring hampar (lift net), pancing, jala lempar, bagan, anco tetap dan sebagainya. 

Dan jaring dinding (gillnet) termasuk salah satu unit alat tangkap yang dominan 

yang digunakan di perairan Waduk Cirata. Hal tersebut dikarenakan jaring dinding 

mudah dalam pengoperasiannya dan dapat berpindah-pindah tempat disesuaikan 

dengan kondisi perairan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6 tahun 

2010, jaring dinding merupakan salah satu alat tangkap yang masuk dalam kategori 

alat tangkap gill net atau jaring insang. Pengertian dari jaring insang (gill net) yang 

umum berlaku di Indonesia adalah satu jenis alat penangkap ikan dari bahan jaring 

yang bentuknya empat persegi panjang dimana mata jaring dari bagian utama 

ukurannya sama, jumlah mata jaring ke arah panjang atau ke arah horisontal (Mesh 

Length (ML)) jauh lebih banyak dari pada jumlah mata jaring ke arah vertikal atau ke 

arah dalam (Mesh Dept (MD)), pada bagian atasnya dilengkapi dengan beberapa 

pelampung (floats) dan di bagian bawah dilengkapi dengan beberapa pemberat 

(sinkers) sehingga dengan adanya dua gaya yang berlawanan memungkinkan jaring 

insang dapat dipasang dalam keadaan tegak (Sadhori, 1985). Disebut jaring dinding 

karena metode pengoperasiannya dibentangkan menghadang ikan seperti dinding. 

Bahan jaring yang digunakan dalam membuat jaring dinding termasuk 

kedalam jenis nilon monofilamen. Dimensi alat tangkap ini dapat mencapai panjang 

50 - 250 meter dan kedalaman mencapai 3 meter dengan ukuran mata jaring 

(meshsize) 3,5 inch. Banyaknya jaring dinding dalam satu kali pemasangan yaitu 

sebanyak 7 lembar jaring. Jaring hampar dioperasikan sepanjang waktu (siang dan 

malam) dan tanpa alat bantu untuk mengumpulkan ikan. Jaring dinding memiliki 
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sifat pasif yaitu menunggu ikan terjerat  di dalam jaring. Penampakan jaring dinding 

disajikan dalam Gambar 2. 

 

Gambar 2 Unit Penangkapan Jaring Dinding 
 

Armada penangkapan yang digunakan nelayan dari fishing base menuju 

fishing ground yaitu menggunakan perahu. Perahu yang digunakan terbuat dari 

bahan kayu dengan panjang sekitar 3 meter. Mesin penggerak menggunakan mesin 

tempel yang dilengkapi dengan dayung. Dayung tersebut digunakan dalam 

mengoperasikan perahu pada saat proses setting hauling, selain agar perairan 

tenang dan juga untuk menghemat bahan bakar. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, perkembangan unit penangkapan 

jaring hampar di perairan Waduk Cirata mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dikarenakan nelayan menganggap alat tangkap ini dapat menangkap ikan dengan 

jumlah banyak dan ukurannya seragam. Nelayan meyakini bahwa menggunakan alat 

tangkap jaring dinding tidak semua ikan dapat terjerat, sehingga ikan yang 

ukurannya belum sesuai tidak dapat tertangkap. Sehingga meminimalisir dampak 
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negatif terhadap sumberdaya ikan. Karena dampak negatif langsung terhadap 

keberadaan sumberdaya ikan salah satunya melaui operasi penangkapan ikan 

(Almohdar et al., 2013).  

 

 

Hasil Tangkapan  
 Operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring dinding diperoleh 

berbagai jenis ikan sejumlah 1.659 ekor. Jenis ikan diantaranya ikan nila 

(Orechromis niloticus), nilem (Osteochillus hasselti), lalawak (Barbodes balleroides), 

tagih (Mytus nemurus), mas (Cyprinus carpio) dan salah satu spesies dari famili 

Cichlidae yaitu ikan golsom. Proporsi hasil tangkapan jaring dinding yang terlihat 

pada Gambar 3 menunjukkan bahwa hasil tangkapan paling dominan yaitu ikan nila 

sebanyak 73%. Rata-rata bobot nila yang diperoleh dalam satu kali trip bisa 

mencapai 11,2 kg. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara nelayan bahwa hasil 

tangkapan utama alat tangkap jaring dinding adalah ikan nila. Panjang ikan nila 

yang tertangkap oleh jaring dinding berkisar antara 19 – 27 cm. Ikan lain yang 

tertangkap oleh alat tangkap jaring dinding antara lain ikan lalawak, mas, golsom, 

bawal, nilem dan patin.  
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Gambar 3 Proporsi Hasil Tangkapan Jaring Dinding 
 

Hasil tangkapan dilakukan analisis tingkat kematangan gonad (TKG) untuk 

melihat kesesuaian ukuran hasil tangkapan berdasarkan gonad ikan. Ikan nila 

dengan bobot rata-rata 380 g memiliki TKG level IV, berdasarkan biologi reproduksi 

ukuran tersebut dibolehkan untuk ditangkap dikarenakan sudah pada fase matang 

gonad. Gambar 4 menunjukkan TKG berdasarkan panjang ikan nila yang tertangkap 

oleh jaring dinding. Hasil ini bisa dijadikan rekomendasi dalam pengelolaan aktivitas 

penangkapan jaring hampar. 

 

Gambar 4 TKG Ikan Nila 
 
Lokasi Penangkapan  
Kegiatan penangkapan dengan menggunakan jaring dinding dapat dilihat pada 

Gambar 5. Lokasi penangkapan di perairan Waduk Cirata tersebar keseluruh 

perairan waduk. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wilayah haurgeulis, maleber 

dan ciputri menyumbang kegiatan perikanan tangkap terbesar dibandingkan 

wilayah lainnya. Gambar 5 menunjukkan lokasi penangkapan yang menggunakan 

alat tangkap jaring dinding. 
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Gambar 5 Peta Lokasi Penangkapan Jaring Dinding 
 

Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

5. Unit penangkapan jaring dinding di Waduk Cirata terbuat dari bahan nilon 

monofilamen dengan dimensi alat tangkap mencapai panjang 50 - 250 meter 

dan kedalaman mencapai 3 meter dengan ukuran mata jaring (meshsize) 3,5 

inch yang dioperasikan sepanjang musim; 

6. Hasil tangkapan yang dominan tertangkap oleh jaring dinding adalah  ikan nila 

(Orechromis niloticus) sebanyak 73% dari total hasil tangkapan sedangkan 

komposisi hasil tangkapan lainnya diantaranya, nilem (Osteochillus hasselti), 

lalawak (Barbodes balleroides), tagih (Mytus nemurus), mas (Cyprinus carpio) 

dan salah satu spesies dari famili Cichlidae yaitu ikan golsom dan sebagainya. 

7. Lokasi penangkapan jaring hampar umumnya berada di wilayah haurgeulis, 

maleber dan ciputri. 
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Saran 
Perlu adanya sosialisasi mengenai ukuran ikan yang layak tangkap, dan dilakukan 

penelitian lanjutan mengenai analisis alat tangkap ramah lingkungan, pengelolaan 

perikanan tangkap agar pemanfaatan Waduk Cirata lebik baik dan optimal. 
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Abstrak 
 
Sistem pengelolaan perikanan yang berbeda akan mempengaruhi keselamatan di laut 
dengan cara yang berbeda. Operasi penangkapan ikan yang beragam tidak disertai 
pelatihan, pengalaman dan keterampilan tradisional adalah salah satu faktor yang 
mengakibatkan nelayan menjadi pekerjaan paling berbahaya di dunia. Pada pengoperasian 
soma pajeko (mini purse seine) di Bitung sebanyak 14% dari 58 aktivitas kerja merupakan 
aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan 
rekomendasi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di laut yang disebabkan oleh human 
error pada aktivitas perikanan soma pajeko di Bitung dengan pendekatan sistem. Analisis 
pendekatan sistem ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 
stakeholders yang terkait dalam sistem keselamatan kerja nelayan pada pengoperasian 
soma pajeko di Bitung. Keselamatan di laut harus dilihat sebagai bagian integral dari 
pengelolaan perikanan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kesalahan manusia 
dalam kegiatan penangkapan ikan. Rekomendasi untuk sistem manajemen keselamatan 
kerja nelayan pada pengoperasian soma pajeko dititik-beratkan pada identifikasi jenis dan 
penyebab kecelakaan agar terciptanya sistem pelaporan dan database sebagai umpan balik 
kepada pemerintah dan lembaga pelatihan untuk perancangan kegiatan pelatihan dan 
kesadaran budaya keselamatan tiap lapisan organisasi. Pendekatan sistem keselamatan 
kerja nelayan pada pengoperasian kapal ikan ukuran kecil (<24m) khususnya soma pajeko di 
Bitung dapat dilakukan dengan metode FSA-IMO sebagai batasan parameter rancang 
bangun sistem. 
 
Kata kunci : mini purse seine, pendekatan sistem, keselamatan kerja, pajeko. 
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Pendahuluan 

Sistem pengelolaan perikanan yang berbeda akan mempengaruhi 

keselamatan di laut dengan cara yang berbeda. Ini telah dibuktikan di beberapa 

negara bahwa perikanan yang dikelola dengan meningkatkan keamanan bagi 

nelayan. Otoritas perikanan atau departemen perikanan adalah badan pemerintah 

yang berurusan dengan pengelolaan perikanan yang berfokus pada sumber daya 

ikan dan sangat jarang mempertimbangkan keamanan bagi nelayan (FAO 2010). 

Operasi penangkapan ikan yang beragam tidak disertai pelatihan, pengalaman dan 

keterampilan tradisional adalah salah satu faktor yang mengakibatkan nelayan 

menjadi pekerjaan paling berbahaya di dunia 

Berdasarkan PP Nomor 50 tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara 

keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan 

kerja agar tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pengendalian 

risiko yang terkait dengan interaksi manusia dengan sistem dapat didekati dengan 

cara yang sama seperti untuk pengembangan langkah-langkah pengendalian risiko 

lainnya.  

Pada pengoperasian soma pajeko (mini purse seine) di Bitung sebanyak 14% 

dari 58 aktivitas kerja merupakan aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi. 

Sebanyak  21% berada pada tingkat risiko menengah yang perlu penanggulangan 

pengendalian risiko (Handayani 2014). Tindakan penanggulangan didasarkan pada 

asumsi bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah kondisi manusia, kita dapat 

mengubah kondisi di mana manusia bekerja (Reason 2006). Langkah-langkah 

pengendalian risiko untuk interaksi manusia dapat dikategorikan ke dalam empat 

bidang sebagai berikut: (1) teknik / rekayasa sub-sistem, (2) lingkungan kerja, (3) 

personil sub-sistem dan (4) organisasi / manajemen sub-sistem. Menurut Manetsch 

dan Park (1977) yang diacu dalam Eriyatno (2003), sistem didefinisikan sebagai 

suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk 
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mencapai suatu tujuan atau suatu gugus dari tujuan-tujuan. Pemikiran sistem selalu 

mencari keterpaduan antar bagian melalui pemahaman yang utuh, sehingga 

diperlukan suatu kerangka pikir baru yang disebut sebagai pendekatan sistem 

(system approach).  

Berdasarkan identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada pengoperasian soma 

pajeko diakibatkan kesalahan manusia (human error). Hal tersebut merupakan salah 

satu bagian input untuk sistem keselamatan kerja nelayan perikanan soma pajeko di 

Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi untuk 

mengurangi risiko kecelakaan kerja di laut yang disebabkan oleh human error pada 

aktivitas perikanan soma pajeko di Bitung dengan pendekatan sistem. Analisis 

pendekatan sistem ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

stakeholders yang terkait dalam sistem keselamatan kerja nelayan pada 

pengoperasian soma pajeko di Bitung. 

 

Metode Penelitian 
Metode penelitian ini adalah pendekatan sistem yang merupakan cara 

penyelesaian persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap 

adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan sehingga menghasilkan suatu operasi dari 

sistem yang dianggap efektif. Pendekatan sistem umumnya ditandai oleh dua hal 

yaitu (1) mencari semua faktor penting yang ada dalam mendapatkan solusi yang 

baik dalam menyelesaikan masalah, (2) dibuat suatu model kuantitatif untuk 

membantu keputusan secara rasional (Eriyatno, 2003).   
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Gambar 5 Bentuk dan Konfigurasi Struktur Sistem 

Gambar 5 menjelaskan konsep Black-Box yang menyatakan transformasi sebagai 

“kotak gelap” yang berarti mewakili pengelompokkan dari detail (perincian-

perincian). Eriyatno (2003) menjelaskan bahwa beberapa transformasi dan operasi 

logik dapat dikombinasikan untuk menghasilkan atau menjelaskan sistem yang 

kompleks. Prinsip kontrol umpan balik (feedback) dapat diterapkan pada kelompok 

transformasi atau operasi logik. Kegunaan dari setiap operasi dasar tersebut dapat 

ditunjang oleh penggunaan “memory” (simpanan data). 

Tahapan pendekatan sistem yang dilakukan menurut Nurani (2010) terbagi 

atas dua tahap yaitu analisis dan permodelan sistem. Analisis sistem digunakan 

untuk memahami perilaku sistem, mengidentifikasi faktor-faktor penting 

keberhasilan sistem, permasalahan yang dihadapi dan alternatif solusi yang dapat 

diajukan untuk mengatasi permasalahan. Nurani (2010) menjelaskan tahapan-

tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Analisis kebutuhan, merupakan permulaan pengkajian sistem. Analisis kebutuhan 

ditentukan berdasarkan kebutuhan pelaku sistem (stakeholder). Untuk keperluan 

analisis, terlebih dahulu dilakukan identifikasi pelaku secara selektif melalui 

pengamatan lapangan secara langsung, selanjutnya dilakukan identifikasi 

kebutuhan pelaku melalui wawancara semi terstruktur. 

(c)	Operasi	koreksi	

(b)	Operasi	logik	

Umpan	balik	(feed	back)	

Output	2	

Output	Input	

(a)	Operasi	konversi	

BLACK	BOX	

Output	1	Input	
BLACK	BOX	

Output	Input	
BLACK	BOX	

Sumber Eriyatno, 2003 
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2) Formulasi masalah, merupakan permasalahan-permasalahan spesifik yang 

dihadapi sistem yang menyebabkan sistem tidak dapat bekerja secara optimal. 

Formulasi masalah dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dan 

wawancara semi terstruktur terhadap pelaku sistem. 

3) Identifikasi sistem, merupakan gambaran sistem yang memperlihatkan rantai 

hubungan antara kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi. Identifikasi sistem digambarkan dalam bentuk struktur sistem, diagram 

sebab-akibat (causal loop), dan diagram input-output. 

Pendekatan kualitatif memakai penyimpulan konsep, induktif, model, tematik, 

dan sebagainya (Musianto 2002). Analisa data kualitatif dapat membentuk teori dan 

nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat. Berdasarkan 3 langkah yang 

digunakan untuk analisis sistem. tujuan penelitian pada bab ini adalah merumuskan 

suatu alternatif yang dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan. Solusi yang 

akan dirumuskan berda pada ruang lingkup keselamatan kerja nelayan pada 

pengoperasian soma pajeko di Bitung. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Gambaran suatu sistem secara umum dijabarkan dengan Input-Proses-

Output. Analisis sistem keselamatan kerja nelayan soma pajeko yang dilakukan 

dengan menggunakan metodologi Formal Safety Assessment (FSA) dari IMO pada 

penelitian ini digambarkan oleh  Gambar 6.  

 

Gambar 6 Struktur pendekatan sistem dengan metodologi FSA 

Pengendalian/“feed	back”	
(Risk	Control),	Cost	Benefit	Assesment	

	

(Minim	risiko	pada	
pengoperasian	
soma	pajeko)	
	

(Hazard)		
Identification)	

Input	:	

Lingkungan	(Regulasi	terkait)	

Output	:		Proses	Transformasi	
“BLACK	BOX”	

(Risk	Assessment)	
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(modifikasi dari Eriyatno, 2003) 

Metodologi FSA menerapkan 5 langkah untuk penilaian keselamatan. 

Langkah-langkah tersebut yaitu: 1) identifikasi aktivitas dan konsekuensi bahaya; 2) 

Penilaian risiko; 3) Pengendalian risiko; 4) Penilaian biaya dan manfaat; dan 5) 

Rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah untuk meningkatkan 

keselamatan hanya dapat benar-benar efektif bila terdapat motivasi untuk 

menerapkannya. Hal pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan pelaku yang 

terlibat dalam sistem.  

Gambar 7 berikut menunjukkan tingkat pendidikan (a) dan pengalaman kerja 

nelayan (b). Tingkat pendidikan nelayan soma pajeko di PPS Bitung setara 

SMA/SMK sebanyak 45%. Menurut Suwardjo et al. (2010), untuk menguasai keahlian 

atau keterampilan sebagai seorang nakhoda kapal kecil maka seorang nakhoda 

kapal minimum berpendidikan menengah perikanan atau pendidikan SLTA umum 

ditambah pelatihan kepelautan meliputi pelayaran dan pengoperasian kapal, 

keselamatan dan penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan kapal ikan 

tradisional soma pajeko PMT <24 meter seharusnya mempunyai kesempatan untuk 

memenuhi syarat keahlian/keterampilan sebagai pelaut. 

 

Sumber : hasil wawancara terhadap nelayan, diolah 

Gambar 7 Kondisi umum nelayan soma pajeko di PPS Bitung 

 
Sementara itu menurut Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 9 tahun 

2005 tentang pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi pelaut penangkapan 
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tingkat	pendidikan	nelayan
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ikan, setiap awak kapal ikan harus memiliki sertifikat yang sesuai dengan tugas dan 

jabatannya masing-masing. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut 

untuk kapal ikan tradisional dengan ukuran panjang kapal <24 meter. Berdasarkan 

aturan tersebut juga disebutkan bahwa seluruh awak kapal (nakhoda dan ABK) kapal 

penangkap ikan diwajibkan memiliki kompetensi keselamatan yang diperoleh 

melalui Basic Safety Training (BST). Salah satu persyaratan peserta untuk mengikuti 

pelatihan BST harus lulusan SLTP.  

Hasil wawancara dari 73 orang nelayan soma pajeko, sebanyak 40% (23 

orang) nelayan yang bekerja di perikanan soma pajeko mempunyai pengalaman 

antara 10 hingga 20 tahun. Berdasarkan salah satu kasus dari penelitian ini, dari 30 

orang awak kapal yang terdaftar di 1 (satu) unit kapal soma pajeko hanya ada 2 

(dua) orang yang pernah melakukan pelatihan BST yaitu pengurus (Chief) dan 1 

(satu) orang ABK. Kompetensi pekerja terhadap keselamatan kerja seringkali dinilai 

dari pengetahuan, pengertian serta penerapan peraturan dan prosedur keselamatan 

kerja, juga dari penerapan atas pelatihan keselamatan kerja yang diperoleh (Davies 

et al. 2001). Pelatihan BST hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tahun 2010 oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan (DKP) Bitung bekerjasama dengan Akademi Perikanan 

Bitung (APB) dan tidak semua awak kapal mendapatkan kesempatan mengikuti 

pelatihan tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya biaya pendidikan dan pelatihan 

yang menurut hasil wawancara nelayan dan pemilik kapal yang dianggap 

menambah biaya operasional pengoperasian soma pajeko PMT <24 m. Walaupun 

setiap kapten kapal soma pajeko sudah memenuhi syarat kompetensi kecakapan 

pelaut minimal SKK-60 mil, namun tidak seluruh awak kapalnya mempunyai syarat 

kompetensi untuk bekerja di atas kapal dalam hal keselamatan di laut. Dengan 

demikian, kompetensi awak kapal soma pajeko masih belum merata dan hanya 

berdasar pada pengalaman turun temurun saja.  

Tabel 1  Analisis kebutuhan pelaku sistem keselamatan kerja nelayan soma pajeko 

Pelaku Sistem Kebutuhan 
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Pelaku Sistem Kebutuhan 
1. Nelayan a. Informasi cuaca sebelum melaut 

b. Keamanan dan keselamatan saat melaut 
c. Penggunaan APD yang nyaman untuk bekerja 
d. Jalur koordinasi komunikasi yang cepat dan tepat 

saat keadaan darurat 
e. Pengetahuan dan pemahaman keselamatan kerja 

di laut 
f. Pendidikan dan pelatihan keselamatan  

2. Pemerintah 
(Pemerintah Pusat 
dan daerah, KKP, 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan) 

a. Strategi keselamatan di laut untuk kapal perikanan 
b. Pengelolaan perikanan yang terintegrasi 

pengelolaan kesalamatan nelayan 
c. Tingkat kecelakaan di laut minim 
d. Peningkatan kesejahteraan dan keselamatan 

nelayan 
e. Penangkapan ikan berkelanjutan  
f. Sistem informasi keselamatan kapal terpadu 

3. Instansi Pelabuhan 
(PPS Bitung), 
Syahbandar 
Perikanan, KSOP 
Dishub 

a. Kesesuaian Surat-surat ijin berlayar dan 
kelengkapannya 

b. Registrasi kapal dan awak yang baik dan benar 
c. Jalur komunikasi peringatan bencana/cuaca buruk 

dan saat keadaan darurat 
4. Institusi/Akademisi/ 

Organisasi 
Penelitian/Lembaga 
Pelatihan 

a. Data laporan kecelakaan kapal perikanan  
b. Informasi dan data yang valid tentang konsekuensi 

kecelakaan Informasi yang mendukung untuk 
mengkaji keselamatan nelayan di laut 

c. Pedoman dan acuan keselamatan di laut untuk 
meminimalkan risiko kecelakaan. 

d. Terlibat dalam pelatihan dan pendidikan untuk 
keselamatan nelayan 

5. Lembaga 
Pengawasan dan 
penanggulangan 
bahaya di laut (TNI-
AL, POLAIR, KPLP, 
PSDKP, 
BAKORKAMLA, 
BASARNAS ) 

a. Kejelasan aturan yang tidak tumpang tindih antar 
lembaga 

b. Jalur koordinasi komunikasi yang cepat dan tepat 
saat keadaan darurat 

c. Regulasi keselamatan dan penegakan hukum 
d. Koordinasi yang baik antar lembaga pengelola 

keselamatan kapal perikanan 
e. Biaya operasional memadai 

6. BMKG pusat dan 
daerah 

a. Sistem informasi cuaca yang cepat dan akurat 
untuk penyampaian ke pengguna 

b. Jalur koordinasi komunikasi yang cepat dan tepat 
saat keadaan darurat 
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Pelaku Sistem Kebutuhan 
7. Pembuat Perahu/ 

Galangan Kapal 
a. Bahan material yang aman, kuat, mudah didapat 

dan mudah dibuat. 
b. Informasi terhadap kebutuhan pengguna kapal ikan 

dengan daya stabilitas kapal dan jarak tempuh 
pelayaran yang sesuai 

c. Prosedur atau pedoman atau standar aturan untuk 
pembuatan kapal yang aman 

8. Kelompok Nelayan/ 
Koperasi/ LSM 

a. Sosialisasi aturan dan informasi dari pemerintah 
dan lembaga terkait yang mudah 

b. Koordinasi antar lembaga dari bawah ke atas lebih 
mudah dan terjalin baik 

c. Peningkatan kerjasama antar nelayan 
9. Pengusaha/Pemilik 

Perahu 
a. Awak kapal yang terlatih dan cakap dalam 

pengoperasian alat tangkap di laut 
b. Keselamatan awak, kapal, alat tangkap dan hasil 

tangkapan 
c. Biaya operasional yang memadai 

 

Tabel 1 Formulasi masalah sistem keselamatan kerja nelayan soma pajeko 

No. Deskripsi Permasalahan 
1 Tren kecelakaan kapal ikan meningkat selama 7 tahun  (2007 – November 

2013) 
2 Pekerjaan menangkap ikan memiliki risiko yang tinggi dan 80% dari 

kecelakaan tersebut dikarenakan kesalahan manusia. 
3 Peluang terjadinya risiko tersebut dapat timbul mulai dari tahap persiapan 

hingga kembali lagi menuju fishing base untuk pendaratan hasil tangkapan.  
4 Terbatasnya area dan kondisi kerja di atas kapal pada pengoperasian malam 

hari yang cenderung berulang hingga tinggi intensitas kerja nelayan. 
5 Pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran mengenai 

keselamatan kerja pada perikanan soma pajeko di Bitung masih sangat minim.  
6 Rendahnya budaya selamat (safety culture) di seluruh lapisan masyarakat 

menyulitkan penanggulangan dan pengendalian risiko kecelakaan untuk 
manajemen keselamatan kerja nelayan soma pajeko. 

7 Data informasi yang minim atas detail pelaporan kecelakaan kapal ikan dan 
konsekuensinya tentang kecelakaan kerja nelayan di PPS Bitung bagi kapal 
ikan ukuran panjang <24m khususnya perikanan soma pajeko yang memuat 
personil kerja cukup banyak. 

8 Terbatasnya kemampuan kapal dan awak baik dari segi teknis dan biaya untuk 
memenuhi standar keselamatan. 

9 Adanya aturan yang tumpang tindih menyebabkan sulitnya pengawasan dan 
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No. Deskripsi Permasalahan 
proses penanggulanagan kecelakaan oleh lembaga terkait sehingga 
menimbulkan celah untuk tindakan pengabaian peraturan keselamatan oleh 
pelaku usaha pengoperasian penangkapan ikan. 
 

Berdasarkan kerangka pikir pada latar belakang permasalahan penelitian 

serta hasil analisis penilaian risiko dapat rumuskan formulasi masalah yang terkait 

pada sistem keselamatan kerja nelayan pada pengoperasian soma pajeko di Bitung 

(Tabel 1). Tanggung jawab keselamatan di laut harus ditanggung oleh para 

administrator dan nelayan. Upaya dan bantuan dibagi antara kedua kelompok 

tersebut untuk memastikan kemitraan yang efektif memungkinkan profesi pekerjaan 

penangkapan ikan di laut yang lebih aman.  

Menurut hasil wawancara dengan C.H. Marinda (penanggung jawab tim 

Rescue KPLP Bitung), “tidak ada laporan dan komunikasi yang baik saat kejadian 

kecelakaan kapal ikan apalagi yang berukuran kecil karena standar komunikasi 

radio/signal tidak ada sehingga seringkali tidak terpantau. Pada hakekatnya kami 

mendapatkan instruksi dari kanto pusat (KSOP) Bitung”. Kondisi ini dijelaskan pula 

oleh Marine Inspektor A dari KSOP Dishub Bitung (Andi Mappiwajoi) yang 

berkewajiban untuk menginspeksi semua kapal mengatakan bahwa “terjadi 

tumpang tindih antara aturan dan tupoksi antara syahbandar perikanan dengan 

syahbandar dari Dishub. Pengurusan SIB kapal ikan semua berpusat di syahbandar 

perikanan, apabila terjadi kecelakaan seringkali kami sering tidak mendapatkan 

laporannya karena data tidak tercatat di bagian kami”. Hasil penelitian Purwangka 

(2013) di PPN Palabuhanratu dan Putra (2014) di PPI Batu Karas, Jawa Barat 

menyebutkan bahwa masih terjadi pula tumpang tindih aturan dan kepentingan 

antar lembaga yang terkait saat pemberian bantuan pencarian dan keselamatan 

(SAR) di laut/perairan. Kondisi yang sama terjadi di PPS Bitung mengenai 

permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang disebutkan akan dicari 

pemecahannya Identifikasi sistem merupakan hubungan antara pernyataan 
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kebutuhan pelaku dengan pernyataan dari formulasi masalah yang harus 

dipecahkan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Identifikasi sistem keselamatan 

kerja nelayan pada pengoperasian soma pajeko dapat digambarkan dengan 

diagram sebab-akibat (causal loop) berikut.  

Gambar 8 memberikan hubungan keterkaitan antar elemen-elemen yang 

mempengaruhi sistem keselamatan kerja pengoperasian soma pajeko di Bitung. 

Tanda panah menunjukkan arah keterkaitan dan tanda positif (+) menunjukkan 

adanya dampak positif antar elemen yang saling berpengaruh. Tanda negatif (-) 

menunjukkan dampak negatif dari elemen yang satu ke elemen lain. 

 

Gambar 8 Diagram causal loop sistem keselamatan kerja nelayan soma pajeko 

Manajemen keselamatan kerja dapat dilakukan apabila tercipta budaya 

keselamatan (safety culture) seperti penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) dan 

prosedur keselamatan kerja yang menyeluruh dalam sistem. Reason (1997) yang 

diacu dalam Suyono dan Nawawinetu (2013) mengungkapkan bahwa budaya 

keselamatan kerja yang baik dapat membentuk perilaku pekerja terhadap 
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keselamatan kerja yang diwujudkan melalui perilaku aman (safety behaviour) dalam 

melakukan pekerjaan. Secara keseluruhan risiko terhadap keselamatan  kerja 

nelayan soma pajeko dapat diminimalisir dengan adanya peningkatan pengawasan, 

aturan/standar pedoman keselamatan kerja yang akan berdampak positif terhadap 

budaya keselamatan.  

IMO, FAO dan ILO telah menerbitkan panduan keselamatan untuk nelayan 

dan kapal perikanan bagian A dan B (FAO et al., 2005a dan 2005b) yang meliputi 

standar keselamatan untuk nelayan, kapal dan pengoperasian alat tangkap. Standar 

tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan di Indonesia untuk kapal ikan 

tradisional yang berukuran panjang kapal < 24 meter. Salah satu cara yang paling 

efektif untuk meningkatkan budaya keselamatan dalam ruang lingkup kapal ikan 

soma pajeko dengan PMT ukuran panjang kapal < 24 meter adalah penerapan 

standar prosedur kerja yang disetujui bersama antara pemilik kapal dan kapten 

kapal. Oleh karena itu, dengan cara tersebut budaya keselamatan maritim dapat 

diterapkan dari organisasi yang paling kecil. Suyono dan Nawawinetu (2013) 

menegaskan bahwa faktor organisasi secara tidak langsung menyebabkan terjadinya 

kecelakaan kerja dengan menciptakan faktor lingkungan kerja (enabling factors) 

yang memicu pekerja untuk melakukan tindakan tidak aman (predisposing factors). 

Faktor organisasi secara langsung juga dapat merusak keefektifan sistem 

pertahanan sehingga terjadi kegagalan sistem (reinforcing factors), seperti kurang 

tegasnya pengaplikasian peraturan dan prosedur K3. Oleh karena itu pentingnya 

pemahaman keselamatan kerja nelayan sebagai bagian manajemen perikanan 

tangkap perlu ditingkatkan/disosialisasikan. 

Diagram input output (Gambar 9) merupakan lanjutan dari diagram causal 

loop berupa gambaran output yang harus dikeluarkan oleh sistem sesuai dengan 

tujuan sistem. Output sistem dapat diketahui berdasarkan rekayasa input yang 

terkendali dan input yang tak terkendali. Pengaruh dari lingkungan dan input tidak 

terkontrol menyebabkan output yang tidak dikehendaki. Mekanisme pengendalian 
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dalam sistem dibutuhkan untuk mendapatkan input balik (feedback) dari output 

yang tidak terkontrol yang dikembalikan ke dalam sistem. Sifat sistem sangat sering 

dipengaruhi oleh input lingkungan dimana input lingkungan yang mempengaruhi 

sistem ini adalah peraturan nasional dan aturan internasional yang terkait dengan 

keselamatan kerja nelayan. Parameter rancangan sistem menurut Eriyatno (2003) 

adalah parameter-parameter yang mempengaruhi input sampai menjadi 

(transformasi) output. 

Input lingkungan berupa aturan-aturan yang dapat mempengaruhi sistem 

dibatasi oleh parameter rancangan sistem. Parameter rancang bangun dalam sistem 

yang digambarkan pada Gambar 9, digunakan untuk menetapkan struktur sistem 

yaitu langkah-1-3 dalam metodologi FSA. SMK3 dan penilaian biaya dan manfaat 

(cost benefit assessment) yang merupakan langkah ke 4 dalam FSA digunakan pada 

manajemen pengendalian untuk mengelola output yang tidak dikehendaki agar 

dapat dimasukkan ke dalam input terkendali. Ketika mempersiapkan analisis biaya 

dan manfaat adalah hal yang umum untuk mengurangi biaya dan manfaat di masa 

mendatang (HSE 2001b). Hal ini dilakukan untuk merefleksikan fakta bahwa orang-

orang, lebih suka untuk memiliki manfaat sekarang dan membayar untuk mereka 

nanti. Dengan demikian mereka lebih menghargai manfaat di masa sekarang 

daripada manfaat yang sama diterima suatu saat nanti. 
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Gambar 9 Diagram input-output sistem keselamatan kerja nelayan soma pajeko 

Ukuran untuk kesehatan dan keselamatan dibayar atau di masa sekarang 
dianggap lebih mahal daripada jika dibayar di masa mendatang sehingga tindakan 
pencegahan lebih diutamakan. Rekomendasi disusun untuk tercapainya output yang 
dikehendaki dan mengendalikan output yang tidak dikehendaki dalam sistem. 
Sistem ini akan berlangsung terus menerus sehingga dapat digambarkan melalui 
siklus manajemen keselamatan di laut yang dikembangkan Danielsson dalam FAO 
(2010) pada  
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Gambar 10 berikut.  

Siklus ini bertujuan untuk memberikan informasi dari kecelakaan di laut sistem 

pelaporan untuk memasukkan ke dalam sistem manajemen keselamatan dalam 

rangka meningkatkan keamanan bagi nelayan. Hal ini juga mencerminkan 

pendekatan holistik yang penting, yang melibatkan semua pemangku kepentingan 

(stake holders). Siklus manajemen keselamatan laut ditandai dengan perbaikan 

sistem yang berkelanjutan untuk keselamatan nelayan. Siklus ini terdiri dari empat 

kategori yaitu 1) mitigasi, 2) persiapan, 3) bantuan penyelamatan, 4) rehabilitasi. 

Tindakan proaktif (sebelum kecelakaan) meliputi mitigasi dan persiapan dimana 

langkah-langkah ini merupakan langkah yang lebih mudah dan murah dilakukan 

untuk jangka panjang dibandingkan tindakan reaktif (setelah kecelakaan) terjadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Siklus manajemen keselamatan di laut (Danielsson dalam FAO 2010) 

Penyusunan rekomendasi dapat dilihat dalam matrik perbandingan pada 

kondisi aktual yang telah diidentifikasi dalam sistem keselamatan kerja nelayan pada 

pengoperasian soma pajeko berdasar pada siklus manajemen keselamatan 
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Danielsson. Berdasarkan Tabel 2, implementasi dari siklus manajemen keselamatan 

di laut belum sepenuhnya dilaksanakan di PPS Bitung. Tindakan mitigasi penting 

dilakukan untuk meminimalkan resiko kecelakaan kapal ikan yang berukuran kecil 

(<24m). Jalur komunikasi yang baik dan benar antar lembaga pengawasan dan 

penanggulangan bencana perlu diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih aturan 

yang berlaku. 

 

 

Tabel 2 Matriks Implementasi Keselamatan Kerja Nelayan Soma Pajeko dan 

Rekomendasinya 

Tindakan Variabel Implementasi Keterangan Rekomendasi 

Sudah Belum 

PROAKTIF 

1)       Mitigasi 1 MCS/VMS  √  perlu diaplikasikan pada kapal 
penangkap ikan ukuran kecil 
dengan panjang < 24m 

2 Registrasi 
kapal 

√  hanya terbatas 
pada 
kelengkapan 
surat-surat dan 
administrasi 

perlu diadakan evaluasi dan 
audit dengan benar karena 
masih ada ketidaksesuaian 
dengan kondisi nyata 

3 Perundang-
undangan 

 √  perlu dilakukan sosialisasi top - 
down 

4 Manajemen 
perikanan 

 √  keselamatan harus menjadi 
bagian integral dari manajemen 
perikanan 

5 Strategi 
keselamatan 
di laut 

 √  perlu disusun strategi 
keselamatan di laut sesuai 
aplikasinya pada kapal 
penangkap ikan ukuran kecil  
dengan panjang <24 m 

6 Standar 
keselamatan 
kapal 

√  dilakukan untuk 
sekedar 
kelengkapan 
surat 

perlu audit 

7 Pelatihan, 
pendidikan, 
kesadaran 

√  hanya 1 kali 
(tahun 2010) dan 
belum 
menyeluruh ke 
semua awak 
kapal  

perlu dilakukan berkala dengan 
biaya terjangkau 

8 Mata 
pencaharian 
alternatif 

 √  identifikasi kebutuhan nelayan 
soma pajeko untuk mata 
pencaharian alternatif 
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Tindakan Variabel Implementasi Keterangan Rekomendasi 

Sudah Belum 

9 Pedoman 
keselamatan 

 √  perlu disusun, disosialisasikan, 
dipahami dan diterapkan 

10 Komite 
keselamatan 
laut 

 √  perlu dibentuk khusus bidang 
perikanan laut sesuai dengan 
kebutuhan pelaku perikanan 
tangkap 

11 kemauan 
politik 

 √  perlu dibangun budaya 
keselamatan dari semua lapisan 
organisasi 

2)       Persiapa
n 

1 Alat tangkap 
dan alat bantu 
penangkapan 

√  pengecekan dan 
perbaikan alat 
untuk 
kesuksesan 
operasi 
penangkapan 

perlu audit dan pengembangan 
teknologi untuk meminimalisir 
risiko kecelakaan akibat kerja 

2 Perlengkapan 
keselamatan 

 √ hanya sebagai 
kelengkapan 
surat ijin dan 
administrasi, 
masih banyak 
yang belum 
sesuai standar 

perlu diaplikasikan dengan  
sesuai kondisi  kenyamanan dan 
keamanan pekerja, contoh alat 
P3K, life jacket, pelampung 
harus selalu ada di kapal. 

3 Peringatan 
badai, angin 
topan (cuaca 
buruk) 

√  hanya selebaran 
tertulis dan vokal 
dari syahbandar 
perikanan 

perlu dibangun fasilitas 
stasiun/pos komunikasi di 
pelabuhan perikanan dengan 
informasi yang berkelanjutan 
dan akurat 

4 Prakiraan 
cuaca 

 √ informasi antar 
nelayan dari 
media tv/radio 

5 Pengoperasian 
kapal 

√   perlu audit dan pengembangan 
teknologi untuk meminimalisir 
risiko kecelakaan akibat kerja 6 Stabilitas 

kapal 
√   

REAKTIF 

3)       Penyela
matan 

1 Penyelamata
n diri sendiri 

√   perlu ada kesadaran, 
ketrampilan dan pengendalian 
diri saat terjadi kecelakaan agar 
tidak panik dan disorientasi 

2 SAR √   Jalur komunikasi 
penanggulangan bencana harus 
terkoordinasi dengan baik dari 
bottom up  agar tidak terjadi 
tumpang tindih dan miss-
communication 

3 Voluntary 
SAR 

√   

4)       Rehabilit
asi 

1 Laporan 
kecelakaan 

√  sudah tercatat 
namun belum 
menyeluruh 

perlu disosialisikan jalur 
pelaporan yang jelas agar 
tercatat dengan baik, dan 
investigasi menyeluruh agar 
terdokumentasikan dengan 
detail 

2 Investigasi 
kecelakaan 

√  sudah tercatat 
namun belum 
detail untuk 
konsekuensi 
keparahan 
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Tindakan Variabel Implementasi Keterangan Rekomendasi 

Sudah Belum 

3 Analisis 
Kecelakaan 

 √  perlu ada penelitian dan 
pengkajian analisis kecelakaan 
(dianjurkan dengan metodologi 
FSA-IMO) 

4 database 
kecelakaan 

 √  perlu dibuat sistem database 
kecelakaan agar mudah untuk 
kebutuhan penelusuran dan 
pengkajian sebagai input sistem 
manajemen keselamatan kerja 
nelayan di laut 

 

Menurut IMO (1998), tindakan penanganan yang efektif pada kecelakaan laut 

memerlukan pemahaman yang baik terhadap keterlibatan unsur manusia dalam 

penyebab kecelakaan. Hal ini ditandai dengan penyelidikan menyeluruh dan analisis 

sistematis dari penyebab untuk faktor pendukung dan rantai penyebab kejadian. 

Tindakan reaktif pemberian bantuan pencarian dan keselamatan (SAR) pada misi 

penyelamatan seringkali dipersulit oleh jalur komunikasi yang buruk.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa intensitas kerja nelayan yang 

terbesar saat pengoperasian soma pajeko di Bitung berada pada Tahap 5 (hauling), 

dimana menunjukan tingkat aktivitas tertinggi dengan indeks intensitas kerja primer 

(IKP) sebesar 0,297. Keterlibatan awak saat hauling merupakan intensitas kerja 

tertinggi sebesar 139 OA (Orang Aktivitas) sehingga berpotensi menimbulkan 

peluang resiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kesalahan manusia lebih 

tinggi dibandingkan tahap kegiatan pengoperasian soma pajeko lainnya (Handayani 

SN et al. 2014) . Audit dalam kegiatan proaktif dalam siklus manajemen 

keselamatan di laut perlu diterapkan untuk menghindari tindakan/prosedur yang 

berbahaya dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja nelayan akibat kesalahan 

manusia pada pengoperasian soma pajeko di Bitung. Hasil dari matriks tersebut 

dapat digambarkan sebagai suatu pola keselamatan kerja nelayan soma pajeko di 

Bitung (Gambar 11). Pola sistem keselamatan kerja nelayan pada pengoperasian 

unit penangkapan ikan soma pajeko di Bitung ini menjelaskan sistem existing pada 

keadaan/kondisi aktual. Perbaikan dan rekomendasi dari hasil analisis yang pada 
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tulisan ini ditempatkan sebagai sistem perbaikan untuk meminimalisir risiko 

kecelakaan kerja di laut akibat kesalahan manusia pada pengoperasian soma pajeko 

di Bitung. 

 

Gambar 11 Pola keselamatan kerja nelayan soma pajeko PMT<24 m di Bitung 

 

Rekomendasi yang dapat disusun secara menyeluruh untuk meminimalkan 

risiko kecelakaan kerja pada pengoperasian soma pajeko di Bitung antara lain 

adalah sebagai berikut : 

(1) Identifikasi jenis dan penyebab dan konsekuensi kecelakaan yang mendetail 

dan terlaporkan dengan baik dan dapat ditelusuri (divalidasi). 
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(2) Analisis/pengkajian tingkat risiko kecelakaan pada pengoperasian kapal ikan 

ukuran kecil <24m khususnya soma pajeko (mini purse seine). 

(3) Kompetensi awak kapal dan kesadaran perlu ditingkatkan dengan dilakukan 

secara pelatihan/pendidikan berkala dan biaya yang terjangkau. 

(4) Pebaikan dan penyusunan jalur komumikasi yang terstruktur dan jelas antara 

lembaga pengawas dan penanggulangan bencana dengan kerjasama dan 

kesesuaian tupoksi. 

(5) Audit (pemeriksaan kembali) terhadap persiapan sebelum melaut dengan form 

cheklist yang mudah diaplikasikan nelayan dan pengawas. 

(6) Sosialisasi Undang-undang/aturan/standar pedoman keselamatan kerja di laut 

ke seluruh lapisan organisasi. 

(7) Perlu dibuat prosedur keselamatan kerja nelayan khusus untuk kapal ikan ukuran 

kecil dengan panjang <24m khususnya soma pajeko. 

(8) Budaya keselamatan perlu dibangun mulai dari manajemen paling atas hingga 

manajemen paling bawah. 

(9) Konsultasi dengan para ahli, evaluasi dan  sistem keselamatan kerja nelayan 

(10) Pengawasan dan penegakan hukum. 

Keselamatan di laut harus dilihat sebagai bagian integral dari pengelolaan 

perikanan untuk mengurangi risiko dalam kegiatan penangkapan ikan. Menurut 

Charles (2001) sistem perikanan tangkap terdiri atas sub sistem Sumberdaya Ikan 

(SDI), sub sistem Sumberdaya Manusia (SDM) dan sub sistem pengelolaan. 

Keselamatan kerja nelayan meliputi manusia, teknologi peralatan dan lingkungan 

aktivitas kerjanya. Oleh karena itu sistem yang digambarkan dalam penelitian 

merupakan bagian sub sistem SDM dari sistem perikanan tangkap. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pendekatan sistem dengan metodologi FSA. Menurut IMO (2002), 

tim dalam melakukan studi FSA bisa melibatkan ahli lainnya untuk memberikan 

pandangan ahli tambahan, evaluasi teknis dan/atau penilaian. Semua ahli yang 

terlibat dalam penelitian FSA harus memiliki, sejauh mungkin, pengetahuan dasar 
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dan pemahaman tentang metodologi FSA, sebagaimana tercantum dalam 

Pedoman FSA.   

Cooper (2001) mengatakan bahwa manajemen keselamatan kerja dapat 

dilakukan apabila tercipta budaya keselamatan (safety culture) dengan indikator 

pelaksanaan budaya keselamatan tergantung dari visi dan misi organisasi. Dalam 

perikanan tangkap khususnya soma pajeko, budaya keselamatan dibentuk oleh 

komitmen manajemen, peraturan dan prosedur, komunikasi, keterlibatan nelayan, 

kompetensi, dan lingkungan sosial pekerja yang dapat dilihat dari persepsi nelayan 

soma pajeko.   

Seluruh awak kapal harus memiliki mind set safety first. Budaya keselamatan 

harus diterapkan mulai dari organisasi terkecil (organisasi di atas kapal), komitmen 

tiap lembaga, hingga ke organisasi yang paling atas yaitu Pemerintah Pusat. Hal ini 

sesuai dengan FAO (2010) yang menegaskan untuk meningkatkan keselamatan bagi 

nelayan terdapat sejumlah bidang di mana perbaikan dapat dilakukan pada tingkat 

nasional seperti penyediaan dan analisis data; mengidentifikasi penyebab 

kecelakaan; pendidikan dan pelatihan untuk pelatih, penyuluh, nelayan dan 

pengawas; pengelolaan perikanan, regulasi keselamatan dan penegakan hukum; 

mengembangkan pedoman keselamatan, peningkatan kerjasama antara nelayan, 

organisasi nelayan dan pemerintah. Hal ini diperlukan demi berjalannya sistem 

keselamatan kerja nelayan yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di 

laut akibat kesalahan manusia (human error).  

 

Kesimpulan 
Dalam sistem keselamatan kerja nelayan pada pengoperasian soma pajeko 

dibutuhkan kesinambungan antar sub sistem dan komitmen dari seluruh lapisan 

pelaku untuk menerapkan budaya keselamatan dalam siklus manajemen 

keselamatan di laut. Keselamatan di laut harus dilihat sebagai bagian integral dari 

pengelolaan perikanan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kesalahan 

manusia dalam kegiatan penangkapan ikan. Budaya keselamatan harus diterapkan 
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mulai dari organisasi terkecil (organisasi di atas kapal), komitmen tiap lembaga, 

hingga ke organisasi yang paling atas yaitu Pemerintah Pusat.  

Rekomendasi untuk sistem manajemen keselamatan kerja nelayan pada 

pengoperasian soma pajeko dititik-beratkan pada identifikasi jenis dan penyebab 

kecelakaan agar terciptanya sistem pelaporan dan database sebagai umpan balik 

kepada pemerintah dan lembaga pelatihan untuk perancangan kegiatan pelatihan 

dan kesadaran budaya keselamatan tiap lapisan organisasi. Pendekatan sistem 

keselamatan kerja nelayan pada pengoperasian kapal ikan ukuran kecil (<24m) 

khususnya soma pajeko di Bitung dapat dilakukan dengan metode FSA-IMO 

sebagai batasan parameter rancang bangun sistem.  

 

Saran 
Pengembangan pola keselamatan kerja nelayan pada perikanan soma pajeko 

dibutuhkan untuk studi lanjutan agar dapat dievaluasi dengan konsultasi ahli. 

Pelaksanaan rekomendasi untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan dan 

Prosedur Operasional Baku (POB) nasional untuk pengoperasian unit penangkapan 

ikan dengan panjang kapal <24 meter khususnya soma pajeko (mini purse seine). 

 

Daftar Pustaka 

Charles AT. 2001. Sustainable Fishery System. Oxford (GB): Blackwell Science. 

Cooper, D. 2001. Improving Safety Culture: A Practical Guide. Hull (GB) : Applied 

Behaviour Sciences. 259 p. 

Davies F, Spencer R, Dooley K. 2001. Summary Guide to Safety Climate Tool. 

Oxford (GB): HSE. 45 p. 

Eriyatno. 2003. Ilmu Sistem: Meningkatakan Mutu dan efektifitas Manajemen. Jilid 

1. Bogor (ID):IPB Press. p 7-30. 

[FAO] Food Agriculture Organization.  2010. Safety At Sea For Small-Scale Fisheries 

In Developing Countries. Safety For Fishermen: The Way Forward 

(GCP/GLO/200/MUL). Field Document No.10. Rome (IT): FAO. 83 p. 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	 	 	 	

	

Handayani, SN. 2014. Sistem Keselamatan Kerja Nelayan pada Perikanan Soma 

Pajeko (Mini Purse Seine) di Bitung. Institut Pertanian Bogor.  

Handayani SN, Wisudo SH, Iskandar BH dan Haluan J. 2014. Intensitas Kerja 

Aktivitas Nelayan pada Pengoperasian Soma Pajeko (Mini Purse Seine) di 

Bitung. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 5 No.1 : 

http://journal.ipb.ac.id/ index.php/jtpk/article/view/10041/7850. 

[HSE] Health and Safety Executives. 2001b. Reducing Risk, Protecting People: HSE’s 

Decision-Making Process, Norwich (GB): Health and Safety Executives. 

 [IMO] International Maritime Organization. 1998. Interim Guidelines For The 

Application of Human Element Analysing Process (HEAP) to the IMO Rule-

Making Proces. MSC/Circ.878, MEPC/Circ.346. 1998 Nov 20. London (GB): 

Maritime Safety Committe. 

[IMO] International Maritime Organization. 2002. Guidance on the Use of Human 

Element Analysing Process (HEAP) and Formal Safety Assessment (FSA) in the 

IMO Rule Making Process. MSC/Circ.1022, MEPC/Circ.391. 2002 May 16. 

London (GB): Maritime Safety Committe. 

Musianto LS. 2002. Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif 

dalam metode penelitian. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan. 2(4): 123 – 

136. 

Nurani, T.W. 2010. Model Pengelolaan Perikanan: Suatu Kajian Pendekatan Sistem. 

Bogor (ID): Departemen Pemenfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB. Hal 9-

18. 

Reason J. 2006. Human error: Models and management. BMJ 2000. 320:768-

770.doi:10.1136/bmj.320.7237.768. 

Suwardjo D, Haluan J, Jaya I, Poernomo SH. 2010. Kajian tingkat kecelakaan fatal, 

pencegahan dan mitigasi kecelakaan kapal – kapal penangkap ikan yang 

berbasis operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap. Jurnal 

Teknologi Perikanan dan Kelautan. 10(1):61-72. 



	
	

79	
	

Suyono KZ, Nawawinetu ED. 2013. Hubungan antara faktor pembentuk budaya 

keselamatan kerja dengan safety behavior di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya 

unit Hull Construction. The Indonesian Journal of Occupational Safety and 

Health. Jan-Jun 2013, 1(2): 67–74. 

Purwangka F. 2013. Keselamatan Kerja Nelayan pada Operasi Penangkapan Ikan 

menggunakan Payang di Palabuhanratu, Jawa Barat. [Disertasi]. Bogor: 

Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 132hlm. 



	 	 	

	

SEBARAN INTENSITAS CAHAYA LAMPU LIGHT EMITTING DIODE UNTUK 
TUJUAN PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN SUDUT KEMIRINGAN BERBEDA 

 
Adi Susanto1, Aristi Dian Purnama Fitri2, Yuhelsa Putra3, Heri Sutanto4 

 
1Program Studi Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya 

Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten  
2Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Universitas Diponegoro 
3Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  

4Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro 
Email korespondensi: adisusanto@untirta.ac.id  

 

Abstrak  
 
Teknologi penangkapan ikan dengan alat bantu cahaya merupakan salah satu teknik 
modern yang mengalami perkembangan pesat sejak ditemukannya lampu listrik. 
Ditemukannya lampu Light Emitting Diode (LED) sebagai teknologi lampu terbaru 
dan efisien sangat berpeluang untuk dikembangkan sebagai fishing lamp yang 
efektif dan ramah lingkungan. Namun hingga saat ini lampu LED yang dirancang 
khusus untuk kepentingan operasi penangkapan ikan belum tersedia. Penelitian ini 
dilakukan untuk menghasilkan rancangan desain lampu LED yang memiliki sebaran 
intensitas cahaya yang mampu mencapai catchable area bagan tancap/apung 
sehingga akan meningkatkan efektivitas penangkapan. Penelitian dilakukan di 
Laboratorium Program Studi Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa pada bulan Mei hingga September 2016. Lampu LED yang dihasilkan 
terdiri atas 5 panel LED yang masing-masing panel menggunakan 80 chip high 
power LED, daya 1 watt, serta disusun dengan kombinasi seri dan pararel. 
Pengukuran intensitas cahaya lampu LED dilakukan pada medium udara dengan 
sudut kemiringan berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu panel LED 
mampu menghasilkan sebaran intensitas cahaya yang lebih tinggi dan lebih 
seragam pada sudut penyebaran 0º-60º dibandingkan dengan lampu LED bulb 
komersial 30 watt. Semakin tinggi sudut kemiringan, distribusi dan intensitas cahaya 
pada bagian bawah lampu akan semakin kecil sehingga diperlukan penyesuaian 
untuk memperoleh sudut yang lebih optimal. Sudut kemiringan lampu LED yang 
memberikan nilai intensitas paling tinggi dan distribusi yang lebih ideal untuk 
digunakan pada perikanan bagan berturut-turut adalah 15º, 20º dan 25º dengan 
nilai intensitas tertinggi masing-masing 2.420 lux, 2.150 lux dan 2.020 lux.  

  
Kata kunci: desain, intensitas, lampu, sudut  
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Pendahuluan  

Penangkapan ikan menggunakan alat bantu cahaya (light fishing) telah dikenal di 

berbagai negara, begitu pula di Indonesia. Penggunaan lampu merupakan salah 

satu teknik modern dan cukup efektif, memanfaatkan tingkah laku ikan yang tertarik 

dengan cahaya agar berkumpul di sekitar alat tangkap (Anongponyoskun et al. 

2011). Sudirman dan Musbir (2009) menyatakan perkembangan perikanan lampu di 

Indonesia dipelopori oleh nelayan di perairan Sulawesi Selatan yang mulai 

menggunakan bagan tancap dengan lampu petromaks pada era 1950an. 

Penggunaan cahaya untuk menarik perhatian ikan untuk kepentingan penangkapan 

kemudian berkembang ke berbagai wilayah dengan berbagai variasi alat tangkap. 

Wisudo et al. (2002) menyatakan bahwa perkembangan perikanan lampu semakin 

pesat setelah ditemukannya lampu listrik (lampu merkuri, halogen, fluorescent dan 

metal halide) karena memiliki nilai iluminasi cahaya lebih tinggi dibandingkan lampu 

petromaks dan dapat meningkatkan produktivitas penangkapan.  

Salah satu teknologi penangkapan ikan yang terus berkembang adalah 

bagan (lift net) dengan penggunaan jenis dan jumlah lampu yang bervariasi. Jenis 

lampu yang umum digunakan adalah compact fluerescent (CFL) dengan jumlah 

antara 8-14 unit berkekuatan 24-90 Watt (Susanto et al. 2015). Lampu ini dipilih 

karena mudah diperoleh, harga terjangkau dan memiliki intensitas yang memadai 

untuk menarik perhatian ikan (Sudirman et al. 2013; Susanto et al. 2015; Puspito et 

al. 2015). Meskipun penggunaan lampu CFL mampu meningkatkan hasil tangkapan, 

namun adanya asumsi bahwa semakin banyak jumlah lampu yang digunakan akan 

meningkatkan hasil tangkapan mendorong nelayan berlomba untuk meningkatkan 

jumlah lampu yang digunakan. Hal ini menyebabkan biaya operasional yang 

dibutuhkan untuk pemenuhan BBM juga meningkat. Padahal setiap jenis ikan 

memiliki kepekaan dan respons yang berbeda terhadap rangsangan cahaya yang 

diterima.  
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Penemuan diode pemancar cahaya (LED) merupakan inovasi yang membawa 

dampak signifikan terhadap pengembangan lampu untuk kegiatan penangkapan 

ikan. Ujicoba penangkapan menggunakan purse seine dan squid jigging dengan 

lampu LED mampu menurunkan konsumsi BBM dan meningkatkan hasil tangkapan 

yang diperoleh (Manomayidthikarn 2013; Matsushita and Yamashita 2012; An and 

Arimoto 2013; Hua and Xing 2013). Sulaiman et al. (2015), penggunaan lampu LED 

pada bagan petepete di Selat memberikan hasil tangkapan sebanyak 33.412 kg. 

Pupito et al. (2015) melaporkan bahwa hasil tangkapan bagan dengan lampu LED di 

Palabuhanratu lebih tinggi (159 kg) dibandingkan dengan lampu tabung (131 kg). 

Ahmadi dan Rizani (2013), penggunaan lampu LED warna putih pada perikanan 

bubu di Sungai Sipai Kalimantan Selatan memberikan hasil tangkapan paling tinggi 

dengan CPUE sebesar 26.4 kg/trip.  

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lampu LED sangat potensial 

untuk dikembangkan sebagai lampu pemikat ikan. Namun hingga saat ini belum 

tersedia lampu LED yang khusus di desain untuk kegiatan penangkapan ikan 

sehingga ujicoba yang dilakukan masih menggunakan lampu LED yang tersedia di 

pasaran untuk tujuan penerangan. Mills et al. (2014) menyatakan bahwa untuk 

mengembangkan lampu LED sebagai sumber cahaya pada penangkapan ikan, 

masih perlu dilakukan pengembangan sehingga nelayan dapat memanfaatkan 

teknologi yang ada dengan lebih optimal. Belum adanya lampu khusus untuk 

penangkapan ikan (fishing lamp) menyebabkan nelayan menggunakan sejumlah 

lampu tertentu untuk memperoleh sebaran cahaya yang mencapai seluruh 

catchable area alat tangkap. Padahal peningkatan jumlah lampu bukan hanya 

berdampak pada biaya operasional, namun juga mengurangi pendapatan nelayan. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu desain lampu yang efektif melalui 

pendekatan metode penangkapan ikan, respons dan tingkah laku ikan terhadap 

cahaya lampu yang diberikan. Melalui penelitian ini diharapkan tersedia desain 



	 	 	

	

lampu LED dengan sebaran intesitas cahaya yang mampu mencapai seluruh 

catchable area bagan sehingga pengoperasian bagan menjadi lebih efisien.  

 

Bahan dan Metode   
 

Perancangan desain dan kontruksi lampu LED dilakukan di Laboratorium Jurusan 

Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Bulan Juni 

hingga Agustus 2016. Bahan yang digunakan antara lain chip high power LED (HPL) 

1 watt, papan PCB, timah solder, kabel tembaga diameter 0,2 mm, heat sink 

aluminum, rangka baja ringan dan lem besi. Chip HPL dipasang pada papan PCB 

berukuran 20 cm x 20 cm menggunakan solder. Sebanyak 80 chip HPL dipasang 

pada papan PCB dengan jarak antar chipsebesar  1,5 cm. Panel LED yang sudah 

dibuat selanjutnya diukur sebaran distribusi cahayanya dengan jarak 1 meter dari 

sumber cahaya. Pengukuran dilakukan pada radius 180° dengan interval sudut 10°. 

Metode pengukuran sebara intensitas cahaya disajikan pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1 Metode pengukuran distribusi cahaya lampu panel LED 
 

Perikanan bagan membutuhkan lampu yang dapat menghasilkan distribusi 

cahaya dengan arah vertikal dan horizoltal ke seluruh catchable area sehingga 

mampu menarik perhatian ikan dengan lebih efektif. Lampu yang ideal adalah 
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lampu yang mampu menghasilkan sebaran intensitas cahaya yang seragam 

(optimum) pada sudut 0°-70° ketika lampu ditempatkan pada bagan tancap 

(Gambar 2). Kemiringan panel LED dengan sebaran distribusi cahaya yang seragam 

selanjutnya dipilih untuk digunakan sebagai sudut yang diaplikasikan pada 

konstruksi lampu yang dibuat. Lampu yang telah dibuat dengan menggabungkan 5 

panel LED selanjutnya dianalisis sebaran distribusi cahayanya dengan metode yang 

sama. 

 

 
 

Gambar 2  Ilustrasi kebutuhan sebaran cahaya lampu LED pada bagan tancap 
 

 
Hasil dan Pembahasan  

 
Pengembangan lampu LED untuk penangkapan ikan teri didasarkan pada hasil 

analisis terhadap respons, tingkah laku dan adaptasi retina mata ikan yang telah 

dilakukan sebelumnya.  

Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan respons ikan terhadap cahaya 

adalah susunan sel fotoreseptor pada retina mata. Semakin kompleks dan padat 

jenis dan komposisi sel kon yang dimiliki, maka kemampuan adaptasi dan 

responnya terhadap cahaya akan semakin baik (Franckeet al. 2014). Selain itu, 



	 	 	

	

kecepatan respons ikan juga dipengaruhi oleh karakteristik cahaya yang 

dipancarkan. Penggunaan lampu LED dengan warna dan intensitas berbeda akan 

menyebabkan kecepatan respons yang berbeda pula. 

Lampu LED warna putih memiliki efektivitas yang lebih baik untuk menarik 

perhatian ikan teri berkumpul di area pencahayaan dibandingkan dengan warna 

biru. Intensitas lampu LED putih yang optimum adalah 42-96 lux dan memberikan 

adaptasi retina ikan teri optimum antara 64,86-73,33%. Ikan teri juga berada pada 

area pencahayaan yang lebih lama pada lampu LED warna putih. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka, warna lampu yang dipilih untuk digunakan adalah 

LED warna putih dengan intensitas antara 50-100 lux pada kedalaman 3-4 meter.  

Hasil pengukuran intensitas cahaya lampu LED disajikan pada Gambar 3. 

Intensitas tertinggi diperoleh pada sudut 0° yaitu tepat pada bagian bawah lampu 

sebesar 875 lux. Semakin besar sudut pengukuran maka intensitasnya akan semakin 

berkurang. Hal ini terjadi karena cahaya yang berasal dari masing-masing chip HPL 

akan mengalami pengurangan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh 

produsen (sudut sebar optimal 120°). Artinya cahaya yang dihasilkan dari lampu LED 

menyebar efektif dengan arah 60° ke arah kiri dan 60° kanan dari sudut 0°. Pada 

suut 60°, intensitas cahaya panel LED yang dihasilkan sebesar 789 lux. 

 Bila dibandingkan dengan sebaran intensitas cahaya lampu LED 30 W yang 

ada di pasaran, maka panel HPL yang dihasilkan memiliki intensitas yang lebih 

tinggi pada semua sudut pengukuran. Selain itu, sebaran intensitas cahaya panel 

LED lebih seragam pada bagian bawah lampu hingga sudut 60°. Sementara itu 

pada LED bulb, intensitasnya mengalami penurunan pada rentang sudut sebaran 

tersebut. Hal ini disebabkan pada lampu LED bulb, adanya kover (pelindung lampu) 

non transparan, berwarna putih yang menyelubungi chip LED yang ada di dalamnya 

menyababkan cahaya yang dihasilkan mengalami pemantulan dan penyeragaman 

sehingga lebih dominan mengarah ke bagian bawah lampu. 
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Gambar 3 Sebaran intensitas cahaya lampu LED 

 Lampu bagan umumnya dipasang dengan jarak antara 1,0-1,5 m dari 

permukaan air laut sehingga distribusi cahaya yang dihasilkan menyebar dan 

mencapai area penangkapan bagan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, 

intensitas cahaya yang tersebar tepat pada bagian bawah lampu umumnya akan 

lebih tinggi dibandingkan dengan area yang berjarak lebih jauh dari pusat sumber 

cahaya. Namun demikian, modifikasi lampu LED melalui penambahan panel pada 

setiap sisinya dengan sudut kemiringan tertentu akan meningkatkan intensitas 

cahaya yang dapat mencapai kedalaman efektif yang menjadi swimming layer ikan 

target tangkapan. 

 Hasil pengukuran intensitas cahaya panel LED berdasarkan sudut kemiringan 

5°-30° disajikan pada Gambar 4. Semakin besar kemiringan sudut yang digunakan, 

intensitas cahaya pada rentang sudut 0°-30° pada sisi kiri dan kanan lampu semakin 

menurun. Hal ini terjadi karena posisi kemiringan tersebut menyebabkan distribusi 

cahaya mengarah lebih ke atas, yaitu pada sudut 40°-70°. Sebaliknya, intensitas 

cahaya pada sudut 30°-90° semakin tinggi seiring meningkatnya sudut kemiringan. 

Intensitas cahaya tertinggi pada sudut 0°-30° diperoleh pada kemiringan panel LED 

10° dengan nilai 986 lux, sedangkan pada sudut 30°-60°, intensitas tertinggi 

diperoleh pada sudut kemiringan 15° dan 20° dengan nilai yang sama yaitu 1.001 



	 	 	

	

lux. Sementara itu, pada sudut 0°, intensitas tertinggi diperoleh pada kemiringan 

lampu 10° dengan nilai 907 lux dan semakin kecil seiring bertambahnya sudut 

kemiringan panel LED. 

 Pada sudut kemiringan panel LED 35°-60°, distribusi cahaya yang dihasilkan 

semakin mengarah ke bagian samping seperti disajikan pada Gambar 5. Intensitas 

cahaya tertinggi pada bagian bawah lampu antara sudut 0°-30° terdapat pada 

kemiringan panel 35° dengan nilai antara 453-752 lux dan semakin kecil ketika 

sudut kemiringan panel LED semakin besar. Sementara itu, intensitas cahaya pada 

bagian samping antara sudut 40°-90° paling tinggi terdapat pada sudut kemiringan 

panel LED 35° dengan nilai 857 lux.  

 

Gambar 4 Distribusi intensitas cahaya pada sudut  5°-30° 
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Gambar 5 Distribusi intensitas cahaya pada sudut  35°-60° 

 
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap profil intensitas cahaya pada sudut 

kemiringan panel LED yang berbeda, maka sudut kemiringan dengan distribusi 

cahaya ideal pada sudut 0°-70° adalah panel LED yang dipasang pada kemiringan 

15°, 20° dan 25°. Hal ini didasarkan pada profil sebaran intenstas cahaya pada 

bagian bawah dan samping yang relatif homogen. Selain itu, adanya panel LED 

yang diposisikan pada bagian bawah akan meningkatkan intensitas cahaya yang 

dihasilkan sehingga diharapkan dapat menembus ke perairan yang lebih dalam. 

Kombinasi panel LED pada bagian bawah dan samping dengan kemiringan tersebut 

selanjutnya diwujudkan dalam bentuk prototipe lampu LED untuk perikanan bagan 

seperti disajikan pada Gambar 6.  

 



	 	 	

	

 

 
Gambar 6 Prototipe lampu LED 

 

Hasil pengukuran intensitas cahaya lampu LED dengan kemiringan berbeda 

ditunjukkan pada Gambar 7. Semakin besar sudut kemiringan yang digunakan maka 

intensitas cahaya pada bagian bawah lampu (sudut 0°-30°) semakin berkurang. Hal 

ini terjadi karena cahaya yang berasal dari panel LED di bagian samping lebih 

banyak mengarah ke bagian samping lampu sehingga akumulasi pada bagian 

bawah juga ikut menurun. Meskipun demikian, intensitas cahaya pada bagian 

samping (sudut 40°-90°) belum mengalami penambahan yang signifikan menkipun 

sudut kemiringanya diubah dari 15° menjadi 25°.    
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Gambar 7 Distribusi cahaya prototipe lampu LED   

 
Cahaya yang dihasilkan dari lampu dengan sudut kemiringan 15°, 20° dan 

25° memiliki nilai intensitas yang lebih tinggi dan lebih seragam dibandingkan 

dengan lampu LED 30 W yang digunakan nelayan. Sebaran cahaya dari lampu 

tersebut akan mampu mencapai area penangkapan bagan yang lebih luas baik 

secara vertikal maupun horizontal. Meskipun demikian masih perlu dilakukan 

pengujian dan pengukuran terhadap intensitas cahaya lampu pada medium air.  

   

 

Kesimpulan  
 
Sudut kemiringan 15°, 20° dan 25° yang digunakan pada prototipe lampu LED 

mampu menghasilkan intensitas cahaya yang lebih seragam pada bagian bawah 

lampu sehingga lebih ideal untuk digunakan pada penangkapan ikan menggunakan 

bagan tancap.  
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Abstrak 
 
Studi keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini telah 
dilakukan pada sembilan Kabupaten/Kota pesisir yang berada di perairan Teluk 
Tomini, bertujuan untuk mengetahui status keberlanjutan sumberdaya perikanan 
pelagis.  Pada kajian ini digunakan lima dimensi untuk menentukan status 
keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis yaitu : dimensi ekologi, ekonomi, 
sosial, teknologi dan etika, hukum dan regulasi. Setiap dimensi terdiri dari beberapa 
atribut yang diberi skor dan penilaiannya antara “baik” dan “buruk”. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling. Pengambil sampel 
setiap alat tangkap (pukat kantong, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat dan 
pancing) sebanyak 25 orang nelayan pada masing-masing lokasi sebelah Utara, 
Barat dan Selatan Teluk Tomini. Disamping itu, dilakukan pula pengambilan sampel 
sebanyak 25 orang stakeholder lainnya (pemerintah, pengolah hasil perikanan, 
pedagang, pengusaha perikanan, LSM dan peneliti), sehingga diperoleh 100 orang 
sampel informan. Analisis data dilakukan dengan teknik Raps-Tomini yakni teknik 
ordinasi dengan menggunakan Multi-Dimensional-Scaling (MDS). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dimensi etika, hukum dan regulasi tidak mendukung 
keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini. 
 
Kata Kunci : Tomini, Keberlanjutan, Pelagis, Sumberdaya, Raps-Tomini.   
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Pendahuluan 

Perairan Teluk Tomini memiliki sumberdaya ikan yang cukup besar untuk 

mendukung perekonomian daerah dan devisa negara. Beberapa jenis ikan 

ekonomis penting dan menjadi komoditas andalan utama dari perairan ini antara 

lain ikan malalugis (Decapterus macarellus), yellow fin tuna (Thunnus albacares), 

cakalang (Katsuwonus pelamis).  Hasil penelitian Balai Riset Perikanan Laut (2005) 

diketahui bahwa perairan Teluk Tomini, Laut Maluku dan Laut Seram  memiliki 

potensi sumberdaya ikan pelagis sekitar 486 ribu ton per tahun dimana 80% 

diantaranya berupa ikan pelagis kecil. Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat 

pemanfaatan ikan pelagis kecil telah mencapai lebih dari 50% dan pelagis besar 

baru mencapai 21%. Eksploitasi diduga belum memberikan dampak yang nyata 

pada laju penangkapan dan biologi sumberdaya. 

Tingkat pemanfaatan ikan pelagis di perairan Teluk Tomini yang masih 

rendah memungkinkan untuk dikembangkan. Selama ini usaha perikanan pelagis di 

peraran Teluk Tomini umumnya masih berskala kecil (small scale fishery), yaitu 

dengan menggunakan armada penangkap relatif kecil dan hari layar yang pendek 

antara 1-3 hari namun penangkapan cukup intensif dalam arti bahwa penangkapan 

akan selalu dijalankan sejauh kondisi untuk aktivitas tersebut memungkinkan. 

Jumlah nelayan yang aktif dan tercatat di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi 

Tengah sebanyak 51.684 RTP (Balai Riset Perikanan Laut, 2005).  

 Hasil penelitian Olii (2007) menunjukkan bahwa potensi perikanan pelagis 

besar sebesar 39.420 ton per tahun dan tingkat pemanfaatanya sebesar 37,01%. 

Selanjutnya Masyahoro (2004) dari hasil penelitiannya di perairan Kabupaten Parigi 

Moutong (Teluk Tomini) menunjukkan bahwa upaya optimum unit penangkapan 

purse seine untuk ikan tongkol sebesar 10.813 trip per tahun, ikan layang sebesar 

7.840 trip per tahun dan ikan kembung sebesar 8.129 trip per tahun sementara 

upaya penangkapan purse seine saat ini sebesar 5.005,29 trip sehingga masih 

dimungkinkan peningkatan trip penangkapan.  Hasil-hasil penelitian menunjukkan 



	 	 	

	

bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini 

diperkirakan belum optimal atau masih under fishing, untuk itu perlu diketahui 

status keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini agar 

pengelolaannya dapat berkelanjutan. 

 

 

Bahan dan Metode 

 Lokasi penelitian berada di perairan Teluk Tomini yang meliputi 2 wilayah 

adminstrasi provinsi yaitu, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan   

wilayah adminstrasi Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Bone Bolango, Kota 

Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato 

(Provinsi Gorontalo) dan Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso,  Kabupaten 

Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai (Kecamatan Bunta, Pagimana dan Boalemo) 

Provinsi Sulawesi Tengah.  Pertimbangan mengambil lokasi 9 wilayah administrasi 

Kabupaten/Kota karena lokasi tersebut merupakan area penangkapan ikan pelagis 

perairan Teluk Tomini.  

 Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling yakni dengan 

menggolong-golongkan dalam kelompok yang sejenis. Pengambil sampel setiap 

alat tangkap (pukat kantong, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat dan pancing) 

sebanyak 5 (lima) orang nelayan pada masing-masing kabupaten/kota bagian Utara 

perairan Teluk Tomini (antara Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten 

Boalemo), 5 (lima) orang nelayan pada bagian Barat perairan Teluk Tomini (antara 

Kabupaten Parigi dan Kabupaten Poso) dan 5 (lima) orang nelayan pada bagian 

Selatan perairan Teluk Tomini (perairan di Kecamatan Bunta, Pagimana dan 

Boalemo Kabupaten Banggai). Disamping itu, dilakukan pengambilan sampel 

sebanyak 25 orang stakeholder lainnya (pemerintah, pengolah hasil perikanan, 

pedagang, pengusaha perikanan, LSM dan peneliti), sehingga diperoleh 100 orang 
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sampel informan.  Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.      Daftar Dimensi dan Atribut Analisis Keberlanjutan Sumberdaya 

Perikanan Pelagis di Perairan Teluk Tomini 

Dimensi Ekologi 
Atribut Penjelasan Baik Buruk 

Tingkat 
Eksploitasi SDI 
Pelagis 

Semakin rendah tingkat eksploitasi sumberdaya 
perikanan di wilayah yang dianalisis maka akan 
semakin menjamin tingkat keberlanjutannya. 
Skor : (0) jauh di bawah potensi lestari; (1) 
mendekati potensi lestari; (2) sama dengan 
potensi lestari; (3) over eksploitasi ; (4) 
mendekati kolaps  

0 4 

Keragaman 
Rekruitmen 

Koefisien Keragaman yang rendah dari jenis-
jenis  ikan yang dianalisis menunjukkan fungsi 
ekosistem masih berjalan dengan baik dimana 
tingkat pemulihan dari jenis-jenis ikan tersebut 
belum berubah. 
Skor : (0) rendah( < 40%);  (1) sedang (40-100%); 
(2)  tinggi (>100%). 

0 2 

Perubahan 
Tingkat Tropik 

Tingkat tropik dari sumberdaya ikan di suatu 
wilayah yang dianalisis menunjukkan tingkat 
kemantapan ekosistem tersebut.  
Skor : perubahan tingkat tropik. (0)  tidak  
berubah ; (1) sedikit berubah;  (2) banyak 
berubah.  
Catatan : informasi perubahan tingkat tropik 
dapat diperoleh dari perubahan ukuran ikan 
yang tertangkap selama 5 tahun terakhir. 

0 2 

Jangkauan 
Migrasi 

Semakin sempit migrasi dari ikan-ikan yang 
ditangkap maka semakin efektif usaha 
pengelolaannya, sehingga ancaman terhadap 
keberlanjutannya semakin rendah.  
 Skor : ruaya ikan tersebut melewati batas 
perairan kabupaten  (0)1-2 kabupaten; (1) 3-4 
kabupaten  (2) >4 kabupaten 

0 2 

Penurunan Hasil 
Tangkapan 
 
 

Semakin sedikit gejala penurunan jumlah ikan 
yang tertangkap dalam suatu area perairan 
tertentu maka semakin kecil pula ancaman 
terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan 

0 3 



	 	 	

	

 
 
 
 
 

tersebut. 
Skor : gejala penurunan hasil tangkapan. (0) 
tidak ada; (1) ada sedikit; (2) ada gejala 
penurunan yang mudah terbaca; (3) ada gejala 
penurunan yang sangat jelas. 

Ukuran Ikan yang 
Tertangkap 

Tidak berubahnya ukuran rata-rata ikan yang 
tertangkap selama 5 tahun terakhir maka 
mengindikasikan bahwa cukup waktu bagi ikan-
ikan tersebut untuk tumbuh dewasa sebelum 
tertangkap. Dengan demikian maka akan 
semakin kecil ancaman terhadap keberlanjutan 
sumberdaya ikan tersebut. 
Skor : (0) tidak berubah; (1) berubah secara 
perlahan-lahan;   (2) berubah secara cepat. 

0 2 

Ikan yang 
Tertangkap 
sebelum Dewasa 

Sumberdaya ikan adalah sumberdaya yang 
renewable . Apabila tingkat kemampuan 
pemulihan secara alaminya terjamin, dimana 
sumberdaya ikan tersebut memiliki kesempatan 
untuk bereproduksi minimal satu kali sebelum 
tertangkap maka ancaman keberlanjutan 
sumberdaya tersebut semakin kecil. 
Skor : persentase ikan yang belum dewasa, 
yang ikut tertangkap. (0) < 30%; (1) 30-60%; (2) 
> 60%. 

0 2 

Tangkapan non 
Target 

Semakin sedikit ikan non taget yang tertangkap 
menunjukkan bahwa alat tangkap yangd 
ipergunakan semakin efektif, sehingga akan 
mempermudah pengelolaan sumberdaya ikan 
tersebut. Dan pada akhirnya akan mengurangi 
ancaman keberlanjutan sumberdaya ikan 
tersebut. 
Skor : persentase ikan non target yang 
tertangkap.  (0) 0-10%; (1) 10-40%; (2)  >40% 

0 2 

Jumlah Species 
Ikan yang 
Tertangkap 

Semakin sedikit jumlah species ikan yang 
tertangkap menunjukkan semakin stabil 
ekosistem sumberdaya ikan tersebut, dan ini 
berarti ancaman keberlanjutan sumberdaya 
tersebut semakin kecil 
Skor : jumlah species ikan yang tertangkap. (0) 
1-10 species;  (1) 10-100 species;  (2)  
>100species 

0 2 

Produktivitas Produksi primer plankton merupakan faktor 3 0 
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Primer 
 

pendukung utama kehidupan setiap makluk 
akuatik. Oleh sebab itu semakin tinggi tingkat 
kesuburan  perairan tersebut maka semakin 
tinggi pula keberlanjutan sumberdaya ikan 
tersebut. 
Skor : tingkat kesuburan (dalam g C/m2/tahun). 
(0) rendah      (0-50);  (1) sedang (50-90);  (2) 
tinggi (90-160);  (3) sangat tinggi >160.  

 

Dimensi Ekonomi 
Atribut Penjelasan Baik Buruk 

Keuntungan 
Usaha Perikanan 

Jika tingkat keuntungan dari usaha perikanan 
semakin tinggi maka tingkat eksploitasi per  trip 
akan semakin menurun. Dengan demikian maka 
tingkat ancaman keberlanjutan sumberdaya 
perikanan tersebut semakin kecil. 
Skor : (0) sangat menguntungkan (R/C>2,5); (1) 
menguntungkan (1<R/C<2,5); (2) BEP (R=C); (3) 
rugi (R<C); (4) rugi besar (R<<C). 

0 4 

Kontribusi PDRB 
Sektor Perikanan 

Jika kontribusi terhadap PDRB sektor perikanan 
dari suatu wilayah yang dianalisis besar maka 
perhatian dari stakeholder terhadap 
keberlanjutan sumberdaya perikanan tersebut 
semakin besar. 
Skor : (0) rendah; (1) sedang; (2) tinggi. 

2 0 

Penghasilan 
Relatif terhadap 
UMR 

Jika penghasilan relatif nelayan terhadap upah 
minimum regional (UMR) dari suatu wilayah 
yang dianalisis lebih tinggi dari pekerja lainnya 
maka perhatian nelayan terhadap keberlanjutan 
sumberdaya perikanan akan tersebut semakin 
tinggi pula. 
Skor : (0) jauh lebih rendah; (1) sedikit lebih 
rendah; (2) kurang lebih sama; (3) sedikit lebih 
tinggi; (4) jauh lebih tinggi. 

4 0 

Penerapan Bagi 
Hasil 

Bagi hasil bagi usaha perikanan merupakan 
upaya untuk berbagi resiko dari berbagai 
stakeholder, sehingga jika penerapan bagi hasil 
lebih sering dilakukan maka perhatian 
stakeholder tehadap keberlanjutan sumberdaya 
perikanan akan semakin tinggi. 

4 0 



	 	 	

	

Skor : (0) tidak pernah; (1) jarang; (2) kadang-
kadang;  (3) seringkali; (4) selalu. 

Kerjasama Usaha 
Perikanan 

Kerjasama usaha perikanan merupakan bentuk 
upaya untuk berbagi manfaat ekonomi dari 
sumberdaya perikanan. Semakin erat kerjasama 
dilakukan maka semakin tinggi pula perhatian 
dari pelaku usaha perikanan dalam menjaga 
keberlanjutan sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) tidak erat; (1) erat; (2) sangat erat. 

2 0 

Pendapatan lain Semakin sedikit masyarakat perikanan yang 
melakukan kegiatan disektor perikanan sebagi 
pekerjaan utamanya maka semakin kecil pula 
ancaman terhadap keberlanjutan sumberdaya 
perikanan tersebut. 
Skor : sifat pekerjaan. (0) untuk kesenangan; (1) 
sambilan; (2) musiman; (3) utama. 

0 3 

Tenaga Kerja 
Sektor Perikanan 

Semakin kecil persentase tenaga kerja disektor 
perikanan dalam suatu wilayah yang dianalisis 
maka akan semakin kecil pula ancaman 
terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan 
tersebut 
Skor : (0) <10%; (1) 10-20% ; (2) >20%  
 

0 2 

Manfaaat 
Kegiatan 
Perikanan 

Semakin besar manfaat kegiatan perikanan 
dinikmati oleh masyarakat lokal maka akan 
semakin besar pula masyarakat tersebut 
memperhatikan sumberdaya perikanan, 
sehingga keberlanjutannya semakin terjamin. 
Skor : manfaat kegiatan perikanan dinikmati 
0leh :                  (0) masyarakat lokal; (1) 
campuran; (2) luar daerah. 

0 2 

Pasar Pasar atau pengguna lokal cenderung akan 
lebih peduli terhadap keberlanjutan 
sumberdaya perikanan. 
Skor : Pasar utamanya, (0) lokal/nasional; (1) 
nasional/regional; (2) internasional. 

0 2 

Subsidi Semakin sedikit subsidi yang diterima oleh 
nelayan maka secara tidak langsung 
mencerminkan kemandirian mereka untuk 
mendukung keberlanjutan sumberdaya 
perikanan tersebut. 
Skor : subsidi, (0) tidak ada; (1) 

0 4 
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sedikit/beberapa; (2) besar; (3) tergantung; (4) 
sangat tergantung. 

Dimensi Sosial 
Atribut Penjelasan Baik Buruk 

Hubungan Sosial 
 
 
 
 

Hubungan sosial antara pelaku usaha perikanan 
menunjukkan keterikatan secara kelembagaan . 
Semakin erat keterikatannya secara 
kelembagaan maka akan mempermudah 
pengelolaan sumberdaya perikanan sehingga 
keberlanjutannya lebih terjamin.  
Skor : (0) Nelayan bekerja sebagai individu; (1) 
bekerja bersama keluarga; (2) bekerja dalam 
kelompok (koperasi / perusahaan). 

2 0 

Pertumbuhan 
Nelayan 
Pendatang 

Semakin kecil pertumbuhan nelayan pendatang 
maka akan semakin kecil pula tekanan terhadap 
sumberdaya perikanan. 
Skor : dalam 5 tahun terakhir pertumbuhannya, 
(0) <10%;      (1) 10 – 20%; (2) 20 – 30%; (3) > 
30%. 

0 3 

Jumlah Rumah 
Tangga Nelayan 

Semakin kecil jumlah rumah tangga nelayan dari 
suatu daerah yang dianalisis maka semakin kecil 
pula ketergantungannya terhadap sumberdaya 
perikanan, sehingga akan menjamin 
keberlanjutan sumberdaya tersebut. 
Skor : (0) < 1/3;  (1) 1/3-2/3 );  (2)  > 2/3  

0 2 

Pengetahuan 
tentang 
Lingkungan 

Pengetahuan tentang lingkungan 
mencerminkan kepedulian nelayan terhadap 
kelestarian sumberdaya perikanan. 
Skor : tidak mengetahui; (1) sedikit mengetahui; 
(2) banyak mengetahui. 

2 0 

Tingkat 
pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat 
perikanan dalam suatu daerah yang dianalisis 
maka akan semakin tinggi pula kepeduliannya 
terhadap keberlanjutan sumberdaya  tersebut. 
Skor : tingkat pendidikan dibandingkan dengan 
rata-rata populasi.  (0)  lebih rendah; (1); sama; 
(2) di atas. 

2 0 

Konflik antar 
Nelayan 

Semakin kecil konflik yang terjadi antara 
stakeholder usaha perikanan maupun antara 
stakeholder usaha perikanan dengan 
masyarakat non perikanan, maka akan semakin 

0 2 



	 	 	

	

kecil pula ancaman terhadap keberlanjutan 
sumberdaya perikanan. 
Skor : (0) tidak terjadi; (1) kadang-kadang 
terjadi; (2) seringkali terjadi. 

Tingkat 
Partisipasi 
Nelayan 

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat 
perikanan dalam pengelolaan sumberdaya 
perikanan maka akan semakin menjamin tingkat 
keberlanjutan sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : tingkat partisipasi, (0) rendah; (1)sedang; 
(2) tinggi. 

2 0 

Porsi Pendapatan 
Keluarga 
 
 

Semakin besar porsi pendapatan nelayan dari 
total pendapatan keluarga berasal dari usaha 
perikanan maka akan semakin tinggi tingkat 
kepedulian terhadap keberlanjutan sumberdaya 
perikanan tersebut. 
Skor : (0) < 50% ; (1) 50 – 80% ; (2) >80%. 

2 0 

Keterlibatan 
Anggota 
Keluarga 

Semakin banyak anggota keluarga yang terlibat 
dalam usaha perikanan maka akan semakin 
tinggi tingkat kepedulian terhadap 
keberlanjutan sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : Anggota keluarga yang terlibat, (0) tidak 
ada;                 (1) 1 – 2 orang; (2) 3 – 5 orang; 
(3) 6 – 8 orang; (4) > 8 orang. 

4 0 

Dimensi Teknologi 
Atribut Penjelasan Baik Buruk 

Lama Trip 
Penangkapan 

Kemampuan lama melaut secara tidak langsung 
menunjukkan kemampuan mengeksploitasi 
sumberdaya perikanan. Semakin singkat waktu 
melaut berarti semakin kecil kemampuan 
mengeksploitasi sumberdaya perikanan 
tersebut. 
Skor : (0) ≤ 1 hari; (1) 2 – 4 hari; (2) 5 – 8 hari;      
(3) 8 – 10 hari; (4) > 10 hari. 

0 4 

Tempat 
Pendaratan Hasil 
Tangkapan 

Semakin menyebar tempat pendaratan hasil 
tangkapan berarti semakin mudah bagi nelayan 
untuk memasarkannya, dengan demikian akan 
lebih menguntungkan nelayan, sehingga 
kepedulian nelayan terhadap keberlanjutan 
sumberdaya perikanan akan semakin 
meningkat.  
Skor : (0) tersebar > 3 tempat; (1) 3 tempat; (2) 1 

0 3 
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– 2 tempat; (3) tidak ada tempat pendaratan 
(termasuk penjualan di tengah laut) 

Pengolahan 
Sebelum 
Penjualan 

Semakin baik pengolahan ikan sebelum dijual 
maka meningkatkan keuntungan nelayan. 
Dengan demikian nelayan akan semakin peduli 
terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan 
tersebut. 
Skor : (0) tidak diolah; (1) sebagian diolah; (2) 
seluruhnya diolah. 

2 0 

Penanganan di 
atas Kapal 

Semakin baik penanganan ikan di atas kapal 
setelah penangkapan maka akan semakin 
meningkatkan kualitas ikan, dan akan semakin 
menguntungkan nelayan. Dengan demikian 
nelayan akan semakin peduli terhadap 
keberlanjutan sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) tidak ada penanganan; (1) 
penggaraman/perebusan; (2) 
pendinginan/pembekuan; (3) penanganan 
hidup.  
 

3 0 

Sifat Alat 
Tangkap 

Ancaman terhadap keberlanjutan sumberdaya 
perikanan yang ditimbulkan oleh alat tangkap 
aktif  lebih besar dibandingkan dengan alat 
tangkap pasif. 
Skor : (0) pasif; (1) aktif. 1) 

0 1 

Selektivitas Alat 
Tangkap 

Selektivitas alat tangkap bertujuan untuk 
mengurangi hasil tangkapan non target. 
Semakin selektif alat tangkap yang digunakan 
berarti akan semakin menjamin keberlanjutan 
sumberdaya perikanan. 
Skor : (0) kurang selektif; (1) cukup selektif;  (2) 
sangat selektif. 

2 0 

Alat Bantu 
Penangkapan 

Penggunaan alat bantu penangkapan berarti 
akan meningkatkan kemampuan 
mengeksploitasi sumberdaya perikanan. 
Skor : (0) tidak menggunakan; (0,5) 
menggunakan umpan; (1) menggunakan alat 
bantu (misalnya : lampu dan/atau rumpon). 

0 1 

Ukuran Kapal 
Ikan 

Semakin besar ukuran kapal yang digunakan 
untuk menangkap ikan maka akan semakin 
besar kemampuan kapal tersebut untuk 
mengeksploitasi sumberdaya perikanan. 

0 4 



	 	 	

	

Skor : panjang kapal, (0) < 5m; (1) 5 - 10m;  (2) 
10 -15m;       (3) 15-20m (4)  >20m  

Mesin Kapal Semakin besar kemampuan mesin kapal yang 
digunakan nelayan untuk menangkap ikan maka 
semakin besar pula kemampuan untuk 
mengeksploitasi sumberdaya perikanan, 
sehingga akan meningkatkan ancaman 
terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan. 
Skor : Perubahan kemampuan mesin kapal 
dalam 5 tahun terakhir, (0) tidak ada; (1) sedikit; 
(2) sedang; (3) agak besar; (4) besar. 

0 4 

Pengaruh 
Negatif Alat 
Tangkap 

Semakin sering penggunaan alat tangkap ikan 
yang berdampak negatif terhadap sumberdaya 
maka akan semakin mengancam keberlanjutan 
sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) tidak pernah menggunakan; (1) jarang 
menggunakan; (2) kadang-kadang 
menggunakan; (3) selalu menggunakan. 

0 3 

 

Dimensi Etika Hukum dan Regulasi 
Atribut Penjelasan Baik Buruk 

Penegakkan 
Hukum 

Semakin sering dilakukan penegakkan hukum 
secara adil terhadap pelanggaran 
pemanfaatan sumberdaya perikanan, maka 
akan semakin menjamin keberlanjutan 
sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) tidak pernah; (1) jarang; (2) seringkali; 
(4) selalu  

3 0 

Ketersediaan 
Pekerjaaan Lain 

Semakin banyak alternatif pekerjaan yang 
disediakan oleh pemerintah selain bekerja 
sebagai nelayan maka akan semakin rendah 
ancaman terhadap keberlanjutan sumberdaya 
perikanan. 
Skor : (0) tidak ada; (1) ada beberapa; (2) 
banyak. 

2 0 

Ketersediaan  
Aturan Formal 
Pengelolaan 

Semakin memadai ketersediaan aturan formal 
dalam pengelolaan sumberdaya perikanan 
maka semakin mengurangi ancaman 
keberlanjutan sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) tidak tersedia; (1) cukup tersedia; (2) 

2 0 
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banyak tersedia. 
Keterlibatan 
dalam 
Pengambilan 
Keputusan 

Proses pengambilan keputusan yang semakin 
melibatkan seluruh stakeholder dalam posisi 
yang seimbang akan lebih dapat menghasilkan 
mekanisme pengaturan pemanfaatan 
sumberdaya perikanan secara baik. 
Skor : (0) dilaksanakan sepenuhnya oleh 
pemerintah tanpa konsultasi dengan 
masyarakat; (1) dilakukan oleh pemerintah dan 
dikonsultasikan ke masyarakat; (2) dilakukan 
bersama dipimpin oleh pemerintah; (3) 
dilakukan bersama dipimpin oleh tokoh 
masyarakat; (4) dilakukan bersama dengan 
peran dan kedudukan yang seimbang. 

4 0 

Tradisi / 
Kepercayaan 

Tradisi/kepercayaan yang  mempengaruhi 
keberlanjutan sumberdaya perikanan. Semakin 
kuat pengaruh positif dari tradisi/kepercayaan 
maka akan semakin rendah ancaman 
keberlanjutan sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) sangat negatif; (1) negatif; (2) tidak 
berdampak apa-apa; (3) positif; (4) sangat 
positif. 

4 0 

Pembatasan Akses 
Penangkapan 

Pembatasan akses penangkapan disertai 
dengan pengelolaan sumberdaya yang baik 
dapat mengurangi tekanan terhadap 
sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) akses terbuka, tidak ada pembatasan; 
(1) besar; (2) sedang; (3) kecil; (4) tertutup. 

4 0 

Pengelolaan 
Ekosistem 

Semakin baik pengelolaan ekosistem perairan 
maka akan semakin menjamin keberlanjutan 
sumberdaya perikanan. 
Skor : (0) tidak baik; (1) kurang baik; (2) cukup 
baik; (3) baik; (4) sangat baik. 

4 0 

Intensitas 
Pelanggaran 
Hukum 

Semakin tinggi intensitas pelanggaran hukum 
dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan 
maka akan semakin mengancam keberlanjutan 
sumberdaya perikanan tersebut. 
Skor : (0) tidak ada/pernah; (1) kadang-kadang; 
(2) seringkali.  

0 2 

Buangan Hasil 
Tangkapan 
Sampingan 

Besarnya jumlah ikan yang terbuang, terutama  
jika tidak tercatat akan mengakibatkan status 
eksploitasi tidak dapat diprediksi dengan baik 

0 2 



	 	 	

	

(bisa terjadi over eksploitasi/fishing). 
Skor : (0) tidak ada/sedikit; (1) sedang; (2) 
banyak. 

 

 Analisis keberlanjutan pada penelitian ini menggunakan metode Raps-Tomini       

(Rapid appraisal for pelagic resource of Tomini) yang merupakan modifikasi dari 

metode Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries) adalah suatu metode untuk 

mengevaluasi status keberlanjutan dari pengelolaan perikanan secara multidisipliner 

yang dikembangkan oleh Pusat Perikanan Universitas British Columbia, Vancouver, 

Canada (Alder et al, 2000). Raps-Tomini didasarkan pada teknik ordinasi dengan 

menggunakan Multi-Dimensional-Scaling (MDS).  MDS adalah teknik statistik yang 

mencoba melakukan transformasi multi dimensi ke dalam dimensi yang lebih 

rendah. 

Analisis Raps-Tomini dimulai dengan mereview atribut dan mendefinisikan 

perikanan yang akan dianalisis, dalam hal ini didasari atas alat tangkap yang 

digunakan untuk menangkap ikan pelagis yakni : pukat kantong, pukat cincin, jaring 

insang, jaring angkat dan pancing. Kemudian dilakukan scoring berdasarkan hasil 

review dari atribut yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan MDS untuk 

menentukan posisi relatif perikanan terhadap ordinasi Baik dan Buruk. Selanjutnya 

dilakukan analsis Monte Carlo dan Leverage untuk menentukan aspek 

ketidakpastian dan anomali dari atribut yang dianalisis. Pada analisis MDS, objek 

atau titik yang diamati dipetakan ke dalam ruang dua atau tiga dimensi, sehingga 

objek atau titik tersebut diupayakan sedekat mungkin terhadap titik asal.  Dengan 

kata lain, dua objek atau titik yang sama dipetakan dalam satu titik yang saling 

berdekatan satu sama lain.   

Sebaliknya objek atau titik yang tidak sama digambarkan dengan titik yang 

berjauhan.  Teknik ordinasi MDS didasarkan pada jarak Euclidian yang pada ruang 

berdimensi n dituliskan sebagai berikut : 
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Konfigurasi dari suatu objek atau titik dalam MDS kemudian diaproksimasi dengan 

meregresikan jarak Euclidian (dij) dari titik i  ke j dengan titik asal (dij) sebagaimana 

persamaan berikut : 

                  dij  =  a   +  bdij  +  e   ………………………………………….. (2) 

Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk meregresikan  persamaan (2)  

yaitu: metode Least Square, metode Least Squared bergantian yang didasarkan 

pada akar dari jarak Euclidian (Squared Distance) atau disebut dengan metode 

ALSCAL dan metode yang didasarkan pada Maximum Likelihood. Dari ketiga 

metode tersebut metode ALSCAL yang paling sesuai untuk Raps-Tomini dan 

tersedia software statistikanya (misalnya : SPSS dan SAS) (Alder et al, 2000).  

Metode ALSCAL dapat mengoptimisasi jarak kuadrat (squared distance = dijk ) 

terhadap data kuadrat titik asal (Oijk) yang dalam tiga dimensi dituliskan dalam 

formula yang disebut S-Stress sebagai berikut : 

 
Dimana jarak kuadrat merupakan jarak Euclidian yang dibobot, dituliskan : 

 
Pada setiap pengukuran yang bersifat metrik, kondisi fit (goodness of fit), 

jarak titik pendugaan dengan titik asal menjadi sangat penting. Goodness of fit 

dalam MDS tidak lain adalah mengukur seberapa tepat konfigurasi dari suatu titik 

dapat mencerminkan data aslinya.  Goodness of fit dalam MDS dicerminkan dari 

besaran nilai S-Stress. Dalam Raps-Tomini, model yang baik ditunjukkan dengan 

nilai S-Stress yang lebih kecil dari 0,25 ( S < 0,25). 

………………….. ……….. (3) 

…………………....... ..........……….. (4) 

…………………..	…	(1)	



	 	 	

	

 Analisis keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis pada penelitian ini 

menggunakan 5 (lima) dimensi yaitu : dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi 

dan etika, hukum dan regulasi. Setiap dimensi terdiri dari beberapa atribut yang 

diberi skor dan penilaiannya antara “baik” dan “buruk”. Data Raps-Tomini 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh informan yang memiliki kompetensi 

dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner tersebut (pakar). Karena input data 

pada Raps-Tomini  hanya memerlukan 1(satu) data untuk setiap atribut maka 

diambil modus dari jawaban informan.  

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil analisis keberlanjutan berdasarkan alat tangkap yang digunakan untuk 

menangkap ikan-ikan pelagis dengan lima dimensi diperlihatkan sebahai berikut : 

Dimensi Ekologi 

Nilai leverage masing-masing atribut adalah sebagai berikut : (1) tingkat 

eksploitasi SDI pelagis = 1,04 (2) keragaman rekruitmen =  1,98  (3) perubahan 

tingkat tropik = 2,20  (4) jangkauan migrasi = 2,41  (5) penurunan hasil tangkapan = 

4,12  (6) ukuran ikan yang tertangkap  = 2,32  (7) ikan yang tertangkap sebelum 

dewasa = 2,16  (8) tangkapan non target = 1,75 (9) jumlah species ikan yang 

tertangkap = 1,33     (10) produktivitas primer = 3,02. Atribut penurunan hasil 

tangkapan dan produktivitas primer menghasilkan nilai leverage masing-masing 

sebesar 4,12 dan 3,02 merupakan dua nilai terbesar dari atribut yang dianalisis. Hal 

ini berarti bahwa kedua atribut tersebut merupakan indikator dari keberlanjutan 

sumberdaya perikanan pelagis yang perlu mendapat perhatian. 

Dimensi Ekonomi 

Nilai leverage masing-masing atribut adalah sebagai berikut : (1) keuntungan 

usaha perikanan = 2,21  (2) kontribusi PDRB sektor perikanan = 3,53 (3) penghasilan 

relatif terhadap UMR = 3,06 (4) penerapan bagi hasil  = 1,82  (5) kerjasama usaha 

perikanan = 3,86 (6) pendapatan lain = 6,07  (7)  tenaga   kerja   sektor     perikanan 
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= 3,82  (8) manfaaat kegiatan perikanan =  3,99  (9)  Pasar =  3,68 (10) Subsidi = 

2,85 

 Hasil analisis leverage menunjukkan bahwa atribut pendapatan lain memiliki 

nilai tertinggi dibandingkan dengan atribut lainnya yakni sebesar 6,07. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendapatan nelayan dari usaha selain menangkap ikan sangat 

mempengaruhi keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis.  Menangkap ikan 

sebagai pekerjaan utama nelayan akan lebih mengancam keberlanjutan sumberdaya 

perikanan dibandingkan sebagai pekerjaan sambilan. Melakukan diversifikasi usaha 

selain menangkap ikan adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga 

keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini misalnya 

dengan melakukan usaha budidaya perikanan.   

Dimensi Sosial 

Hasil Analisis leverage dimensi sosial masing-masing atribut adalah sebagai 

berikut : (1) hubungan sosial = 1,49 (2) pertumbuhan nelayan pendatang = 3,48 (3)  

jumlah rumah tangga nelayan = 5,35  (4)  pengetahuan tentang lingkungan  = 6,65 

(5) tingkat pendidikan  = 8,14  (6) konflik antar nelayan = 5,63 (7) tingkat partisipasi  

nelayan = 5,65  (8) porsi pendapatan keluarga  = 3,86  (9) keterlibatan anggota 

keluarga = 1,68. 

Hasil analisis leverage dimensi sosial menunjukkan bahwa atribut tingkat 

pendidikan memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan atribut lainnya yakni 

sebesar 8,14.  Ini berarti bahwa tingkat pendidikan nelayan sangat mempengaruhi 

keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini. Tingkat 

pendidikan nelayan yang rendah akan mengancam keberlanjutan sumberdaya 

perikanan pelagis dan demikian pula sebaliknya. Atribut lainnya yang penting untuk 

mendapat perhatian dan berkaitan dengan atribut tingkat pendidikan adalah atribut  

pengetahuan tentang lingkungan, atribut ini memiliki nilai leverage sebesar 6,65.  

Atribut tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang lingkungan menjadi sangat 

penting dalam mempertahankan keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis. 



	 	 	

	

Rendahnya tingkat pendidikan nelayan sebagaimana hasil wawancara menyebabkan 

eksploitasi sumberdaya perikanan secara tidak bertanggung jawab seringkali terjadi, 

terutama di  bagian Selatan perairan Teluk Tomini. Tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi kompetensi tenaga kerja. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, 

sulit bagi nelayan untuk bersaing di pasar tenaga kerja sehingga jalan satu-satunya 

untuk memperoleh pekerjaan adalah mengeksploitasi sumberdaya perikanan. 

Dimensi Teknologi 

Nilai leverage masing-masing atribut adalah sebagai berikut : (1) lama trip 

penangkapan = 0,90  (2) tempat pendaratan hasil tangkapan = 1,92  (3) pengolahan 

sebelum penjualan = 5,64 (4) penanganan di atas kapal = 4,36    (5) sifat alat 

tangkap = 5,46 (6) selektivitas alat tangkap = 5,63 (7) alat bantu penangkapan = 

4,49  (8) ukuran kapal ikan = 2,22 (9) mesin kapal = 3,04  (10) pengaruh negatif alat 

tangkap = 1,78. 

 Hasil analisis leverage dimensi teknologi menunjukkan bahwa atribut 

pengolahan sebelum penjualan memiliki nilai leverage tertinggi yaitu  sebesar 5,64.  

Atribut pengolahan sebelum penjualan menjadi perhatian karena sebagian besar 

hasil tangkapan ikan pelagis di perairan Teluk Tomini dijual dalam bentuk segar 

tanpa pengolahan baik ke pengumpul maupun ke pabrik pengolahan ikan.  Nelayan 

tidak melakukan pengolahan sendiri sehingga nilai tambah ekonomi dari hasil 

tangkapannya tidak dinikmati.  

Dimensi Etika, Hukum dan Regulasi 

Hasil Analisis leverage dimensi etika, hukum dan regulasi masing-masing 

atribut adalah sebagai berikut  (1) penegakkan hukum  = 2,32  (2) ketersediaan 

pekerjaaan lain = 1,95                (3) ketersediaan aturan formal pengelolaan = 2,05 

(4) keterlibatan dalam pengambilan keputusan = 2,52 (5) tradisi/kepercayaan = 1,49  

(6) pembatasan akses penangkapan = 3,66  (7) pengelolaan ekosistem = 1,91 (8) 

intensitas pelanggaran hukum = 2,99 (9) buangan hasil tangkapan sampingan = 

1,45. 
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Hasil analisis leverage dimensi etika, hukum dan regulasi menunjukkan bahwa 

atribut pembatasan akses penangkapan memiliki nilai leverage tertinggi yakni 

sebesar 3,66. Ini berarti bahwa atribut tersebut menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan dalam rangka menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis 

di perairan Teluk Tomini. Pembatasan akses penangkapan dapat dilakukan dengan 

cara pembatasan input maupun pembatasan output. sedangkan pembatsan output 

adalah pembatasan dalam jumlah hasil tangkapan.   Secara ringkas matriks tingkat 

keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini berdasarkan 

dimensi dan alat tangkap disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Matriks Tingkat Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan Pelagis di Perairan 

Teluk Tomini 
 

 
 

No 

                  Alat 
Tangkap 
 
Dimensi 

Pukat 
Kantong 

Pukat 
Cincin 

Jaring 
Insang 

Jaring 
Angkat 

Pancing 

 
 
1 

Ekologi (10 Atribut)      
Korelasi Kuadrat (R2) 95,71% 95,71% 95,71% 95,71% 95,71% 
Nilai Stress 14,98% 14,98% 14,98% 14,98% 14,98% 
Nilai Ordinasi 86,50 86,60 81,03 65,33 95,39 
Tingkat Keberlanjutan Baik Baik Baik Cukup Baik 

 
 
2 

Ekonomi (10 Atribut)      
Korelasi Kuadrat (R2) 94,99% 94,99% 94,99% 94,99% 94,99% 
Nilai Stress 14,10% 14,10% 14,10% 14,10% 14,10% 
Nilai Ordinasi 58,96 68,96 53,67 53,07 62,85 
Tingkat Keberlanjutan Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

 
 
3 

Sosial  (9 Atribut)      
Korelasi Kuadrat (R2) 89,84% 89,84% 89,84% 89,84% 89,84% 
Nilai Stress 15,88% 15,88% 15,88% 15,88% 15,88% 
Nilai Ordinasi 63,96 65,75 63,13 57,32 56,45 
Tingkat Keberlanjutan Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

 
 
4 

Teknologi  (10 Atribut)      
Korelasi Kuadrat (R2) 93,12% 93,12% 93,12% 93,12% 93,12% 
Nilai Stress 13,46% 13,46% 13,46% 13,46% 13,46% 
Nilai Ordinasi 45,19 42,80 77,60 43,77 81,91 
Tingkat Keberlanjutan Kurang Kurang Baik Kurang Baik 



	 	 	

	

 
 
5 

Etika, Hukum dan 
Regulasi (9 Atribut) 

     

Korelasi Kuadrat (R2) 94,55% 94,55% 94,55% 94,55% 94,55% 
Nilai Stress 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 
Nilai Ordinasi 39,65 39,65 36,52 30,29 36,51 
Tingkat Keberlanjutan Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang 

 
 

Tabel 2. menunjukkan bahwa ditinjau dari dimensi ekologi maka alat tangkap 

pukat kantong, pukat cincin, jaring insang dan pancing termasuk kategori baik 

dalam mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk 

Tomini sedangkan alat tangkap jaring angkat termasuk kategori cukup. Korelasi 

kuadrat (R2) dimensi ekologi sebesar 95,71% menunjukkan bahwa ada keterkaitan 

yang kuat antara dimensi ekologi dengan keberlanjutan sumberdaya perikanan di 

perairan Teluk Tomini. Nilai stress mencerminkan goodness of fit dalam analisis 

Multi Dimensional Scalling (MDS) yang menunjukkan ukuran seberapa tepat 

konfigurasi dari suatu titik dapat mencerminkan data aslinya. Dalam analisis Multi 

Dimensional Scalling (MDS) nilai stress yang baik sebesar kurang dari 25% (Fauzi 

dan Anna, 2005). Nilai strss dimensi ekologi sebesar 14.98% menunjukkan bahwa 

goodness of fit karena nilai stress yang diperoleh lebih kecil dari 25%.  

Ditinjau dari dimensi ekonomi maka alat tangkap pukat kantong, pukat 

cincin, jaring insang, jaring angkat dan pancing termasuk kategori cukup dalam 

mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini.  

Korelasi kuadrat (R2) dimensi ekonomi sebesar 94,99% menunjukkan bahwa ada 

keterkaitan yang kuat antara dimensi ekonomi dengan keberlanjutan sumberdaya 

perikanan di perairan Teluk Tomini. Nilai stress mencerminkan goodness of fit 

dalam analisis Multi Dimensional Scalling (MDS) yang menunjukkan ukuran seberapa 

tepat konfigurasi dari suatu titik dapat mencerminkan data aslinya. Dalam analisis 

Multi Dimensional Scalling (MDS) nilai stress yang baik sebesar kurang dari 25% 

(Fauzi dan Anna, 2005). Nilai strss dimensi ekonomi sebesar 14.10% menunjukkan 

bahwa goodness of fit karena nilai stress yang diperoleh lebih kecil dari 25%.  
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Ditinjau dari dimensi sosial maka alat tangkap pukat kantong, pukat cincin, 

jaring insang, jaring angkat dan pancing termasuk kategori cukup dalam 

mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini.  

Korelasi kuadrat (R2) dimensi sosial sebesar 89,84% menunjukkan bahwa ada 

keterkaitan yang kuat antara dimensi sosial dengan keberlanjutan sumberdaya 

perikanan di perairan Teluk Tomini. Nilai stress mencerminkan goodness of fit 

dalam analisis Multi Dimensional Scalling (MDS) yang menunjukkan ukuran seberapa 

tepat konfigurasi dari suatu titik dapat mencerminkan data aslinya. Dalam analisis 

Multi Dimensional Scalling (MDS) nilai stress yang baik sebesar kurang dari 25% 

(Fauzi dan Anna, 2005). Nilai strss dimensi sosial sebesar 15,88% menunjukkan 

bahwa goodness of fit karena nilai stress yang diperoleh lebih kecil dari 25%.  

Ditinjau dari dimensi teknologi maka alat tangkap pukat kantong, pukat 

cincin dan jaring angkat termasuk kategori kurang mendukung keberlanjutan 

sumberdaya perikanan pelagis di perairan Teluk Tomini sedangkan alat tangkap 

jaring insang dan pancing termasuk kategori baik. Korelasi kuadrat (R2) dimensi 

teknologi sebesar  93,12% menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara 

dimensi teknologi dengan keberlanjutan sumberdaya perikanan di perairan Teluk 

Tomini. Nilai stress mencerminkan goodness of fit dalam analisis Multi Dimensional 

Scalling (MDS) yang menunjukkan ukuran seberapa tepat konfigurasi dari suatu titik 

dapat mencerminkan data aslinya. Dalam analisis Multi Dimensional Scalling (MDS) 

nilai stress yang baik sebesar kurang dari 25% (Fauzi dan Anna, 2005). Nilai strss 

dimensi teknologi sebesar 13,46% menunjukkan bahwa goodness of fit karena nilai 

stress yang diperoleh lebih kecil dari 25%.  

Ditinjau dari dimensi etika, hukum dan regulasi maka alat tangkap pukat 

kantong, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat dan pancing termasuk kategori 

kurang dalam mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di perairan 

Teluk Tomini. Korelasi kuadrat (R2) dimensi etika, hukum dan regulasi sebesar  

94,55% menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara dimensi etika, hukum 



	 	 	

	

dan regulasi dengan keberlanjutan sumberdaya perikanan di perairan Teluk Tomini. 

Nilai stress mencerminkan goodness of fit dalam analisis Multi Dimensional Scalling 

(MDS) yang menunjukkan ukuran seberapa tepat konfigurasi dari suatu titik dapat 

mencerminkan data aslinya. Dalam analisis Multi Dimensional Scalling (MDS) nilai 

stress yang baik sebesar kurang dari 25% (Fauzi dan Anna, 2005). Nilai strss dimensi 

etika, hukum dan regulasi sebesar 16,62% menunjukkan bahwa goodness of fit 

karena nilai stress yang diperoleh lebih kecil dari 25%. 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi etika, hukum 

dan regulasi tidak mendukung keberlanjutan sumberdaya perikanan pelagis di 

perairan Teluk Tomini terutama pada atribut pembatasan akses penangkapan dan  

intensitas pelanggaran hukum.  
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Abstrak 
 
Kejadian ledakan alga (algal bloom), yang biasa dikenal dengan red tide meningkat sangat 
pesat, yang dapat mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan. Salah satu alga 
yang menghasilkan saksitosin adalah Pyrodinium yang telah menyebabkan masalah 
kesehatan bagi penduduk pantai di Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao. Teluk Ambon 
Dalam dan Teluk Kao memiliki potensi sumberdaya perikanan, salah satu  diantaranya 
adalah  kerang dari kelas Bivalvia yang bernilai ekonomis dan menjadi bahan konsumsi 
masyarakat  pesisir. Telah dilakukan analisis konsentrasi saksitosin (STX) dari 4 sampel 
kerang dari Teluk Kao dan 4 sampel kerang dari Teluk Ambon Dalam. Penentuan 
konsentrasi saksitosin dilakukan dengan menggunakan Saxitoxin Elisa Test Kit Protocol. 
Hasil pengukuran konsentrasi saksitosin tertinggi dari kerang yang diambil dari Teluk 
Ambon Dalam jenis Gafrarium tumidum (392.42 µg STXeq/100g daging kerang), 
sedangkan dari Teluk Kao jenis Matra mera (321.83µg STXeq/100g daging kerang). 
Mengacu SNI 3460.1:2009 tentang spesifikasi Daging Kerang Beku, konsentrasi saksitosin 
dalam kerang di kedua daerah berada diatas ambang yang diperbolehkan yaitu 80 µg 
STXeq/100 gram daging kerang. 
 
Kata kunci :Red tide,Saksitoksin, kerang, Teluk Ambon Dalam, Teluk Kao 

 
 

Pendahuluan 
 

Di perairan Indonesia, Pyrodinium telah menyebabkan masalah kesehatan bagi 

penduduk pantai di Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao,bahkan di Teluk Ambon 

Dalam pada tahun 1994 Pyrodinium telah menyebabkan kematian penduduk 

(Wiadnyana dkk, 1996). 

Pyrodinium sering ditemukan di perairan sekitar hutan mangrove, kondisi air 

yang tenang cenderung mempercepat perkembangan populasinya. Kondisi 

perairan pantai Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao didominasi oleh ekosistem 
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mangrove dan mendapat pengaruh dari aliran-aliran sungai di sekitarnya. Hutan 

mangrove di pesisir Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao memiliki potensi 

sumberdaya perikanan diantaranya udang, ikan teri, dan berbagai spesies moluska 

dari kelas Bivalvia yang bernilai ekonomis dan menjadi bahan konsumsi masyarakat  

pesisir. Oleh karena itu, Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao dijadikan sebagai 

tempat penangkapan ikan dan bameti dari masyarakat yang bermukim sepanjang 

pesisir teluk. Teluk Kao merupakan salah satu wilayah di bagian timur Indonesia 

yang mengalami fenomena “red tide” akibat blooming jenis-jenis fitoplankton 

berbahaya sejak 1930  (Wiadnyana, 1996). Peranan fitoplankton sangat vital di 

dalam ekosistem perairan sebagai dasar dari kehidupan.  

Kejadian ledakan alga (algal bloom), yang biasa dikenal dengan red tide 

meningkat sangat pesat, yang dapat mengancam kesehatan manusia melalui rantai 

makanan. Menurut Hallegraeff (1993) dari 5000 jenis alga yang diketahui, 300 

diantaranya berpotensi untuk tumbuh dengan pesat, dan dari 40% diantaranya 

menghasilkan toksin yang beresiko terhadap manusia melalui ikan, kekerangan atau 

jalur makanan lainnya. 

Pada umumnya, toksin yang dihasilkan oleh alga terbagi dalam lima kelompok 

berdasarkan gejala yang dihasilkan, yaitu Paralytic Shellfish Poisoning (PSP), 

Diarhetic Shellfish Poisoning (DSP), Amnesic Shellfish Poisoning (ASP), Ciguatera 

Shellfish Poisoning (CSP) dan Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP) (FAO, 2004). 

Toksin PSP yang dikenal dengan nama saksitoksin (STX) dihasilkan oleh alga toksin 

seperti Alexandrium tamarense, Pyrodinium bahamense var compressum, 

Gymnodinium catenatum dan beberapa dinoflagellata lain (Dam et al, 2009). 

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsentrasi saksitoksin pada beberapa 

jenis kerang yang menjadi konsumsi masyarakat dan menganalisis jenis-jenis 

dinoflagellata yang menghasilkan saksitoksi  di Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao. 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar informasi untuk kajian resiko 

toksin alga terutama saksitoksin 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perairan Teluk Ambon Dalam Provinsi Maluku dan Teluk 

Kao Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, posisi 

lokasi penelitian pada Teluk Ambon Dalam berada pada koordinat 06,66o 39’29” – 

03,63o 30’30”LS dan 128o19’4,03” – 128o24’33”BT dan Teluk Kao pada koordinat  

1°8'1.41"LU -1° 8'49.77" LU dan 127°49'32.88" BT - 127°54'14.29" BT. Sampel 

moluska diambil pada ke dua lokasi, juga dilakukan sampling fitoplankton dilakukan 

pada bulan Juni  2016 pada 10 stasiun di Teluk Ambon Dalam dan 8 stasiun di 

Teluk Kao (Gambar 1). 

  

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Penentuan posisi stasiun menggunakan GPS-Garmin, Model 76CSx. Sampel air 

yang digunakan untuk mengukur salinitas, pH, oksigen terlarut, nitrat, nitrit, amonia, 

fosfat dan silika diambil dengan botol Nansen. Suhu diukur dengan termometer, 

salinitas dengan refraktometer,  pH diukur dengan pH meter, kecerahan diukur 

dengan cakram sechi (secchi disc) berdiameter 30 cm, oksigen terlarut diukur 

dengan DO meter, sedangkan nitrat, nitrit, amonia, fosfat dan silika dianalisis di 

laboratorium menggunakan metode standar (Parson et al. 1984).   

 
Metode Pengambilan Sampel moluska dan Fitoplankton 
 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	
	 	 	 	

	

Sampel kerang dikumpulkan  dan dimasukan  kedalam cool box yang berisi es, 

sesudah itu dibilas dengan air bersih dan dimasukan kedalam freezer. Setelah beku 

sampel moluska dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukan dalam cool box, 

kemudian dibawa ke laboratorium untuk dipreparasi dan diekstrasi. Untuk 

mengetahui konsentrasi saksitosin di kerang digunakan metode Saxitoxin Elisa Test 

Kit Protocol 

Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan secara vertikal pada kedalaman 4 

meter sampai ke permukaan dengan menggunakan net plankton tipe KITAHARA 

yang berdiameter mulut jaring 0.30 m, panjang 1 meter, dan ukuran mata jaring 48 

µm. Sampel plankton yang diperoleh diawetkan dengan menggunakan formalin 4%.  

Identifikasi fitoplankton dilakukan menurut Yamaji (1984), Newell and Newell (1977), 

dan Tomas (1996) sampai pada tingkat spesies. Kelimpahan sel fitoplankton 

dihitung dengan persamaan yang dikemukakan Perry (2003) sebagai berikut: 

D  =
EFGHI

H
 

dimana :    D  = Kelimpahan fitoplankton (ind/ m3) 
Nf  = Jumlah individu per 1 ml 
Vp= Volume pencacahan 
V  = Volume air tersaring (m3) 

Volume air tersaring dihitung menggunakan formula yang diusulkan oleh 
Newell and Newell (1977) sebagai berikut:  

V = 	J. r2 .l 

dimana, V =  volume air tersaring ( m3) 
    π =  konstanta bernilai 3.14 

   r =  jari-jari dari mulut jaring net plankton 
               l =  jarak yang ditempuh oleh jaring (meter) 
 

 

Hasil dan Pembahasan 

Konsentrasi Toksin PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) pada kerang-kerangan 
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Hasil pengukuran konsentrasi saksitosin tertinggi dari kerang yang diambil dari 

Teluk Ambon Dalam jenis Gafrarium tumidum (392.42 µg STXeq/100g daging 

kerang), sedangkan konsentrasi saksitosin terendah pada kerang jenis Psammotea 

elongata. Empat sampel kerang dari Teluk Kao, dua  diantaranya mengandung 

saksitoksin. Konsentrasi saksitoksin tertinggi pada Bia Anadara (Matra mera) 

(321.83µg STXeq/100g daging kerang) kemudian diikuti oleh Bia kodok 

(Polymesoda erosa), (Tabel 1). (Tabel 1. Mengacu SNI 3460.1:2009 tentang 

spesifikasi Daging Kerang Beku, konsentrasi saksitosin dalam kerang di kedua 

daerah berada diatas ambang yang diperbolehkan yaitu 80 µg STXeq/100 gram 

daging kerang.Konsentrasi saksitoksin dalam daging kerang berhubungan erat 

dengan kelimpahan Dinoflagellata penghasil saksitoksin (Hamasaki et al., 2003). 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat Dinoflagellata penghasil saksitoksin yaitu 

Alexandrium, Gonyaulax dan Pyrodinium dengan kelimpahan 0,37 % dari total 

kelimpahan Dinoflagellata, 

  

Tabel 1.Konsentrasi saksitoksin pada kerang dari Teluk Kao dan Teluk Ambon 
Dalam 
 
Lokasi Jenis Moluska Konsentrasi saksitoksin 

(µg.100g-1) 
Teluk Kao Bia Kodok (Polymesoda erosa) 

Bia Kodok (Polymesoda erosa) 
Bia Anadara (Matra mera) 
Gastropoda (Telescopium telescopium) 

196.11 
0 

321.83 
0 

Teluk Ambon 
Dalam 

Bia manis (Gafrarium tumidum) 
Kerang bulu (Anadara antiquata) 
Psammotea elongata 
Meretrix meretrix 

392.42 
136.4 

131.97 
142.53 

 Batas saksitoksin yang diizinkan 80 

 

Komposisi Jenis dan Kelimpahan Fitoplankton 

Hasil analisis komposisi taksa dan distribusi fitoplankton pada 10 stasiun 

penelitian di Teluk Ambon Dalam ditemukan 64 spesies fitoplankton yang termasuk 

dalam 4 kelas yakni kelas Bacillariophyceae (Diatom), Dinophyceae, Cyanophyceae 
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dan Chrysophyceae. Fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae memiliki jumlah 

spesies sebanyak 36 spesies, kemudian diikuti oleh kelas Dinophyceae sebanyak 26 

spesies, sementara kelas Cyanophyceae ( 1 spesies) dan Chrysophyceae memiliki 1 

spesies fitoplankton. Pada Teluk Kao komposisi taksa dan distribusi fitoplankton 

pada 8 stasiun penelitian terdiri dari 72 spesies fitoplankton yang termasuk dalam 4 

kelas yakni kelas Bacillariophyceae (Diatom), Dinophyceae, Cyanophyceae dan 

Chrysophyceae. Fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae memiliki jumlah spesies 

sebanyak 46 spesies, kemudian diikuti oleh kelas Dinophyceae sebanyak 23 spesies, 

sementara kelas Cyanophyceae ( 1 spesies) dan Chrysophyceae memiliki 2 spesies 

fitoplankton.  

Kelimpahan dinoflagellata di perairan Teluk Ambon Dalam sebesar 22,71% 

sedangkan di perairan Teluk Kao 58,14% (Tabel 2). Rendahnya kelimpahan 

dinoflagellata di perairan Teluk Ambon Dalam disebabkan tingginya kelimpahan 

Trichodesmium sebesar 74,15%.  

 
 
 
 
 
Tabel 2.Kelimpahan (sel/m3) Fitoplankton dan Dinoflagellata di Perairan Teluk Kao  
            pada Bulan Juni 2016 

 

 



	
	

123	
	

Pada Teluk Kao dari 23 spesies dinoflagellata, terdapat 10 spesies dengan 

persentase kehadiran 100% adalah Prorocentrum micans, Dinophysis caudata, 

Ceratium furca, Ceratium fucus, Ceratium lunula, Ceratium macroceros, Ceratium 

tripos, Ceratium trichoceros, Phyrophacus stenii dan Protoperidinium depressum. 

Kontribusi yang besar pada kelompok dinoflagellata adalah Dinophysis caudata dan 

Ceratium trichoceros (Tabel 3).  

 

Tabel 3.Persentase 5 jenis Dinoflagellata yang dominan di Teluk Kao 

 

Pada Teluk Ambon Dalam dari 26 spesies dinoflagellata, terdapat 13 spesies 

dengan persentase kehadiran 100% adalah Dinophysis caudata, Dinophysis miles, 

Ceratium furca, Ceratium fucus, Ceratium lunula, Ceratium macroceros, Ceratium 

tripos, Ceratium trichoceros, Ceratium pulchellum, Alexandrium tamarense, 

Gonyaulax spinifera, Pyrocystis noctiluca, Phyrophacus stenii dan  Protoperidinium 

depressum. Kontribusi yang besar pada kelompok dinoflagellata adalah Dinophysis 

miles dengan persentase tertinggi pada stasiun 1 sampai dengan stasiun 9, 

sedangakan pada stasiun 10 adalah jenis Dinophysis caudata (Tabel 4) 

 

Tabel 4.Persentase 5 jenis Dinoflagellata yang dominan di Teluk Ambon Dalam 
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Jenis-jenis dinoflagellata seperti Alexandrium, Gymnodinium dan Pyrodinium  dapat 

menghasilkan saxitoksin (Lalli and Parsons 1997). Menurut Hamasaki et al (2003), 

bahwa konsentrasi saksitoksin dalam daging kerang berhubungan dengan 

kelimpahan dinoflagellata penghasil toksin, namun dari hasil penelitian kelimpahan 

Alexandrium tamarense, Alexandrium affine, Gonyaulax spinifera dan Gonyaulax 

polygramma hanya 3,64% dari total kelimpahan dinoflagellata di Teluk Ambon 

Dalam dan kelimpahan  Alexandrium affine, Pyrodinium bahamense, Gonyaulax 

spinifera dan Gonyaulax polygramma hanya 0,37% dari total kelimpahan 

dinoflagellata di Teluk Kao. 

Tingginya akumulasi saksitoksin dalam kerang di kedua lokasi disebabkan 

kemampuan akumulasi biota seperti kerang yang mampu mengakumulasi toksin 

dalam jangka waktu yang lama (Hamasaki et al., 2004),  

 

Parameter Hidrologi Perairan 

Parameter hidrologi perairan Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao disajikan 

pada Tabel 4. Perairan Teluk Ambon Dalam rata-rata suhu 27,5oC , pH (6) dan 

salinitas (34,6o/oo) sedangkan di Teluk Kao rara-rata suhu  30.375oC pH (6,25) dan 

salinitas (30,25). Berdasarkan baku mutu air laut, maka suhu rata-rata pada 

permukaan perairan Teluk Kao berada di atas baku mutu, hal ini disebabkan saat 

melalukan sampling kondisi cuaca panas, sedangkan salinitas rata-rata dibawah 

bahu mutu. Pada Teluk Ambon Dalam suhu rata-rata perairan permukaan berada 

dibawah baku mutu dan salinitas rata-rata diatas baku mutu air laut, hal ini 
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disebabkan saat sampling cuaca berawan. pH rata-rata pada permukaan kedua 

perairan bersifat asam 

Tabel 4. Data pH, suhu,salinitas di perairan teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao pada 

Juni 2016 

Stasiun Teluk Ambon Dalam Teluk Kao 
 pH Suhu (oC) Salinitas (o/oo) pH Suhu (oC) Salinitas (o/oo) 

1 6 28 35 6 31 29 
2 6 28 35 6 30 30 
3 6 28 35 6 31 30 
4 6 28 35 7 31 30 
5 6 27 35 7 29 29 
6 6 27 33 7 30 31 
7 6 28 35 7 31 31 
8 6 27 34 7 30 32 
9 6 27 35    
10 6 27 34    

Baku mutu* 7-8,5 28-30 33-34 
(*) baku mutu berdasarkan KEPMEN LH No.51/2004 
     Tentang Baku Mutu Air Laut 

 

Kesimpulan 
 
Konsentrasi saksitosin dari kerang yang diambil dari Teluk Ambon Dalam dan Teluk 

Kao berada diatas ambang yang dipersyaratkan yaitu 80 µg STXeq/100 gram 

daging kerang. Kelimpahan Alexandrium tamarense, Alexandrium affine, Gonyaulax 

spinifera dan Gonyaulax polygramma hanya 3,64% dari total kelimpahan 

dinoflagellata di Teluk Ambon Dalam dan kelimpahan  Alexandrium affine, 

Pyrodinium bahamense, Gonyaulax spinifera dan Gonyaulax polygramma hanya 

0,37% dari total kelimpahan dinoflagellata di Teluk Kao. 

Tingginya konsentrasi toksin yang terakumulasi dalam tubuh kerang karena 
kemampuan mengakumulasi toksin dalam jangka waktu yang lama. 
 
Daftar  Pustaka 
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Abstrak 
 
Produksi perikanan Kota Tarakan khususnya dari kegiatan budidaya air tawar tidak 
menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun.  Bahkan pengembangan 
usaha perikanan budidaya pada kawasan daerah aliran sungai di wilayah Kota Tarakan 
masih minim.  Oleh karena itu informasi dan kajian analisis kondisi spasial sungai Kota 
Tarakan sangat penting sebagai dasar pemerintah bersama masyarakat dalam rangka 
perbaikan kualitas hidup dan taraf ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kegiatan 
perikanan budidaya air tawar.  Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan awal 
tahun 2015 masuk musim kemarau dengan wilayah kajian pada sempadan daerah aliran 
sungai (DAS)  di wilayah administrasi Kota Tarakan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode survey dan bersifat deskriftif kualitatif.  Survei lapangan sebagai 
data primer meliputi kondisi daerah aliran dan kualitas perairan sungai.  Selain itu data 
primer yang dikumpulkan adalah kondisi hidrologi, klimatologi dan beberapa informasi 
penting lainnya. Metode penentuan titik sampling (stasiun) menggunakan teknik purposive 
sampling dipadukan karakteristik ekologis, aksesibilitas, keamanan, keterjangkauan dan 
ruang dari potensi aliran sungai.  Data sekunder yang dikumpulkan meliputi klimatologi dan 
dokumen terkait dari berbagai instansi pemerintah. Hasil Data eksisting baik insitu, eksitu 
maupun data sekunder lainnya dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif proporsional 
diintegrasikan ke system peta dan diolah secara SIG.  Hasil survey dan konsultasi diperoleh 
25 DAS terbagi menjadi 3 katagori pemanfaatan : katagori Biru (Eksisting) yaitu sudah di 
manfaatkan menjadi Embung sumber air minum masyarakat ; katagori Kuning (On progress) 
yaitu sedang dalam proses perencanaan ; katagori Putih (Natural) masih alami dan belum di 
rencanakan fungsinya. Sehingga berdasarkan analisis dan pertimbangan katagori natural 
dan teknis lainnya diperoleh 12 DAS kajian mendalam.  Hasil kajian dan analisi penelitian 
dari 12 DAS yang ada diperoleh sebanyak 7 DAS berpotensi dapat menjadi lahan 
pendukung budidaya air tawar melalui intervensi teknologi dan pola usaha semi tradisional. 

 
Kata Kunci : DAS, Budidaya Air Tawar, Kota Tarakan 
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Pendahuluan 
 

Produksi perikanan kota Tarakan khususnya dari kegiatan budidaya air tawar 

tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun (DKP, 2013).  

Bahkan pengembangan usaha perikanan budidaya pada kawasan daerah aliran 

sungai di wilayah Kota Tarakan masih minim.  Pemanfaatan usaha perikanan 

budidaya air tawar masih terbatas pada lahan atas (daratan) baik berupa Kolam 

maupun ikan hias skala rumah tangga. Kebutuhan akan penyediaan pangan dan 

protein hewani sekarang ini sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan gizi.  

Pemerintah Kota Tarakan berkepentingan dalam pemenuhan kebutuhan dan 

peningkatan gizi masyarakatnya guna mendukung program pemerintah Republik 

Indonesia maupun dunia dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan manusia.  

Satu diantara keunggulan wilayah Kota Tarakan adalah memiliki lahan basah dan 

aliran sungai yang berpotensi dalam pengembangan sektor perikanan tawar.  Oleh 

karena itu informasi kondisi spasial sungai Kota Tarakan sangat penting sebagai 

dasar pemerintah bersama masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas hidup dan 

taraf ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kegiatan perikanan budidaya 

air tawar. 

Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi dan menganalisis kondisi 

potensi pengembangan perikanan budidaya air tawar khususnya pada daerah aliran 

sungai di wilayah administrasi Kota Tarakan. 

 
Bahan dan Metode 
 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan pada awal Tahun 2015 

kondisi masuk musim kemarau, dengan wilayah kajian pelaksanaan kegiatan yang 
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dilaksanakan pada sempadan daerah aliran sungai (DAS)  di wilayah administrasi 

Kota Tarakan.  

 

Metode Pengumpulan Data. 
  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey dan 

bersifat deskriftif kualitatif (Nazir, 1988).   Kegiatan ini mengumpulkan dan 

menganalisis data primer dan sekunder.  Data primer meliputi mendapatkan system 

koordinat data spasial lokasi-lokasi pada aliran sungai yang berpotensi 

pengembangan budidaya air tawar.  Kemudian hasil pengukuran  dan pengambilan 

sampel insitu dan eksitu lapangan serta groundcheck data sekunder lainnya bagi 

potensi pengembangan kegiatan perikanan budidaya air tawar di sepanjang wilayah 

daerah aliran sungai.  Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer 

meliputi tentang kondisi daerah aliran dan kualitas perairan sungai.  Hasil observasi 

lapangan diintegrasikan ke system peta dengan menggunakan GPS.  Selain itu data 

primer yang dikumpulkan adalah kondisi hidrologi, klimatologi dan beberapa 

informasi penting lainnya.  Data sekunder yang dikumpulkan adalah data 

klimatologi meliputi iklim, curah hujan, angin dan suhu lingkungan serta berbagai 

dokumen terkait lainnya. 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

Metode penentuan titik sampling (stasiun) awal menggunakan teknik 

purposive sampling (Bakosurtanal, 2003), yaitu penentuan lokasi penelitian dengan 

beberapa pertimbangan tertentu oleh peneliti yang dilakukan berdasarkan kajian 

awal rona lingkungan potensi kesesuaian perairan aliran sungai secara insitu dan 

eksitu.  Penentuan lokasi penelitian ini mewakili karakteristik ekologis dan ruang dari 

potensi aliran sungai secara keseluruhan yang secara geografis berada pada DAS 

Kota Tarakan dalam RTRW Kota Tarakan 2010-2030 (Peta DAS Kota Tarakan). 

Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar setiap titik pengambilan sampel mewakili 
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setiap karakteristik ekosistem di lapangan maupun dukungan dari kondisi 

aksesibilitas seperti bukan berada pada DAS yang sudah dan sedang direncanakan 

pemerintah Kota Tarakan diantaranya untuk sumber air bersih.  Pertimbangan 

keamanan serta kemudahan dalam pencapaian lokasi pengambilan sampel dan 

pengupayaan data yang dihasilkan representasi dan merata dari potensi kesesuaian 

ruang perairan sungai yang ada nantinya. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini tertera 
pada (Tabel 1 dan 2) berikut ini : 

Tabel  1.  Beberapa Peralatan yang Digunakan Dalam Penelitian 

No 
Variabel 

Pengamatan 
Metode/cara 

sampling 
Alat Proses Keterangan  

1 
Pengolahan  Sistem 
Informasi Geografis 

komputerisasi Software ArcGIS 9.1 digital Spasial analysis 

2 
koordinat stasiun 
lapangan 

Digitasi 
Global Positioning 
Sistem (GPS) 

digital sampling 

3 
Pengolahan basis 
data 

komputerisasi 
Software Microsoft 
Excell 

digital Tabulasi & ekstraksi 

4 Kecepatan Arus  Insitu (m/s) 
Current meter & 
stopwatch 

digital Hidrodinamika 

5 Kecerahan Perairan  Insitu (m) Sechi disk manual  
6 Kedalaman Perairan  Insitu (m) Meteran + pemberat manual  

7 Suhu perairan   Insitu (0C) 
Thermometer Air 
Raksa 

digital Controlling Factor 

8 

Muatan Padatan 
Tersuspensi /total 
suspended solid 
(TSS)  

Eksitu ; 
laboratorium(
mg/l) 

Jerigen plastik, Filter 
holder, Coolbox (< 0 
0C) Kertas saring, 
pompa hisap 

Gravime 
trik 

 
APHA (2003) 
SNI 06-6989.27-
2005 
 
 

9 Derajat Keasaman  Insitu (pH) Lakmus Analog 
Analog 
Manual 

Directive Factor 

10 
Jenis dan Tekstur 
tanah  

Eksitu ; 
laboratorium 
(% pasir) 

Sieve Shaker, Pipet, 
Timbangan Digital 
0,001 g, Plastik 
sampel 

manual 

Hutabarat & Evans 
(2000), 
Wentworth.C.K 
(1922) 

11 Debit Air Insitu 
Meteran, current 
meter, tali 

Manual 

Chow, V. T., Open 
Channel Hydraulics, 
New York: McGraw-
Hill, 1959. 

Tabel  2.  Beberapa Bahan yang Digunakan Dalam Penelitian 

No Bahan Kegunaan 

1 Peta citra Image Landsat 
(GoogleEarth) Tahun 2015 

Digitasi dan pengolahan Peta  
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2 Peta Pemanfaatan DAS dan Potensi 
Embung Kota Tarakan 

Digitasi dan pengolahan Peta 

3 
Peta DAS Kota Tarakan dalam 
RTRW Kota Tarakan 2010-2030 

Digitasi dan pengolahan Peta 

4 Air Sungai Sampel pengolahan kualitas air 

5 Es batu Mengawetkan sampel air sungai 
6 Kertas saring (miliophore) Menyaring, TSS, dan Sedimen 

Analisis Data 

Hasil Data eksisting baik insitu, eksitu maupun data sekunder penunjang 

lainnya akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif proporsional.  Dalam 

penelitian ini berupaya mengungkap fenomena alam dan desain penelitian 

dimungkingkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian itu sendiri 

yang mempunyai sifat emergent, dengan pendekatan spasial potensi budidaya air 

tawar berbasis DAS (Prahasta, 2005). 

 
Hasil dan Pembahasan 
Kondisi Geografis 

Kota Tarakan memiliki luas wilayah mencapai 657,53 Km2, yang terdiri dari 

406,53 Km2 (61,85 %) berupa lautan dan 250,80 Km2 (38,15 %) berupa daratan, 

diketahui memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial baik perikanan laut 

maupun perikanan pesisir pantai, berupa budidaya tambak dan budidaya ikan di 

kolam. Berpedoman pada tujuan pembangunan dan potensi perikanan Kota 

Tarakan yang didukung oleh kondisi geografik yang sangat strategis karena 

berbatasan langsung dengan wilayah Timur Malaysia (Tawau) dan merupakan 

wilayah penghubung bagi daerah lain di wilayah Utara Kalimantan Timur. 

Kondisi Klimatologi 

Kota tarakan yang cukup dekat dengan garis katulistiwa dipengaruhi oleh 

iklim tropis basah. Curah hujan relatif tinggi dengan distribusi rata-rata 366,36 

mm/bulan. Musim kemarau dan musim penghujan tidak menunjukkan indikasi 

perbedaan yang jelas, selain itu perbedaan suhu hanya dipengaruhi oleh perbedaan 

siang dan malam bervariasi menurut ketinggian tempat. Secara umum Kota Tarakan 

beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun 21,8 o C pada bulan Oktober 
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dan 33,20 oC pada bulan April. Kelembaban udara relatif tinggi antara  76,50 % - 

81,50 %. Kelembaban udara paling rendah terjadi pada bulan Oktober , sedangkan 

kelembaban paling tinggi terjadi pada bulan Januari, April dan November. Curah 

hujan Kota Tarakan beragam dari waktu ke waktu. Rerata curah hujan tertinggi pada 

bulan November sebesar 583,00 mm dan rerata curah hujan terendah sebesar 70,60 

mm pada bulan Agustus. Tekanan udara terendah sebesar 1.009,05 mbs pada 

bulan April dan tekanan udara tertinggi 1.011,10 mbs pada bulan Januari. 

Topografi dan Fisiografi 

Kota Tarakan area datar hingga berbukit. Pada dorsal pulau ini terdapat 

perbukitan memanjang melengkung kearah barat laut tenggara dengan ketinggian 

berkisar 110 meter dpl. Kelerengan bervariasi antara 2,5% - 50 % dengan rata-rata 

kelerengan 3 %. Lembah-lembah dengan tebing terjal dijumpai pada bagian hulu 

dengan ketinggian tebing relatif sedang. Pada sisi barat dan timur perbukitan 

mengalir beberapa sungai atau alur dengan cabang dan anak-anak sungai yang 

relatif pendek hingga mencapai tepi laut atau dataran. Tebing-tebing di perbukitan 

menunjukkan intensitas erosi yang tinggi.  Perbukitan tersebut dikelilingi oleh 

dataran banjir, dataran sungai, dan dataran pantai. Jenis batuan di kawasan pesisir 

Kota Tarakan didominasi jenis batu pasir, pasir berlempung, dan endapan quarter.  

Kondisi Umum Sungai  

Perkembangan hasil kegiatan Kajian Potensi Kolam Budidaya Air Tawar 

Berbasis DAS Kota Tarakan dimulai dari tahapan konsultasi dengan para 

stakeholder dan pemerintah.  Hasil survey dan konsultasi diperoleh data jumlah 

DAS keseluruhan di Kota Tarakan berjumlah 25 DAS (sumber resmi Dinas PU Kota 

Tarakan, 2015).  Dari 25 DAS tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) katagori pemanfaatan 

yaitu :  

a. katagori Biru (Eksisting) yaitu sudah di manfaatkan yaitu menjadi Embung 

sumber air minum masyarakat Kota Tarakan. 
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b. katagori Kuning (On progress) yaitu sedang dalam proses perencanaan. 

c. katagori Putih (Natural) yaitu masih alami dan belum di rencanakan fungsinya 

Lebih jelasnya mengenai distribusi 25 DAS dan sampling lapangan 12 DAS Kota 

Tarakan dapat dilihat pada Peta Berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1.  Distribusi 25 DAS dan Sampling Lapangan 12 DAS Kota Tarakan 

Hasil analisa diputuskan dan ditetapkan menjadi 12 DAS pada katagori putih 

(natural) wilayah pengamatan yaitu tertera pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3.  Distribusi Zona DAS Survey Kota Tarakan 

No Nama Sungai 
Luas 
DAS 
(KM2) 

Debit 
Wilayah/Lokasi DAS 

Status 
Pemanfaatan Liter/detik M3/hari 

1 
Sungai Mentayan 
/Selamat 

8,37 719 62,121 Mankepio NP 

2 Sungai Bekasai 
Besar 

17,25 1483 128,131 Keterangan NP 

3 Sungai Binalatung 
2 

-   Binalatung NP 

4 Sungai Merarang  4,27 367 31,708 Baru NP 

5 Sungai Kuli 3,82 334 28,857 Kuli NP 

6 Sungai Amal Baru 3,47 303 26,179 Amal Baru NP 
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7 Sungai 
Sembawang 

1,44 126 10,886 Sembawang 
Mambulua 

NP 
8 Sungai Tanjung 

Batu 
2,03 177 15,292 Mantogog NP 

9 Sungai Karungan 7,05 607 52,444 Mamburungan / 
Karungan 

NP 

10 
Sungai Pamusian 
dan Buaya 

20,55 1767 152,668 Pamusian Buaya 
NP 

11 Sungai Sesanip 6,68 574 49,593 Sesanip NP 

12 Sungai Bunyu 7,58 652 56,332 Bunyu NP 

 Keterangan : NP = Non Pemanfaatan (Hasil Analisa Lapangan 2015) 
 

Dalam 12 aliran sungai ditetapkan sebanyak 5 point (1 hingga 5) titik stasiun 

sampling. Lebih jelasnya mengenai distribusi koordinat stasiun pengamatan 12 

lokasi sampling sungai Kota Tarakan dapat dilihat pada Gambar Peta 1 diatas.  

Berdasarkan hasil analisis survey diperoleh data koordinat dalam 5 stasiun pada 

tabel 4 berikut : 

Tabel 4.  Koordinat Stasiun Pengamatan DAS Kota Tarakan 

No Nama Sungai 
Koordinat Stasiun Lapangan 

1 2 3 4 5 

1 
Sungai Mentayan 
/Selamat 

03o23’54.23” 
117o36’29.36
” 

03o24’4.60” 
117o36’49.14
” 

03o24’19.35” 
117o37’10.48
” 

03o24’40.04” 
117o37’16.82
” 

03o24’57.06” 
117o37’20.82
” kelurahan Juata Laut Juata Laut Juata Laut Juata Laut Juata Laut 

2 
Sungai Bekasai 
Besar 

03o23’40.2” 
117o38’44.9” 

03o23’37.2” 
117o39’09.4” 

03o23’48.87” 
117o39’31.02
” 

03o23’56.55” 
117o38’16.08
” 

03o23’59.52” 
117o38’33.14
” kelurahan Juata Laut Juata Laut Juata Laut Juata Laut Juata Laut 

3 

Sungai Binalatung 
2 

03o20’05.07” 
117o37’18.0” 

03o20’18.0” 
117o37’48.2” 

03o20’58.4” 
117o39’38.41
” 

03o21’50.3” 
117o39’38.5” 

03o21’40.2” 
117o39’54.0” 

kelurahan Kp 1. Skip Kp. 6 Pantai Amal Pantai Amal Pantai Amal 

4 
Sungai 
Merarang/Baru 

03o20’26.1” 
117o39’35.0” 

03o20’02.0” 
117o38’41.1” 

03o19’52.7” 
117o38’33.2” 

03o20’26.1” 
117o39’27.2” 

03o20’34.0” 
117o39’30.1” 

kelurahan Pantai Amal Pantai Amal Kp. 6 Pantai Amal Pantai Amal 

5 Sungai Kuli 
03o18’59.4” 
117o39’25.2” 

03o19’00.6” 
117o39’16.5” 

03o19’14.6” 
117o39’03.0” 

03o19’18.4” 
117o38’50.9” 

03o19’11.5” 
117o38’23.3” 

kelurahan Pantai Amal Pantai Amal Pantai Amal Pantai Amal Kp. 6 

6 
Sungai Amal Baru 

03o18’41.6” 
117o39’24.1” 

03o18’44.4” 
117o39’04.6” 

03o18’45.4” 
117o38’46.8” 

03o18’36.6” 
117o38’34.1” 

03o18’39.0” 
117o38’17.1” 

kelurahan Pantai Amal Pantai Amal Pantai Amal Pantai Amal Kp. 6 

7 
Sungai 
Sembawang 

03o17’31.9” 
117o38’29.1” 

03o17’21.1” 
117o38’38.8” 

03o17’20.2” 
117o38’49.4” 

03o16’32.7” 
117o39’04.9” 

03o16’29.1” 
117o39’11.6” 

kelurahan Pantai Amal Pantai Amal Mambrg.Timur Pantai Amal Pantai Amal 

8 

Sungai Tanjung 
Batu 

03o16’44.8” 
117o38’04.6” 

03o16’30.0” 
117o38’27.6” 

03o16’19.7” 
117o38’49.7” 

03o16’23.0” 
117o38’55.5” 

03o16’17.7” 
117o39’05.4” 

kelurahan Mambrg.Timur Mambrg.Timur Pantai Amal Pantai Amal Pantai Amal 

9 Sungai Karungan 
03o16’26.1” 
117o37’38.7” 

03o16’02.0” 
117o37’45.2” 

03o16’14.06” 
117o37’52.06
” 

03o15’46.03” 
117o37’42.41
” 

03o15’37.45” 
117o37’38.35
” 
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 Keterangan : Hasil Survey Lapangan 

 

Kondisi Perairan Sungai 

1. Sungai Bekasai Besar 

Sungai Bekasai Besar secara geografi berada pada wilayah Kecamatan 

Tarakan Utara Kota Tarakan.  Sungai Bekasai Besar masuk kawasan daerah aliran 

sungai Keterangan (Dinas PU Kota Tarakan, 2015).  Kondisi secara umum Sungai 

Bekasai Besar. 

Tabel 6.  Deskripsi Umum Badan Sungai Bekasai Besar 

Waktu Sampling 
Variabel  

Kondisi Cuaca 
Kondisi 

Ling.Hutan 
Kondisi Aktivitas 

Manusia 
Aksesibilitas 

Lokasi Sampling I 
 

Mendung Hutan lindung Tidak ada Sulit 
Lokasi Sampling II 

 
Mendung Hutan Kebun Setapak 

Lokasi Sampling III Cerah Hutan dan semak 
belukar 

Tidak ada Setapak 

Lokasi Sampling IV Cerah Hutan dan semak 
belukar 

Tidak ada Setapak 

Lokasi Sampling V Cerah semak belukar Tidak ada Setapak 
 

 Secara umum kondisi topografi dasar sungai Bekasai Besar dengan substrat 

dominan lempung liat berdebu.  Kondisi ini baik bagi pembuatan kolam sekitar 

karena pori-pori dan struktur tanah yg cenderung kuat dan keras. Besarnya debit air 

sungai dan relatif lebar dan dalamnya sungai menambah kekuatan lokasi ini bagi 

pengembangan budidaya ikan air tawar.  Apalagi dengan kondisi musim kemarau 

saat pengamatan maka jika masuk musim penghujan akan menambah volume dan 

debit air sungai.  Kondisi ini hampir merata pada kedua lokasi sampling 

kelurahan Mambrg.Timur Mambrg.Timur Mambrg.Timur Mambrg.Timur Mambrg.Timur 

10 

Sungai Pamusian 
dan Buaya 

03o19’20.4” 
117o36’30.6” 

03o19’34.3” 
117o36’33.6” 

03o19’37.8” 
117o36’27.1” 

03o18’58.88” 
117o36’37.59
” 

03o18’36.06” 
117o36’34.56
” kelurahan Kp 1. Skip Kp 1. Skip Kp 1. Skip Kp 1. Skip Kp 1. Skip 

11 
Sungai Sesanip 

03o20’18.8” 
117o34’30.8” 

03o20’17.5” 
117o34’46.1” 

03o20’17.28” 
117o34’22.17
” 

03o20’3.23” 
117o34’21.12
” 

03o19’48.56” 
117o34’22.08
” kelurahan Kg. Anyar Kg. Anyar Kg.AnyarPantai Kg.AnyarPantai Kg.AnyarPantai 

12 
Sungai Bunyu 

03o23’36.3” 
117o33’07.5” 

03o23’46.4” 
117o33’20.9” 

03o24’04.3” 
117o32’10.3” 

03o24’14.4” 
117o32’51.9” 

03o24’41.02” 
117o32’57.48
” kelurahan Juata Laut Juata Laut Juata Laut Juata Laut Juata Laut 
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pengamatan dilapangan.  Kondisi vegetasi sekitar didominasi tumbuhan rawa serta 

semak belukar, tumbuhan paku-pakuan dengan beberapa pohon kering dibagian 

belakang sempadan sungai kiri kanan.  Pada lokasi pertama hingga kedua pada 

sungai Bekasai Besar topografi sekitar sungai relatif datar.   

Tabel 7.  Kondisi Badan Sungai Bekasai Besar 

Waktu 
Sampling 

Variabel  

Lebar 
Sunga
i (M) 

Dalam 
Tengah 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tepi 

Sungai 
(M) 

Dalam 
rerata 
Sungai 

(M) 

Luas 
Penampan
g Sungai 

(M) 

Kecerahan 
Sungai  

(M) 

Warna 
Air 

Sungai 
pH 

Suhu 
Air 
(ºC) 

Kecepatan 
Arus  

(M/dtk) 

Debit Air 
(L/dtk) 

TSS 
(Mg/L) 

Lokasi  I 2.8 1.6 1 1.3 3.64 1.6 Jerni
h 

7 24 55.56 2022 3 
Lokasi  II 5.2

3 
2 1 1.5 7.845 2 Jerni

h 
7 25 28.57 2241 5 

Lokasi  III N A 
Lokasi  IV N A 
Lokasi  V N A 

Laboratorium Kualitas Air Univ. Borneo Tarakan, 2015   
NA (Not Available) = data tidak dianalisis karena tidak mendukung 

 Akses ke menuju kedua lokasi bisa dilalui namun mulai sulit pada lokasi 

ketiga, keempat dan kelima sehingga diputuskan pada lokasi sampling ketiga 

sampai kelima tidak dilakukan pengamatan.  Beberapa ikan nampak ditemukan 

berenang di dalam sungai. Kondisi ini terindikasi bahwa bibit dan lingkungan 

ekologi perairan sungai Bekasai Besar bisa untuk hidup dan berkembang biak ikan 

air tawar.  Berdasarkan hasil survei pengamatan aksesibilitas pendukung, hasil 

interpretasi analisis data fisika kimia air serta kondisi total carbon, pH  dan jenis 

tekstur sedimen tanah lempung liat berpasir secara umum mendukung bagi 

pengembangan budidaya air tawar.  

Tabel 6.  Kondisi Badan Sungai Bekasai Besar 

Tekstur Sedimen  pH Tanah Bahan Organik 
Pasir 
(%) 

Debu 
(%) 

Liat 
(%) 

Kelas Tekstur H2O KCL Carbon Total 

9 60 31 Lempung Liat Berdebu (SiCL) 3.46 - 1.92 

Laboratorium Ilmu Tanah Univ. Borneo Tarakan, 2015 

2. Sungai Binalatung 2 
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Sungai Binalatung 2 secara geografi berada pada wilayah Tarakan Timur dan 

Tengah untuk lokasi kesatu dan empat lokasi lainnya masuh Tarakan Timur zona 

Pantai amal Kota Tarakan.  Sungai Binalatung 2 masuk kawasan Daerah Aliran 

Sungai Binalatung (Dinas PU Kota Tarakan, 2015).  Kondisi secara umum Sungai 

Binalatung 2 ; 

Tabel 7.  Deskripsi Umum Badan Sungai Binalatung 2 

Waktu Sampling 
Variabel  

Kondisi 
Cuaca 

Kondisi Ling. Hutan 
Kondisi Aktivitas 

Manusia 
Aksesibilitas 

Lokasi Sampling I 
 

Berawan Hutan dan 
Perkebunan 

Aktifitas Sedang 
Berkebun 

Mudah jalan 
setapak kecil 

Lokasi Sampling II 
 

Mendung Hutan dan Semak 
Belukar 

Tidak ditemukan Mudah jalan 
setapak kecil 

Lokasi Sampling III 
 

Berawan 
Semak Belukar dekat 

pantai 
Tidak ditemukan 

Aksesnya 
cukup sulit 

karena melalui 
lereng   Lokasi Sampling IV 

 
Cerah Perkebunan Aktifitas waga yang 

berkebun 
Mudah 

Lokasi Sampling V 
 

Cerah Perkebunan kelapa 
dan dekat pantai 

Nelayan, budidaya 
dan aktivitas pesisir 

Mudah 

 

 Secara umum kondisi topografi dasar sungai Binalatung 2 dengan substrat 

dominan lempung liat berdebu (SiCL).  Kondisi ini baik bagi pembuatan kolam 

sekitar karena pori-pori dan struktur tanah yg cenderung kuat dan keras. Besarnya 

debit air sungai dan relatif lebar dan dalamnya sungai menambah kekuatan lokasi 

ini bagi pengembangan budidaya ikan air tawar.  Apalagi dengan kondisi musim 

kemarau saat pengamatan maka jika masuk musim penghujan akan menambah 

volume dan debit air sungai.  Kondisi ini hampir merata pada dimulai lokasi kedua 

hingga kelima sampling pengamatan dilapangan.   

Transportasi kelokasi ini sangat mudah dan kondisi sungai yang relatif cukup 

debit air dan cukup kedalaman.   Lokasi kedua banyak ditemukan vegetasi hutan 

dan semak belukar akses kelokasi relatif bisa melalui jalan setapak yang sudah ada 

dan kondisi sungai yang cukup dalam serta debit yang sedang, pada sampling 

ketiga banyak rawa pantai dan semak belukar dengan akses cukup sulit, sampling 

keempat terdiri dari perkebunan dan beberapa vegetasi Nipah, sedangkan pada 
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sampling kelima sudah banyak pemukiman warga pesisir dengan dominansi 

vegetasi tumbuhan kelapa.  Secara umum akses ke lokasi relatif mudah karena ada 

jalan setapak yang cukup lebar kecuali pada lokasi ketiga.  Berdasarkan hasil survei 

pengamatan aksesibilitas pendukung dan hasil interpretasi secara umum pada 

lokasi kesatu dan kedua cukup mendukung pengembangan budidaya air tawar.  

Tabel 8.  Kondisi Badan Sungai Binalatung 2 

Waktu 
Sampling 

Variabel  

Lebar 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tengah 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tepi 

Sungai 
(M) 

Dalam 
rerata 
Sungai 

(M) 

Luas 
Penampa

ng 
Sungai 

(M) 

Kecerahan 
Sungai  

(M) 

Warna Air 
Sungai 

pH 
Suhu 
Air 
(ºC) 

Kecepatan 
Arus  

(M/dtk) 

Debit 
Air 

(L/dtk) 

TSS 
(Mg/L) 

Lokasi  I 1.41 0.14 0.1 0.12 0.17 0.14 
Kuning 

Kecoklatan 
7 29ºC 0.11 19 19 

Lokasi  II 5.2 0.87 0.5 0.685 3.56 0.87 Kuning 
Kecoklatan 

7 28ºC 0.06 213 11 

Lokasi  III 8.3 0.89 0.45 0.67 5.56 0.89 
Kuning 

Kecoklatan 
7 29ºC 0.02 111 25 

Lokasi  IV 6.4 1.5 1 1.25 8.00 1.5 Coklat 7 29ºC 0.03 276 299 

Lokasi  V 13 1.98 1 1.49 19.37 1.98 
Kuning 

Kehijauan 
8 30ºC 0.03 570 31 

Laboratorium Kualitas Air Univ. Borneo Tarakan, 2015 

 

Tekstur Sedimen  pH Tanah Bahan Organik 

Pasir 
(%) 

Debu 
(%) 

Liat 
(%) 

Kelas Tekstur H2O KCL Carbon Total 

9 60 31 Lempung Liat Berdebu (SiCL) 3.46 - 1.92 

Laboratorium Ilmu Tanah Univ. Borneo Tarakan, 2015 
 

3. Sungai Sembawang 

Sungai Sembawang secara geografi berada pada wilayah Tarakan Timur Kota 

Tarakan. Sungai Sembawang masuk kawasan Daerah Aliran Sungai Sembawang 

Mambulua (Dinas PU Kota Tarakan, 2015).  Kondisi secara umum Sungai 

Sembawang ; 

Tabel 9.  Deskripsi Umum Badan Sungai Sembawang 

Waktu Sampling 
Variabel  

Kondisi Kondisi Ling. Hutan Kondisi Aktivitas Aksesibilitas 
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Cuaca Manusia 

Lokasi Sampling I 
(12.50 wite) 

Cerah Hutan lindung Jalur setapak Sulit/jalan kaki 

Lokasi Sampling II 
(13.45 wite) 

Cerah Kebun, kandang sapi Jalur beternak 
Sulit/rawa/ 
jalan kaki 

Lokasi Sampling III 
(15.25 wite) 

Cerah Hutan dan semak Tidak ada 
Sulit/rawa/ 
jalan kaki 

Lokasi Sampling IV 
(17.10 wite) 

Cerah Ada aktivitas manusia  Perkampungan 
Jalan kaki/lokal 

warga 
Lokasi Sampling V 

(17.23 wite) 
Cerah 

Ada aktivitas manusia 
dekat pantai 

Rumput laut 
Jalan kaki/lokal 

warga 

  

 Secara umum kondisi topografi dasar sungai Sembawang landai bahkan ada 

yang dangkal namun lebar hampir merata dengan lahan atas kiri dan kanan.  

Kondisi badan sungai ini cukup bervariasi antara 1 meter sampai yang paling lebar 4 

meter, air sungai tidak mengeluarkan aroma bau menyengat. Hasil pengamatan 

lapangan kondisi lingkungan sekitarnya aliran sungai ini aktivitas manusia pasif dan 

terdapat sebuah perkebunan dan peternakan kecil (sapi) pada lokasi kesatu dan 

kedua dengan kondisi topograpi lahan atas miring/lembah namun sebagian tanah 

masuk katagori Hutan Lindung Kota Tarakan.   

 

 

Tabel 10.  Kondisi Badan Sungai Sembawang 

Waktu 
Sampling 

Variabel  

Lebar 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tengah 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tepi 

Sungai 
(M) 

Dalam 
rerata 
Sungai 

(M) 

Luas 
Penampang 
Sungai (M) 

Kecerahan 
Sungai  

(M) 

Warna 
Air 

Sungai 
pH 

Suhu 
Air 
(ºC) 

Kecepatan 
Arus  

(M/dtk) 

Debit Air 
(L/dtk) 

TSS 
(Mg/L) 

Lokasi  I 0.8 0.06 0.65 0.063 0.05 0.06 Keruh 7 28 019 9.54 86 
Lokasi  II 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Keruh 7 33 025 25.00 79 

Lokasi  III 2 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 Keruh 6 30 0.23 230.41 137 

Lokasi  IV 2.5 0.5 0.3 0.4 1.0 0.5 Jernih 7 29 0.09 93.46 12 

Lokasi  V 2 0.17 0.1 0.135 0.303 0.3 Keruh 8 33 0.27 72.97 19 

Laboratorium Kualitas Air Univ. Borneo Tarakan, 2015 

 Pada lokasi keempat terdapat perkebunan warga dan perkampungan 

sedangkan lokasi kelima dekat dengan masyarakat serta akses jalan warga. 
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Berdasarkan pengamatan dan analisis lapangan, debit dan volume air yang 

dihasilkan bervariasi.  Pada lokasi keempat dan kelima ada rumah warga di 

pinggiran yang memanfaatkan air sungai dan lokasi kelima berdekatan dengan 

pesisir yang berpotensi adanya pengaruh dari laut. Hasil survei pengamatan 

aksesibilitas pendukung dan hasil analisis sungai secara umum wilayah lokasi 

keempat sungai Sembawang mendukung bagi pengembangan budidaya air tawar.  

Tabel 11.  Kondisi Sedimen Sungai Sembawang 
 

Tekstur Sedimen  pH Tanah Bahan Organik 

Pasir (%) 
Debu 

(%) 
Liat (%) Kelas Tekstur H2O KCL Carbon Total 

11 50 39 Lempung Liat Berdebu (SiCL) 4.09 - 0.50 

Laboratorium Ilmu Tanah Univ. Borneo Tarakan, 2015 

4. Sungai Tanjung Batu 

Sungai Tanjung Batu secara geografi berada pada wilayah Tarakan Timur 

Kota Tarakan.  Sungai Tanjung Batu masuk kawasan daerah Aliran Sungai 

Mantogog (Dinas PU Kota Tarakan, 2015).  Kondisi secara umum Sungai Tanjung 

Batu ; 

 

 

 

 

 

Tabel 12.  Deskripsi Umum Badan Sungai Tanjung Batu 

Waktu Sampling 
Variabel  

Kondisi Cuaca 
Kondisi Ling. 

Hutan 
Kondisi Aktivitas 

Manusia 
Aksesibilitas 

Lokasi Sampling I 
 

Panas Perkebunan Aktif Dapat di 
Jangkau Lokasi Sampling II 

 
Panas Hutan Aktif Dapat di 

jangkau Lokasi Sampling III 
 

Berawan  Hutan pasif Sulit 
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Lokasi Sampling IV 
 

Berawan 
Ada kegiatan 

pertambangan 
pasif 

Dapat di 
jangkau 

Lokasi Sampling V 
 

Cerah  Perkampungan  Aktif Dapat di 
jangkau  

Hasil pengamatan dilapangan pada kelima lokasi sampling secara umum 

sungai tanjung batu (DAS mentogog) daerah sekitar didominasi kegiatan pertanian 

dan perkebunan masyarakat. Secara umum kondisi topografi dasar sungai tanjung 

batu (DAS mentogog)  landai. Kondisi badan sungai ini cukup bervariasi antara 3 

meter sampai yang paling lebar 8 meter, ini menunjukkan bahwa badan sungai 

bervariasi.  Air sungai tidak mengeluarkan aroma bau menyengat. Hasil pengamatan 

lapangan kondisi lingkungan sekitarnya aliran sungai ini aktivitas manusia aktif dan 

terdapat sebuah perkebunan (pinang, rambutan, kelapa, terap, jeruk, bambu) dan 

perkampungan pada lokasi kesatu dan kedua dengan kondisi topograpi datar dan 

curam.   

Pada lokasi ketiga lokasi kurang layak bagi budidaya perikanan dikarenakan 

banyak sampah ranting dan pohon tumbang serta sampah dari lokasi sekitar 

(pertanian) dengan topografi terjal. lahan rawa, aktivitas manusia tidak ada dan 

akses jalan belum ada.   Pada lokasi keempat terdapat berkebun/perkebunan warga 

dan perkampungan sedangkan lokasi kelima dekat dengan perkampungan 

masyarakat serta akses jalan warga dan ada rumah warga di pinggiran yang 

memanfaatkan air sungai dan berdekatan dengan pesisir yang berpotensi adanya 

pengaruh dari laut.  Hasil survei aksesibilitas pendukung dan kondisi badan sungai 

secara umum wilayah lokasi kempat dan kelima sungai tanjung batu (DAS 

mentogog) cukup mendukung budidaya air tawar.   

Tabel 13.  Kondisi Badan Sungai Tanjung Batu 

Waktu 
Sampling 

Variabel  

Lebar 
Sunga
i (M) 

Dalam 
Tengah 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tepi 

Sungai 
(M) 

Dalam 
rerata 
Sungai 

(M) 

Luas 
Penampan
g Sungai 

(M) 

Kecerahan 
Sungai  

(M) 

Warna Air 
Sungai 

pH 
Suhu 
Air 
(ºC) 

Kecepatan 
Arus  

(M/dtk) 

Debit Air 
(L/dtk) 

TSS 
(Mg/L) 

Lokasi  I 4 0.3 0.1 0.2 0.80 0.3 jernih 7 28 0.05 41 6 

Lokasi  II 3 0.25 0.1
5 

0.2 0.60 0.25 Coklat 7 28 0.17 101 17 
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Lokasi  III 2.7 0.1 0.1 0.1 0.27 0.1 Jernih 7 28 0.21 58 21 

Lokasi  IV 5.3 1 0.7 0.85 4.505 0,2 Coklat 7 28 0.12 543 2 
Lokasi  V 9 0.3 0.2 0.25 2.25 0.3 Coklat 7 30 0.16 368 9 

Laboratorium Kualitas Air  Univ. Borneo Tarakan, 2015 

 
Tekstur Sedimen  pH Tanah Bahan Organik 

Pasir 
(%) 

Debu 
(%) 

Liat 
(%) 

Kelas Tekstur H2O KCL Carbon Total 

52 26 22 Lempung Liat Berpasir (SCL) 4.78 - 0.54 

Laboratorium Ilmu Tanah Univ. Borneo Tarakan, 2015 

 

5. Sungai Karungan 

Sungai Karungan berada di wilayah Tarakan Timur Kota Tarakan. Sungai 

Karungan masuk kawasan Daerah Aliran Sungai Mamburungan/Karungan.  

Tabel 14.  Deskripsi Umum Badan Sungai Karungan 

Waktu Sampling 
Variabel  

Kondisi Cuaca 
Kondisi Ling. 

Hutan 
Kondisi Aktivitas 

Manusia 
Aksesibilitas 

Lokasi Sampling I 
 

Cerah Semak belukar Ada perusahaan Jalan lokal 

Lokasi Sampling II 
 

Cerah Semak belukar Ada perumahan dan 
pertambakan 

Jalan lokal 

Lokasi Sampling III Cerah Mangrove warga Jalan lokal 

Lokasi Sampling IV Cerah Mangrove 
Ada perumahan dan 

pertambakan 
Jalan lokal 

Lokasi Sampling V Cerah Mangrove 
Ada perumahan dan 

pertambakan 
Jalan lokal 

 Secara umum kondisi topografi dasar sungai Mamburungan/Karungan landai  

Kondisi badan sungai ini cukup bervariasi antara 1 meter sampai yang paling lebar 4 

meter.  Warna air secara umum kuning, coklat kehijauan.  Hasil pengamatan 

lapangan kondisi lingkungan sekitarnya aliran sungai ini aktivitas manusia aktif.  

Terdapat perkebunan dan pertambakkan pada lokasi kedua dengan kondisi 

topograpi lahan atas berada pada dataran rendah dan cenderung datar.  Vegetasi 

tumbuhan rerumputan, karamunting dan semak belukar.   Pada lokasi ketiga hingga 

kelima sudah dijumpai mangrove, perumahan warga dan ada pertambakkan serta 

akses jalan lokal cukup baik. 
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Tabel 15.  Kondisi Badan Sungai Karungan 

Waktu 
Sampling 

Variabel  

Lebar 
Sunga
i (M) 

Dalam 
Tengah 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tepi 

Sungai 
(M) 

Dalam 
rerata 
Sungai 

(M) 

Luas 
Penampan
g Sungai 

(M) 

Kecerahan 
Sungai  

(M) 

Warna Air 
Sungai 

pH 
Suhu 
Air 
(ºC) 

Kecepatan 
Arus  

(M/dtk) 

Debit 
Air 

(L/dtk) 

TSS 
(Mg/L) 

Lokasi  I 0.4 0.14 
0.0
6 

0.1 0.04 0.14 
Kuning 

kecoklata
n 

7 
29 
ºC 

0.148 
5.55

6 
4 

Lokasi  II 4.1 0.2 
0.0
6 

0.13 0.533 0.2 
Coklat 

kehijauan 
8 

30 
ºC 

0.556 
296.

1 
15 

Lokasi  III N A 

Lokasi  IV N A 

Lokasi  V N A 

Laboratorium Kualitas Air Univ. Borneo Tarakan, 2015   
NA (Not Available) = data tidak dianalisis karena tidak mendukung 

 

 Berdasarkan pengamatan dan analisis lapangan, debit dan volume air yang 

dihasilkan bervariasi.  Debit air tertinggi terdapat pada lokasi kesatu dengan debit 

sekitar 5.556 liter/detik dan lokasi kedua 296.1 liter/detik.  Nilai debit ini cukup 

tinggi dibanding lainnya sehingga dari sisi ketersediaan air cukup bagi 

pengembangan buddidaya perikanan tawar.  Berdasarkan analisis kondisi sedimen 

yaitu memiliki substrat dominan Liat (C).  Kondisi subtrat ini baik bagi pembuatan 

kolam sekitar karena pori-pori dan struktur tanah yg cenderung kuat namun kurang 

baik bagi produktivitas unsur hara di tanah karena nilai carbon total cukup rendah. 

Hasil survei pengamatan aksesibilitas pendukung dan hasil interpretasi analisis 

secara umum wilayah lokasi kesatu sungai Mamburungan/Karungan mendukung 

bagi pengembangan budidaya air tawar. 

Tabel 16.  Kondisi Badan Sungai Karungan 

Tekstur Sedimen   pH Tanah Bahan Organik 

Pasir 
(%) 

Debu 
(%) 

Liat 
(%) 

Kelas Tekstur 
 

H2O KCL Carbon Total 

23 35 42 Liat (C)  5.11 - 0.26 

Laboratorium Ilmu Tanah Univ. Borneo Tarakan, 2015 

6. Sungai Pamusian dan Buaya 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	
	 	 	 	

	

Sungai Pamusian Buaya secara geografi berada pada wilayah Tarakan 

Tengah Kota Tarakan.  Sungai Pamusian Buaya masuk kawasan daerah aliran sungai 

pamusian buaya ; 

Tabel 17.  Deskripsi Umum Badan Sungai Pamusian 

Waktu Sampling 
Variabel  

Kondisi Cuaca 
Kondisi Ling. 

Hutan 
Kondisi Aktivitas 

Manusia 
Aksesibilitas 

Lokasi Sampling I 
(12.47 wite) 

Mendung Di Tengah Kota 
Banyak Aktifitas 
(Pepabri kp.1) 

Bisa ditempuh 
dengan 

Kendaraan 
Lokasi Sampling II 

(13.24 wite) 
Cerah Panas Kebun 

Budidaya Ikan  
(dkt Gn.Selatan Kp.1) 

Mudah 

Lokasi Sampling III 
(14.50 wite) 

Panas Kebun 
Perkebunan   

(irigasi sungai) 
penggalian pasir 

Jalan Setapak 

Lokasi Sampling IV     

Lokasi Sampling V     

 
Secara umum kondisi topografi dasar sungai Pamusian landai bahkan ada 

yang dangkal namun lebar hampir merata dengan lahan atas kiri dan kanan.  

Kondisi badan sungai ini cukup bervariasi antara 1 meter sampai yang paling lebar 4 

meter, ini menunjukkan bahwa semakin ke hulu semakin kecil badan sungai.  Air 

sungai tidak mengeluarkan aroma bau menyengat.  

Tabel 18.  Kondisi Badan Sungai Pamusian 

Waktu 
Sampling 

Variabel Sampel 

Lebar 
Sunga
i (M) 

Dalam 
Tengah 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tepi 

Sungai 
(M) 

Dalam 
rerata 
Sungai 

(M) 

Luas 
Penampan
g Sungai 

(M) 

Kecerahan 
Sungai  

(M) 

Warna 
Air 

Sungai 
pH 

Suhu 
Air 
(ºC) 

Kecepatan 
Arus  

(M/dtk) 

Debit 
Air 

(L/dtk) 

TSS 
(Mg/L) 

Lokasi  I 1.5 0.5 0.4 0.45 0.675 0.5 Kuning 7 28ºC 0.086 
57.
70 

26 

Lokasi  II 1 0.5 0.35 0.425 0.425 0.5 Coklat 7 29ºC 0.056 
23.
62 

15 

Lokasi  III 0.5 0.35 0.3 0.325 0.163 0.35 Coklat 7 28ºC 0.045 
72.
23 

9 

Lokasi  IV N A 

Lokasi  V N A 
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Laboratorium Kualitas Air Univ. Borneo Tarakan, 2015   
NA (Not Available) = data tidak dianalisis karena tidak mendukung 

 

Tekstur Sedimen  pH Tanah Bahan Organik 

Pasir 
(%) 

Deb
u (%) 

Liat 
(%) 

Kelas Tekstur H2O KCL Carbon Total 

18 39 43 Liat (C)  4.44 - 0.51 

Laboratorium Ilmu Tanah Univ. Borneo Tarakan, 2015 

Hasil pengamatan lapangan kondisi lingkungan sekitarnya aliran sungai ini 

aktivitas manusia aktif dan terdapat sebuah perkebunan pada lokasi kesatu 

tanaman, kebun dan semak liar dan kedua semak belukar dan rawa-rawa serta ada 

kegiatan budidaya air tawar (kolam) oleh masyarakat.  kondisi topograpi landai dan 

ada sebagian yang bertambang pasir skala kecil.   Sementara pada lokasi ketiga 

lokasi lahan rawa, aktivitas manusia tidak ada dan akses jalan belum ada.   

Berdasarkan pengamatan dan analisis lapangan, debit dan volume air yang 

dihasilkan bervariasi.  Kondisi ini hampir merata pada kedua lokasi kecuali pada 

lokasi ketiga debit air kecil. Hasil survei pengamatan aksesibilitas pendukung dan 

hasil interpretasi analisis secara umum wilayah lokasi kesatu dan kedua sungai 

Pamusian mendukung bagi pengembangan budidaya air tawar. 

7. Sungai Bunyu 

Sungai Bunyu secara geografi berada pada wilayah Tarakan Utara Kota 

Tarakan.  Sungai Bunyu masuk kawasan daerah aliran sungai bunyu (Dinas PU Kota 

Tarakan, 2015).  Kondisi secara umum Sungai Bunyu ; 

Tabel 19.  Deskripsi Umum Badan Sungai Bunyu 

Waktu Sampling 
Variabel Sampel 

Kondisi Cuaca 
Kondisi Ling. 

Hutan 
Kondisi Aktivitas 

Manusia 
Aksesibilitas 

Lokasi Sampling I 
(13.50 wite) 

Berawan Semak Perumahan warga Jalan Lokal 

Lokasi Sampling II 
(14.25 wite) 

Berawan Pekebunan Sedikit warga Jalan Lokal 
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Lokasi Sampling III 
(15.00 wite) 

 

Cerah 
Hutan Bambu & 
Perkebunan dan 

dekat tambak 

Sedikit  warga Jalan Lokal 

Lokasi Sampling IV 
(15.23 wite) 

Cerah Pekebunan Perumahan warga Jalan Lokal 

Lokasi Sampling V 
(15.37 wite) 

Cerah Pekebunan Perumahan warga Jalan Lokal 

 

 Secara umum kondisi topografi dasar sungai Bunyu landai bahkan ada yang 

dangkal namun lebar hampir merata dengan lahan atas kiri dan kanan.  Kondisi 

badan sungai ini cukup bervariasi antara 2,5 meter sampai yang paling lebar 9,5 

meter, ini menunjukkan bahwa badan sungai relatif lebar.  Air sungai tidak 

mengeluarkan aroma bau menyengat. Hasil pengamatan lapangan kondisi 

lingkungan sekitarnya aliran sungai ini aktivitas manusia cukup aktif (terdapat 

perumahan warga), topografi sekitar lahan kiri kanan sungai relatif datar pada 

semua lokasi kecuali lokasi keempat relatif berbukit dan terdapat sebuah 

perkebunan pada lokasi kedua hingga kelima.  Vegetasi tumbuhan paku-pakuan 

dan semak belukar.   Sementara pada lokasi ketiga terdapat perkebuan dan hutan 

bambau, sebagian lahan rawa basah, dan dekat dengan pertambakkan warga. Pada 

lokasi keempat terdapat berkebun/perkebunan warga dan perkampungan 

sedangkan lokasi kelima dekat dengan masyarakat serta akses jalan warga. 

 Tabel 20.  Kondisi Badan Sungai Bunyu 

Waktu 
Sampling 

Variabel Sampel 

Lebar 
Sunga
i (M) 

Dalam 
Tengah 
Sungai 

(M) 

Dalam 
Tepi 

Sungai 
(M) 

Dalam 
rerata 
Sungai 

(M) 

Luas 
Penampang 
Sungai (M) 

Kecerahan 
Sungai  

(M) 

Warna 
Air 

Sungai 
pH 

Suhu 
Air 
(ºC) 

Kecepatan 
Arus  

(M/dtk) 

Debit 
Air 

(L/dtk) 

TSS 
(Mg/L) 

Lokasi  I 9.5 0.11 0.05 0.08 0.76 0.11 
coklat 
muda 

7 33ºC 0.24 180.95 29 

Lokasi  II 
5.3
5 

0.75 0.02 0.385 2.060 0.75 
coklat 
muda 

6 35ºC 0.25 492.76 19 

Lokasi  III 6.2 0.31 0.05 0.18 1.126 0.31 coklat  7 31ºC 0.21 237.45 54 

Lokasi  IV 2.5 0.09 0.05 0.07 0.175 0.09 Coklat 7 29ºC 0.29 51.32 36 

Lokasi  V 3 0.09 0.02 0.055 0.165 0.09 Jernih 7 30ºC 0.47 77.10 71 

Laboratorium Kualitas Air Univ. Borneo Tarakan, 2015 
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 Berdasarkan pengamatan dan analisis lapangan, debit dan volume air yang 

dihasilkan cukup baik.  Kondisi ini hampir merata pada semua lokasi, ada rumah 

warga di pinggiran yang memanfaatkan air sungai diantaranya sebagai perkebunan 

mulai lokasi kedua hingga kelima.  Aksebilitas dan keamanan cukup memadai 

mengingat hampir sepanjang lokasi-lokasi pengamatan mempunyai akses jalan lokal 

yang mudah dilewati kendaraan serta terdapat rumah warga. 

Tabel 21.  Kondisi Badan Sungai Bunyu 

Tekstur Sedimen  pH Tanah Bahan Organik 

Pasir 
(%) 

Debu 
(%) 

Liat 
(%) 

Kelas Tekstur H2O KCL Carbon Total 

55 20 25 Lempung Liat Berpasir (SCL) 4.41 - 0.41 

Laboratorium Ilmu Tanah Univ. Borneo Tarakan, 2015 

Hasil survei pengamatan aksesibilitas pendukung serta hasil interpretasi analisis 

secara umum zona lokasi kesatu dan kedua sungai Bunyu mendukung bagi 

pengembangan budidaya air tawar. 

 

4.1 Upaya Kelola Sungai Bagi Budidaya Perikanan Air Tawar 

Setelah mengetahui kondisi umum sungai di wilayah Kota Tarakan maka 

sebagai realisasi dalam pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar di kolam 

harus mempertimbangkan aspek-aspek peruntukaan kolam itu sendiri seperti 

berdasarkan sumber air, kegunaan dan berdasarkan tipe aliran sungai tersebut akan 

mempengaruhi konstruksi, teknologi serta manajemen usaha budidaya nantinya.  

Sungai Kota Tarakan secara umum terbentuk oleh aliran air secara alami/natural.   
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Gambar 2.  Peta Kesesuaian Kolam Air Tawar Pada Aliran Sungai Kota Tarakan 

Berdasarkan data survey dan analisis pembahasan pada bab diatas terdapat 

beberapa sungai yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha perikanan 

budidaya kolam air tawar yaitu pada  tabel 21 berikut : 

Tabel 21.  Upaya Kelola Sungai Bagi Budidaya Air Tawar 

No Sungai Lokasi Upaya Kelola /Rekayasa 

1 Karungan 
Tarakan Timur/ DAS 
Mamburungan/Karungan 
(Lokasi kesatu)  

1. Perlu perhatian dan identifikasi penggunaan pestisidisa, 
pupuk dan kimia lainnya dilapangan karena terdapat 
kegiatan pertanian, perkebunan warga 

2. Perlu upaya persiapan bahan air sungai melalui media 
kolam tandon, pompa air, mengingat debit dan 
ketersediaan debit air sungai tidak sepanjang waktu 
terutama musim kemarau 

3. Perlu perhatian pengelolaan tanah jika membuka lahan 
atas/kolam 

2 Binalatung 2 

Tarakan Timur dan 
Tengah / DAS 
Binalatung 
(lokasi kesatu dan kedua) 

1. Perlu upaya persiapan bahan air sungai melalui media 
kolam tandon, pompa air, mengingat debit dan 
ketersediaan debit air sungai tidak sepanjang waktu 
terutama musim kemarau 
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3 Bunyu 

Tarakan Barat/ DAS 
Bunyu 
(lokasi kesatu, kedua, 
keempat dan kelima) 

1. Perlu perhatian dan identifikasi penggunaan pestisidisa, 
pupuk dan kimia lainnya dilapangan karena terdapat 
kegiatan pertanian, perkebunan warga 

2. Perlu upaya persiapan bahan air sungai melalui media 
kolam tandon, pompa air, mengingat debit dan 
ketersediaan debit air sungai tidak sepanjang waktu 
terutama musim kemarau 

3. Terdapat rumah dan perkampungan masyarakat sehingga 
perhatian khusus adalah limbah rumah tangga 

4 Bekasai Besar 
Tarakan Utara/ DAS 
Keterangan 
(lokasi kesatu dan kedua) 

1. Perlu upaya persiapan bahan air sungai melalui media 
kolam tandon, pompa air, mengingat debit dan 
ketersediaan debit air sungai tidak sepanjang waktu 
terutama musim kemarau, namun dilokasi ini debit masih 
relatif cukup 

2. Perlu perhatian mengenai akses jalan yang masih sulit 
dijangkau 

3. Keamanan dan keterjangkaun relatif minim dan perlu 
menjadi perhatian karena vegetasi sekitar didominasi hutan 
(sebagian hutan lindung terutama lokasi kesatu) dan semak 
belukar, 

5 Tanjung Batu 

Tarakan Timur/ DAS 
Mantogog 
(lokasi ketiga dan 
keempat) 

1. Perlu perhatian dan identifikasi penggunaan pestisidisa, 
pupuk dan kimia lainnya dilapangan karena terdapat 
kegiatan pertanian, perkebunan warga 

2. Perlu upaya persiapan bahan air sungai melalui media 
kolam tandon, pompa air, mengingat debit dan 
ketersediaan debit air sungai tidak sepanjang waktu 
terutama musim kemarau 

3. Perlu perhatian pada lokasi empat terdapat kegiatan 
penambangan pasir sungai yang berpotensi meningkatkan 
sedimen air 

6 Pamusian 
Tarakan Tengah/ DAS 
Pamusian dan Buaya 
(lokasi kesatu dan kedua) 

1. Perlu perhatian dan identifikasi penggunaan pestisidisa, 
pupuk dan kimia lainnya dilapangan karena terdapat 
kegiatan perkebunan warga 

2. Perlu upaya persiapan bahan air sungai melalui media 
kolam tandon, pompa air, mengingat debit dan 
ketersediaan debit air sungai tidak sepanjang waktu 
terutama musim kemarau 

3. Perlu adanya kesamaan tujuan dengan warga sekitar terkait 
potensi limbah domestik karena dekat dengan perumahan 
pepabri kp.1 

7 Sembawang 
Tarakan Timur/ DAS 
Sembawang Mambulua 
(lokasi keempat) 

1. Perlu upaya persiapan bahan air sungai melalui media 
kolam tandon, pompa air, mengingat debit dan 
ketersediaan debit air sungai tidak sepanjang waktu 
terutama musim kemarau 

2. Terdapat rumah sebagian dipinggir sungai dan 
perkampungan masyarakat sehingga perhatian khusus 
adalah limbah rumah tangga 

Hasil olah data 2015  
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Abstrak 

 
Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) merupakan salah satu kawasan konservasi yang 
bertujuan melindungi kelestarian ekosistem dan sumber daya alam. Ikan tenggiri dan 
tongkol adalah ikan pelagis yang merupakan tangkapan utama di TNKJ. Tujuan studi ini 
adalah menganalisis laju eksploitasi ikan tenggiri dan tongkol. Penelitian dilakukan pada 
bulan Juni-September 2006. Pengukuran laju eksploitasi menggunakan metode analitik 
didasarkan pada pertumbuhan dan mortalitas ikan, dengan mengukur panjang ikan hasil 
tangkapan selama tiga bulan. Ikan tenggiri (Scomberomorus commerson) yang diukur 
adalah 314 ekor, dan ikan tongkol (Euthynnus affinis) adalah 499 ekor. Analisis data 
menggunakan program Fish Stock Assessment Tools (FISAT II). Hasil penelitian 
menunjukkan tren ukuran ikan tenggiri cenderung meningkat, dengan laju eksploitasi (E) = 
0,29 (under exploited), sehingga pemanfaatannya dapat ditingkatkan. Sementara ukuran 
ikan tongkol cenderung menurun, dengan laju eksploitasi (E) = 0,5. Kondisi pemanfaatan 
ikan tongkol bearada pada posisi mengkhawatirkan. Perlu dilakukan pengelolaan terhadap 
penangkapan ikan tongkol agar tidak mengarah ke penangkapan berlebih, dengan 
mengatur alat tangkap nelayan.  
 
Kata kunci: kawasan konservasi, Karimunjawa, pelagis, tenggiri, tongkol 
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Pendahuluan 

Ikan tenggiri dan tongkol merupakan ikan pelagis yang merupakan hasil 

tangkapan utama di perairan Karimunjawa (PPP Karimunjawa, 2014). Kedua ikan 

tersebut ditangkap oleh nelayan nelayan lokal dengan alat tangkap jaring dan 

pancing. Ikan pelagis merupakan elemen kunci dalam rantai makanan laut, termasuk 

bagian penting dari keseluruhan ekosistem yang sehat (Shephard et al., 2014). Hasil 

analisis comparataive performance index (CPI) terhadap kelompok ikan pelagis 

besar, menunjukkan bahwa ikan tenggiri dan tongkol menempati prioritas utama 

di Karimunjawa (Irnawati et al., 2011). 

Kepulauan Karimunjawa merupakan suatu kelompok pulau-pulau kecil yang 

berjumlah 27 pulau. Sebagian wilayah perairan Karimunjawa ditetapkan sebagai 

kawasan konservasi, meliputi 22 pulau dan lima pulau selebihnya berada di luar 

kawasan konservasi (BTNKJ, 2014). UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membagi kawasan konservasi menjadi 

beberapa jenis pengelolaan, salah satunya adalah taman nasional. Definisi taman 

nasional menurut undang-undang tersebut adalah kawasan pelestarian alam yang 

mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk 

tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, 

dan rekreasi.  

 Karimunjawa ditetapkan sebagai taman nasional melalui SK Menhutbun No. 

78/Kpts-II/1999 pada 22 Februari 1999. Pada tahun 2001, seluruh kawasan perairan 

di TNKJ ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No.74/Kpts-II/2001 (Campbell et al. 2013). Wilayah yang 

dilindungi oleh TNKJ sebagian besar adalah perairan, dengan melindungi ekositem 

terumbu karang sebagai daerah spawning ground, nursery ground, dan feeding 

ground bagi ikan dan biota lainnya.  
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Pemasyarakatan teknologi penangkapan ikan tepat guna harus dilakukan 

dalam rangka pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) dan 

peningkatan keterampilan dan budaya masyarakat nelayan di kawasan Karimunjawa. 

Penerapan teknologi penangkapan tepat guna harus sejalan dengan upaya menjaga 

kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (Irnawati et al., 2011). Namun, 

penangkapan ikan di dalam kawasan TNKJ yang dilakukan oleh nelayan skala kecil 

(< 5 gross tonnage/GT) sering kali menggunakan alat tangkap yang tidak ramah 

lingkungan, misalnya penggunaan pottasium, bom, dan jaring cantrang (Campbell 

et al. 2013). Hal tersebut mengkhawatirkan terjadinya degradasi ekosistem terumbu 

karang dan sumber daya ikan. Untuk menganalisis keberlanjutan SDI tenggiri dan 

tongkol di TNKJ perlu dilakukan studi tentang laju eksploitasi kedua ikan tersebut, 

karena salah satu aspek dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah 

memelihara keberlanjutan stok atau biomassa agar tidak melewati daya dukungnya 

(Charles, 2001). 

Tujuan studi ini adalah mengukur laju eksploitasi ikan tenggiri dan tongkol, 

kemudian menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil oleh pengelola TNKJ 

dan para pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan SDI tenggiri dan 

tongkol. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian dilakukan di TNKJ Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada 

Juni-September 2016. Pengumpulan data menggunakan metode survei dan 

observasi, mencakup data primer dan sekunder. Pengukuran laju eksploitasi 

menggunakan metode analitik dengan menganalisis pertumbuhan dan mortalitas 

ikan berdasarkan data panjang ikan. Pengukuran panjang ikan dilakukan terhadap 

ikan hasil tangkapan di tiga pengepul Desa Karimunjawa, selama tiga bulan (lima 

kali pengambilan contoh). Ikan tenggiri (Scomberomorus commerson) yang diukur 

panjangnya adalah 314 ekor, dan ikan tongkol (Euthynnus affinis) adalah 499 ekor, 
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hasil tangkapan jaring insang dan pancing. Data sekunder diperoleh dari Pelabuhan 

Perikanan Pantai (PPP) Kariumnjawa, berupa data hasil tangkapan harian, jenis alat 

tangkap, dan jumlah upaya tangkap tahun 2014.  

 Analisis data menggunakan program Fish Stock Assessment Tools (FISAT II), 

dengan mengukur pertumbuhan dan mortalitas ikan. Pertumbuhan ikan (K dan L∞) 

dianalisis berdasarkan data frekuensi panjang dengan bantuan metode ELEFAN I. 

Koefisien pertumbuhan yang digunakan mengikuti model von Bertalanffy (Sparre & 

Venema 1999) yang dirumuskan sebagai:  

K: = KL[1 − N
OP :O:Q ] ………………………………………………….. (1) 

Lt adalah ukuran ikan pada umur t (cm), L∞ adalah panjang asimptotik (cm), K adalah 

koefisien pertumbuhan (/tahun), dan t0 adalah umur hipotesis ikan pada panjang nol 

(tahun).  

Mortalitas alami (M) diduga dengan menggunakan rumus empiris Pauly 

(1984) di dalam Sparre dan Venema (1999) sebagai berikut:  

M = exp (-0,0152 – 0,279 ln L∞ + 0,6543 ln K + 0,463 ln T) ……………………. (6) 

T adalah suhu perairan, pada penelitian ini suhu yang digunakan adalah suhu 

perairan Karimunjawa 30 ºC (Yuliana et al., 2016). Mortalitas penangkapan (F) dapat 

ditentukan melalui hubungan:  

F = Z – M ................................................................................................................ (7) 

Laju eksploitasi (E) diukur dengan membandingkan laju penangkapan (F) dengan 

laju mortalitas total (Z) (Pauly, 1984): 

Z
F

MF
FE =
+

= ...................................................................................................... (8) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kondisi Hasil Tangkapan di TNKJ 

 Aktivitas penangkapan ikan di TNKJ dilakukan oleh nelayan lokal dengan alat 

tangkap tradisional yang sudah turun-temurun dilakukan di TNKJ. Untuk 
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memelihara keberlanjutan ekosistem, Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ) 

menyediakan zona tradisional perikanan untuk aktivitas penangkapan. Berdasarkan 

data PPP Karimunjawa (2014), sebagian besar hasil tangkapan di TNKJ adalah ikan 

pelagis, disusul oleh ikan karang, cumi, dan lainnya. Dari jenis ikan pelagis besar, 

tenggiri dan tongkol merupakan dua jenis yang mempunyai catch per unit effort 

(CPUE) terbesar (Tabel 1). Secara proporsional, hasil tangkapan ikan pelagis 

terbesar di TNKJ adalah tongkol, kemudian disusul oleh teri, tenggiri, dan badong 

(Gambar 1). 

 Pada studi ini ikan pelagis yang menjadi objek penelitian adalah tenggiri dan 

tongkol yang ditangkap dengan pancing, karena kedua ikan tersebut mempunyai 

hasil tangkapan tertinggi dan pancing adalah alat tangkap yang banyak digunakan 

oleh nelayan. CPUE tenggiri dan tongkol berfluktuasi per bulan dalam tahun yang 

sama (Gambar 2). CPUE tertinggi untuk ikan tenggiri pada tahun 2014 adalah bulan 

November, sementara CPUE ikan tongkol tertinggi adalah pada bulan Juli. 

 

Tabel 1. Hasil tangkapan ikan di TNKJ tahun 2014 (PPP Karimunjawa, 2014) 

Jenis ikan Alat tangkap Trip 
Jumlah 

tangkapan 
(kg) 

CPUE 
(kg/trip) 

Tongkol 
Pancing 
tonda 3.380 81.800 24,20 

 
Jaring insang 515 17.400 33,76 

Tenggiri Pancing ulur 1.496 33.385 22,31 
Badong Pancing ulur 608 11.275 18,53 
Kakap merah Pancing ulur 610 13.500 22,13 

 
Bubu 715 14.570 20,36 

Ekor kuning Panah 3.145 94.700 30,11 

 
Bubu 119 2.950 24,73 

Betet/ijo Panah 538 15.300 28,41 
Kerapu Bubu 274 4.517 16,48 

 
Pancing ulur 158 2.600 16,41 

Cumi-cumi Pancing ulur 105 1.450 13,76 
Teri Jaring angkat 1.429 68.050 47,62 
Lainnya Bubu 291 6.870 23,53 

 
Panah 75 2.300 30,58 

 
Pancing ulur 121 1950 16,06 
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Gambar 1.  Proporsi hasil tangkapan ikan pelagis di TNKJ (Sumber data: PPP 

Karimunjawa, 2014) 
 

 

 
Gambar 2.  Fluktuasi hasil tangkapan tenggiri dan tongkol yang ditangkap dengan 

pancing per bulan tahun 2014 (Sumber data: PPP Karimunjawa, 2014) 
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Kelompok Ukuran Ikan   

Berdasarkan data panjang ikan, dilakukan pendugaan kelompok ukuran ikan 

menggunakan Metode Normsep (normal  separation) pada program FiSAT II, 

hasilnya disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Kelompok ukuran ikan  

Waktu Pengambilan 
contoh 

Tenggiri Tongkol 
Panjang Ikan 

(cm) 
Simpangan 

Baku 
Panjang Ikan 

(cm) 
Simpanga

n Baku 

15/06/2016 
57,76 2,5 36,65 3,48 
75,83 6,863 - - 
91,59 2,5 - - 

15/07/2016 74,58 9,536 41,66 4,96 

01/08/2016 
44,07 2,5 29,78 2,5 
70,75 7,845 44,84 5,09 

15/08/2016 
60,99 3,075 41,36 5,38 
72,67 7,367 - - 

15/09/2016 
66,19 4,419 36,28 6,34 
83,00 2,5 44,61 2,50 

 

Grafik tren ukuram ikan tenggiri dan tongkol pada waktu pengambilan 

contoh berturut-turut disajikan pada Gambar 3 dan 4. 

 

 

Gambar 3. Tren ukuran panjang ikan tenggiri per waktu pengambilan data 
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Gambar 4. Tren ukuran panjang ikan tongkol per waktu pengambilan data 

 

Berdasarkan Gambar 3, tren ukuran ikan tenggiri selama 5 kali pengambilan 

contoh cenderung meningkat. Pendugaan kelompok ukuran didasarkan pada 

sebaran kelas frekuensi panjang ikan. Pertumbuhan yang terjadi pada ikan 

digambarkan dengan adanya pergeseran modus ukuran panjang ikan ke arah kanan 

(Octoriani et al., 2015). Grafik sebaran frekuensi panjang ikan tenggiri disajikan pada 

Gambar 2. Pergeseran modus kelompok ukuran ikan (Gambar 5) dapat terlihat dari 

sampling 1-2, yaitu terjadi pertumbuhan modus ke arah kanan, dari 72,5 cm ke 77,5 

cm. Kemudian muncul modus baru di sampling 3-5 dari ukuran 42,5 cm sampai 82,5 

cm.  

Tren ukuran ikan tongkol selama 5 kali pengambilan contoh cenderung 

menurun (Gambar 4). Pertumbuhan ikan tongkol digambarkan dengan adanya 

pergeseran modus ukuran panjang ikan ke arah kanan (Gambar 6), terlihat dari 

sampling 1-3, dari ukuran ikan 32,5 cm; 27,5 cm; dan 42,5 cm. 
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Berdasarkan pengelompokan ukuran dan pendugaan cohort ikan dapat 

diestimasi parameter pertumbuhan ikan tenggiri. Parameter pertumbuhan meliputi 

nilai koefisien pertumbuhan (k), panjang asimptotik tubuh ikan (L∞), dan umur 

teoretik ikan pada saat panjang ikan nol (t0) yang dianalisis dengan menggunakan 

Model Von Bertalanffy. Pendugaan parameter pertumbuhan disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Pendugaan parameter pertumbuhan ikan tenggiri 

Parameter pertumbuhan Nilai 
L∞ (cm) 97,65 

k (/tahun) 0,45 
t0 (tahun) -0,26 

Lifespan (tahun) 6,39 
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Gambar 5. Sebaran frekuensi panjang ikan tenggiri 
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Gambar 6. Sebaran frekuensi panjang ikan tongkol 

 

Menurut Sparre dan Venema (1999) kajian pertumbuhan merupakan ukuran 

tubuh sebagai fungsi dari umur. Ikan tenggiri merupakan ikan dengan umur yang 

panjang dengan k yang relatif kecil sehingga lifespan nya cukup lama yaitu 6,39 
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tahun (Tabel 3). Kurva pertumbuhan von Bertalanffy ikan tenggiri berdasarkan 

ukuran ikan hasil sampling disajikan pada Gambar 7.  

 

 

Gambar 7. Kurva pertumbuhan von Bertalanffy 

 

Untuk ikan tongkol, parameter pertumbuhannya disajikan pada Tabel 4. Ikan 

tongkol memiliki k yang tinggi sehingga lifespan-nya pendek 2,60 tahun. Kurva 

pertumbuhan von Bertalanffy ikan tongkol disajikan dalam Gambar 8.  

 

Tabel 4. Pendugaan parameter pertumbuhan ikan tongkol 

Parameter pertumbuhan Nilai 
L∞ (cm) 56,70 

k (/tahun) 1,10 
t0 (tahun) -0,12 

Lifespan (tahun) 2,60 
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Gambar 8. Kurva pertumbuhan von Bertalanffy 

 

Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Pendugaan mortalitas total (Z) ikan berdasarkan data panjang dengan 

metode lenght catch curve (Sparre & Venema 1999) pada program FiSAT II. 

Pendugaan mortalitas dan tingkat eksploitasi berguna untuk mengestimasi 

biomassa ikan  (Shephard et al., 2014). Mortalitas (Z) terdiri dari mortalitas akibat 

kematian alami (M) dan mortalitas akibat adanya penangkapan (F). Hasil 

perhitungan mortalitas dan laju eksploitasi disajikan dalam Tabel 5.  

 

Tabel 5. Mortalitas dan laju eksploitasi ikan tenggiri 

Parameter mortalitas Tenggiri Tongkol 
Z (/tahun) 1,12 3,30 
M (/tahun) 0,79 1,64 
F (/tahun) 0,33 1,66 

E 0,29 0,50 
  

Laju eksploitasi (E) ikan tenggiri masih di bawah pemanfaatan optimum (0,5), 

sehingga kegiatan pemanfaatan masih dapat ditingkatkan sampai mencapai batas 

optimum (Pauly, 1987) dengan cara meningkatkan upaya penangkapan (Yuliana et 

al., 2016). Sementara untuk ikan tongkol, laju eksploitasinya sudah mencapai nilai 
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0,5, sehingga aktivitas penangkapan ikan tongkol perlu hati-hati, agar tidak 

mengarah ke penangkapan berlebih. Pengelolaan penangkapan ikan tongkol dapat 

dengan pengaturan alat tangkap di dalam kesepakatan desa, seperti yang sudah 

dilakukan pada jenis-jenis ikan kerapu (Yuliana et al., 2016). Kesepakatan desa 

tersebut mengatur secara adat dan diawasi oleh masyarakat sendiri tentang alat 

tangkap yang boleh digunakan, panjang minimum ikan yang boleh ditangkap, 

termasuk pelarangan penangkapan ikan ketika musim memijah. 

 
Kesimpulan 

 Tren ukuran ikan tenggiri cenderung meningkat, dengan laju eksploitasi (E) = 

0,29 (under exploited), sehingga pemanfaatannya dapat ditingkatkan. Sementara 

ukuran ikan tongkol cenderung menurun, dengan laju eksploitasi (E) = 0,5. Kondisi 

pemanfaatan ikan tongkol bearada pada posisi mengkhawatirkan.  

Perlu dilakukan pengelolaan terhadap penangkapan ikan tongkol agar tidak 

mengarah ke penangkapan berlebih, dengan mengatur alat tangkap nelayan. 

Pengelolaan tersebut dapat dituangkan dalam kesepakatan desa yang diawasi oleh 

masyarakat nelayan sendiri. 
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Abstrak 

Hutan mangrove di zona intertidal kabupaten Pasuruan telah mengalami 
degredasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Seberapa penurunan luasan dan 
tingkat kerusakannya melatarbelakangi pengkajian ini. Penurunan luasan dari tahun 
2010 – 2016 dapat dianalisis dari citra satelit, sedangkan tingkat kerusakannya 
dapat dianalisis dari tingkat kekritisan lahan mangrove berdasarkan total nilai 
scoring (TNS2). 
  Ditemukan 4 genus mangrove yang terdiri dari 5 spesies yaitu Avicennia alba, 
Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba dan Acanthus ilicifolius. 
Kerusakan hutan hutan mangrove disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu 
penebangan liar dan alih fungsi hutan mangrove untuk pertambakan. Total luasan 
hutan mangrove di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2010 mengalami penurunan, 
yaitu 581.2 Ha menjadi 517.05 Ha pada tahun 2016. Sedangkan ]TNS2 terbesar 
berada di Kecamatan Rejoso, Lekok dan Nguling.  
 
Kata kunci: Mangrove, zona intertidal, penurunan luasan, TNS2 
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Pendahuluan  
Kawasan hutan mangrove di kabupaten Pasuruan terdapat di lima kecamatan 

pesisir, yaitu Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling. Menurut hasil 

penelitian Muryani tahun 2008, hutan mangrove di kabupaten Pasuruan telah 

mengalami degredasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai upaya 

rehabilitasi yang telah dilakukan hanya mencapai tingkat keberhasilan 50% dan 

masih terjadi perusakan hutan hingga saat ini. Ditambah lagi dengan arah 

pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di daratan, sehingga tekanan 

kegiatan pembangunan di darat akan semakin tinggi.  

Perubahan covering hutan mangrove di pesisir Pasuruan yang paling besar 

adalah perubahan hutan menjadi tambak (tahun 1981, seluas 347,14 ha hingga 

tahun 1994-2008 menjadi 85,95ha); perubahan hutan mangrove menjadi laut (tahun 

1981-1994 seluas 217,12 ha, tahun 1994-2008 seluas 2,05 ha).   

Mengingat penurunan covering hutan mangrove dan alih fungsi lahan 

berpotensi merubah ekosistem mangrove. Untuk itu diperlukan pengkajian secara 

komprehensif mengenai penurunan kawasan hutan mangrove beserta tingkat 

kerusakannya. Penurunan luasan dari berbagai periode dapat dilihat dari citra satelit 

berdasarkan tutupan lahan, sedangkan tingkat kerusakannya dapat diketahui dari 

hasil penilaian tingkat kekritisan lahan mangrove (TNS2).  

 

Metode Penelitian  
Penelitian telah dilakukan selama bulan Agustus tahun 2016. Pengambilan sampel 

untuk analisis vegetasi mangrove dilakukan dengan menggunakan metoda plot 

transek garis dari arah perairan ke arah darat di daerah intertidal (English et al., 

1997).  
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Gambar 1 metode sampling mangrove 

Masing – masing stasiun dibuat 3 transek dengan ukuran 10 x 10 m, 3 transek  5 x 5 

m, dan 3 transek 1 x 1 m. 

 

A : Petak pengukuran untuk semai 

dan tumbuhan bawah (1 x 1m2) 

B : Petak pengukuran untuk pancang 

(5 x 5m2) 

C : Petak pengukuran untuk pohon 

(10 x 10m2) 

 

Berdasarkan KepMen Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004 tentang kriteria 

baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove, kerusakan hutan mangrove 

dapat dilihat pada nilai kerapatan pohon mangrove dengan kriteria sebagai berikut: 

 

Penentuan tingkat kerusakan kawasan berpotensi mangrove ditentukan melalui 

formulasi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, 

Departemen Kehutanan tahun 1997 (Dirjen RRL, 1997) sebagai berikut:  

Parameter Bobot Skor 

Tipe penutupan 
dan penggunaan 

30 a. 5  : hutan mangrove murni 
b. 4  : hutan mangrove bercampur tegakan hutan lain 
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TNS2 = (Tppl x 30) + (N x 25) + (Np x 20) + (L x 15) + (A x 10) 

Parameter Bobot Skor 
lahan (Tppl) c. 3   : hutan mangrove bercampur dengan tambak 

tumpangsari, atau areal tambak tumpangsari 
murni 

d. 2  : hutan mangrove bercampur dengan 
penggunaan lahan non-vegetasi 
(pemukiman,tambak non tumpangsari, dsb) 

e. 1   : areal tidak bervegetasi 
Jumlah Pohon/ha 
(N) 

25 a. 5 : N = 1.500 pohon/ha, merata (F = 75 %)  
b. 4 : N = 1.500 pohon/ha, tidak merata(F<75%)  
c. 3 : N = 1.500 - 1.000 pohon/ha, merata (F = 75 %)  
d. 2 : N = 1.500 - 1.000 pohon/ha, tidak merata (F<75%)                   
e. 1 : N < 1.000 pohon/ha 

Permudaan/ha (Np) 20 a. 5: N = 5.000 semai/ha (F = 40 %)  
        N = 2.500 pancang/ha (F = 60 %)  
b. 4: N = 5.000 - 4.000 semai/ha (F = 40 %)  

N = 2.500 - 2.000 pancang/ha (F = 60%)  
c. 3: N = 4.000 - 3.000 semai/ha (F = 40 %)  
        N = 2.000 - 1.500 pancang/ha (F= 60%)  
d. 2: N = 3.000 - 2.000 semai/ha (F = 40 %)  
        N = 1.500 - 1.000 pancang/ha (F= 60%)  
e. 1: N < 2.000 semai/ha (F = 40 %)  

 N < 1.000 pancang/ha (F = 60 %)  
Lebar Jalur 
Mangrove  
(L)  

15 a. 5 : ≥ 100 %  
b. 4 : 80 % - 100 % (130 x PPS)  
c. 3 : 60 % - 80 % (130 x PPS)  
d. 2 : 40 % - 60 % (130 x PPS)  
e. 1 : < 40 % (130 x PPS)  

Tingkat Abrasi (A) 10 a. 5 : 0 - 1 m/tahun  
b. 4 : 1 - 2 m/tahun  
c. 3 : 2 - 3 m/tahun  
d. 2 : 3 - 5 m/tahun  
e. 1 : > 5 m/tahun 

Catatan: skor 1 = jelek 
Sumber : Departemen Kehutanan, 2005 
 

Adapun total nilai skoring (TNS2) dapat dihitung dengan rumus sebagai  berikut: 

 

 

Berdasarkan total nilai skoring (TNS2) tersebut, tingkat kekritisan lahan 

mangrove dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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• Nilai 100 – 200 : rusak berat 

• Nilai 201 – 300 : rusak 

• Nilai > 300   : tidak rusak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Jenis Vegetasi Dan Distribusi 

Berdasarkan hasil suvey, ditemukan 4 genus/jenis mangrove yang terdiri dari 

5 spesies yang tumbuh di zona intertidal Kabupaten Pasuruan yaitu Famili 

Avicennia, Rhizophora, Sonneratia dan Acanthus. Genus Avicennia hanya terdapat 1 

jenis, yaitu Avicennia alba, Genus Rhizophora berupa Rhizophora mucronata dan 

Rhizophora stylosa. Genus Sonneratia berupa Sonneratia alba dan Acanthus berupa 

Acanthus ilicifolius. Berikut ini adalah tabel distribusi mangrove di kabupaten 

Pasuruan:  

No. Genus Spesies Nguling Lekok Rejoso Kraton Bangil Total  

1 Avicennia Avicennia alba + + + + + 5 

2 Rhizophora 
R. mucronata + + - + + 4 

R. stylosa + - - - + 2 

3 Sonneratia Sonneratia alba + + + + + 5 

4 Acanthus 
Acanthus 
ilicifolius 

- - - + + 
2 

Total 4 3 2 4 5 18 

 

Proporsi dan komposisi Jenis Mangrove 

Nilai kerapatan jenis mangrove (yaitu jumlah tegakan jenis dalam suatu unit 

area (Bengen, 2000) yang ditemukan bervariasi sesuai dengan tingkatan pohon 

yang diamati yaitu tingkat pohon, belta dan semai. Di antara 5 jenis mangrove yang 

ditemukan, zona intertidal Kabupaten Pasuruan didominasi oleh jenis Avicennia alba 
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dan Sonneratia alba. Berikut ini adalah proporsi dan komposisi kawasan hutan 

mangrove di lima Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.  

 

Gambar.2 Komposisi vegetasi mangrove di Kabupaten Pasuruan 

 

 

Penurunan Luasan Kawasan Hutan Mangrove 

Pada tahun 2010, luasan hutan mangrove adalah 581,2 Ha menurun menjadi 

517,05 Ha, sedangkan luasan tambak pada tahun 2010 seluas 5.654,08 Ha juga 

mengalami penurunan menjadi 5.511 Ha. Penurunan luasan hutan mangrove pada 

tahun 2010 – 2016 tidak diikuti oleh peningkatan luasan tambak, hal ini berbeda 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal yang demikian ini dimungkinkan karena lahan 

tambak yang telah mencapai peak/ puncak produksi tidak dapat dipergunakan 

kembali untuk kegiatan budidaya. Siklus produktivitas tambak tradisional biasanya 

berlangsung sekitar 10-15 tahun. Setelah tambak mencapai puncak produksi, maka 

akan mengalami penurunan karena lahan tidak mampu memberikan daya dukung 

terhadap komoditas budidaya karena akumulasi bahan kimia, sisa pakan dan 

kurangnya bahan organik yang terkandung dalam tanah, sehingga bekas tambak 

tidak dapat difungsikan kembali.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Nguling Lekok Rejoso Kraton Bangil

Avicennia	alba

Rhizophora	mucronata

Rhizophora	stylosa

Sonneratia	alba

Acanthus	ilicifolius



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	
	 	 	 	

	

 

Gambar 3. Peta Sebaran Mangrove di Kabupaten Pasuruan tahun 2010 

 

Gambar 4. Peta Sebaran Mangrove di Kabupaten Pasuruan tahun 2016 

 

Tingkat Kekritisan Hutan  
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Berdasarkan total nilai skoring (TNS2) tersebut, tingkat kekritisan lahan mangrove 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

Tabel di atas, dapat dijadikan skala prioritas dalam rehabilitasi hutan 

mangrove. Stakeholder yang terkait dengan upaya rehabilitasi dapat 

mepertimbangkan dari segi urgensi kedrastisan penurunan luasan dan tingkat 

kekritisan hutan. Kecamatan Rejoso memiliki nilai total skoring yang paling rendah, 

disusul kecamatan Lekok dan Nguling. Sedangkan Kecamatan Kraton dan Bangil 

tidak termasuk kawasan yang rusak, sehingga belum masuk dalam prioritas 

rehabilitasi 

 

  

No Kecamatan Total nilai scoring 
(TNS2) 

Keterangan  Keterangan 

1. Nguling  280 Rusak  • Nilai 100 – 200 : rusak berat 
• Nilai 201 – 300 : rusak 
• Nilai > 300        : tidak rusak 

 

2. Lekok 250 Rusak  
3. Rejoso  230 Rusak  
4. Kraton 340 Tidak rusak  
5. Bangil 320 Tidak rusak  
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Kesimpulan  
Kesimpulan dari pengkajian Penurunan luasan dan tingkat kerusakan hutan 

mangrove di zona intertidal kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:  

1. Kerusakan hutan di kawasan hutan mangrove dapat dilihat dari penurunan luasan 

hutan yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu penebangan liar dan alih 

fungsi hutan mangrove untuk pertambakan. Sedangkan tingkat kekritisan lahan 

berdasarkan nilai TNS2 terbesar berada di Kecamatan Rejoso, Lekok dan Nguling.  

2. Total luasan hutan mangrove di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2010 

mengalami penurunan, yaitu 581.2 Ha menjadi 517.05 Ha pada tahun 2016. 

Luasan hutan mangrove di zona intertidal di masing-masing kecamatan adalah 

sebagai berikut:  Kecamatan Kraton 237.86 Ha, Kecamatan Bangil 160.86 Ha, 

Kecamatan Rejoso 55.18 Ha, Kecamatan Lekok 49.26 Ha dan Kecamatan Nguling 

13.83 Ha.  
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Abstrak 
 

Minyak cengkeh efektif sebagai alat bantu penangkapan ikan  dan pemaparan 
dengan konsentrasi 20 ppm tidak menyebabkan efek berbahaya pada ikan injel Biru Kuning 
(Centropyge  bicolor).  Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan menjadi alternative sianida 
yang ramah lingkungan.  Namun, masih perlu menganalisis ikan-ikan non-target yang hidup 
di ekosistem terumbu karang seperti juvenile ikan.  Penelitian ini bertujuan menganalisis 
perubahan morfologi dan jaringan mata, insang dan hati juvenile ikan kerapu 
bebek(Cromileptes altivalis) pasca pemaparan minyak cengkeh.  Eksperimen dilakukan 
pada akuarium berukuran 1.0 m x 0.5 m x 1.0 m yang berisi air laut. Juvenil ikan kerapu 
bebek dimasukkan ke dalam akuarium dimana sebelumnya diaklimatisasi selama seminggu 
pada bak penampungan.  Ikan disemprot beberapa konsentrasi minyak cengkeh (20, 30, 
40, 50, 60 ppm) sampai pingsan, lalu dipindahkan ke dalam bak penampungan untuk 
pengamatan morfologi luar dan jaringan ikan (mata, insang dan hati).  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa morfologi luar ikan injel (mata, kulit, sisik, sirip dan penutup insang) 
tidak mengalami perubahan pasca pemaparan minyak cengkeh pada konsentrasi 20-60 
ppm.  Namun, terjadi sedikit perubahan jaringan pada mata, insang dan hati juvenile ikan 
kerapu dimulai pada konsentrasi 30 ppm. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaparan 
minyak cengkeh dengan konsentrasi 20 ppm tidak menyebabkan efek berbahaya pada 
juvenile ikan kerapu bebek (Cromileptes altivalis).  
 
Kata Kunci :  juvenile ikan kerapu; minyak cengkeh; morfologi luar; jaringan ikan. 
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Pendahuluan 
Meningkatnya permintaan ikan hias dan ikan hidup untuk ekspor ke luar 

negeri mendorong peningkatan upaya para nelayan dalam memenuhi permintaan 

tersebut.  Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah dengan membius ikan agar 

ikan yang dihasilkan dapat diekspor dalam keadaan hidup, apalagi harga yang 

ditawarkan relatif lebih tinggi dibandingkan ikan yang dijual dalam keadaan mati. 

Ikan hias dan ikan karang konsumsi mempunyai nilai ekonomis tinggi dan 

hidup pada ekosistem terumbu karang.  Pada umumnya ikan tersebut bersembunyi 

pada celah karang sehingga sangat sulit ditangkap oleh nelayan dengan 

menggunakan alat tangkap biasa.  Oleh karena itu, biasanya nelayan menggunakan 

alat/bahan bantu bius (seperti sianida) dalam penangkapan ikan-ikan karang.  

Dengan dibius, ikan akan keluar dari celah karang dan memudahkan nelayan dalam 

proses penangkapan. 

Penggunaan sianida dalam penangkapan ikan telah dilarang oleh pemerintah 

disebabkan dapat menyebabkan tingginya kematian dan kerusakan ikan, sehingga 

banyak ikan yang terbuang akibat tidak memenuhi kualitas ekspor. Rubec et al. 

(2001) menyatakan bahwa sianida dapat menyebabkan ikan sesak napas (bahkan 

setelah ditransfer pada air laut yang bersih), ikan mengalami gangguan fisiologis, 

dan sebanyak 80% mengalami kematian.  Selain itu, penangkapan menggunakan 

sianida telah terbukti merusak terumbu karang yang merupakan habitat dari ikan-

ikan tersebut sehingga dapat mengubah struktur ekologis pada ekosistem terumbu 

karang.  Sianida dengan konsentrasi rendah mengakibatkan hilangnya 

zooxanthellae dan kapasitas fotosintesis terganggu, yang dapat menyebabkan 

karang mati selama periode waktu yang lebih lama (Jones dan Steven, 1997, Jones 

dan Hoegh-Guldberg, 1999, Jones dkk., 1999 dan Cervino dkk. , 2003.). 

Pengelolaan ekosistem terumbu karang merupakan suatu hal yang sangat 

dibutuhkan.  Salah satu yang dapat dilakukan adalah mencari alternatif sianida yang 

ramah lingkungan.  Minyak cengkeh merupakan bahan alternatif yang diperkirakan 

dapat menjadi alternative sianida dalam penangkapan.  Kelebihan minyak cengkeh 
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dari obat bius lain adalah harganya relatif lebih murah, mudah dalam 

penggunaannya, dapat bekerja meskipun dalam konsentrasi yang lebih rendah 

(Keene et al., 1998), alami, tidak memerlukan periode penarikan (withdrawal) setelah 

diekspose (Anderson et al. 1997) dan mudah diperoleh karena cengkeh merupakan 

komoditas lokal yang cukup tinggi di Indonesia.  

Minyak cengkeh merupakan bahan yang mengandung zat aktif eugenol yang 

berasal dari batang, bunga, dan daun pohon cengkeh (Eugenia aromatic), telah 

diproduksi di Indonesia selama berabad-abad, biasanya digunakan sebagai anestesi 

topikal untuk penyakit ringan seperti sakit gigi (Soto dan Burhanuddin, 1995). 

Minyak cengkeh juga digunakan sebagai obat bius ikan yang sangat berkhasiat, 

diketahui menyebabkan imobilisasi cepat dan tenang (Munday dan Wilson, 1997 

dan Keene et al., 1998.).  

Rahim, S.W., et al (2013) telah menyatakan bahwa minyak cengkeh dengan 

konsentrasi 20 – 60 ppm efektif sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan Injel 

Biru-Kuning (Centropyge  bicolor) dan tidak menyebabkan kualitas ikan tersebut 

menurun pada konsentrasi 30 ppm (Rahim, S.W., 2014).  Namun demikian, masih 

perlu menganalisis kualitas organisme non target pasca penangkapan ikan target, 

seperti beberapa juvenile ikan kerapu bebek yang hidup pada ekosistem terumbu 

karang.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek minyak cengkeh terhadap 

perubahan morfologi dan histologi ikan Injel Biru-Kuning (Centropyge  bicolor) 

setelah penangkapan.  

 

Bahan dan metode 

Persiapan Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah juvenil ikan yang 

banyak hidup di terumbu karang, yaitu juvenil ikan kerapu bebek (Cromileptes 

altivalis) yang berukuran 5 cm sebanyak 150 ekor.  Ikan tersebut diperoleh dari hasil 
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budidaya ikan kerapu bebek pada Balai Riset Penelitian Budidaya Air Payau  

(BRPBAP) Takalar, di Kabupaten Takalar. 

Ikan percobaan dikumpulkan di dalam bak penampungan terlebih dahulu 1 

(satu) minggu sebelum eksperimen dilakukan, agar supaya ikan-ikan tersebut dapat 

mengalami proses penyesuaian (aklimatisasi).  Selama proses aklimatisasi, ikan 

diberi pakan alami 2 (dua) kali sehari dan bak penampungan diberi aerasi dan 

sirkulasi air sepanjang waktu. Sebelum pemberian pakan, diadakan penyiponan agar 

sisa pakan dan sisa metabolisme yang ada tidak mengganggu kehidupan ikan. 

Sebelum digunakan sebagai hewan uji, ikan dipuasakan selama 8 - 10 jam. 

Persiapan Akuarium 

Kolam eksperimen terdiri dari akuarium kaca berukuran 1.0 m x 0.5 m x 1.0 m 

dengan ketebalan kaca 1.5 mm yang dilengkapi dengan aerator yang mencukupi. 

Akuarium diisi dengan air laut langsung dari perairan dan kualitas air disesuaikan 

dengan kondisi di lapangan (suhu 29oC; pH 7,8; Salinitas 30 mg/L).  

Minyak cengkeh yang digunakan dilarutkan dalam 95 % ethanol terlebih 

dahulu pada ratio 1 : 8 (Cho & Heath, 2000). Kemudian dibagi dalam beberapa 

konsentrasi perlakuan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Griffith, 2000; 

Cunha, 2006; Rahim, S.W., 2013), yaitu 20, 30, 40, 50, 60 ppm. Pada penelitian ini 

juga ditambahkan perlakuan kontrol, yaitu ikan yang tidak dipaparkan minyak 

cengkeh. Sebelum eksperimen, kadar eugenol dalam minyak cengkeh dianalisis 

dengan menggunakan metode kromatografi ion HPLC dengan hasil 83,058 %. 

Ukuran  ikan percobaan serta kualitas air wadah percobaan sama antara beberapa 

konsentrasi perlakuan. 

Disain Eksperimen 

Dua akuarium (akuarium eksperimen dan akuarium pulih) digunakan dalam 

penelitian ini yang diisi dengan air laut.  Juvenil ikan kerapu bebek dimasukkan ke 

dalam akuarium eksperimen.  Kemudian disemprotkan dengan beberapa 

konsentrasi minyak cengkeh yang berbeda (20, 30, 40, 50, 60 ppm) sampai ikan 
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pingsan.  Setelah ikan pingsan (tahap akhir anastesia), ikan diangkat dan 

dipindahkan ke akuarium pulih (yang berisi air laut yang bersih yang tidak 

terkontaminasi dengan minyak cengkeh) untuk menjalani proses pemulihan. Setelah 

itu dipindahkan ke bak penampungan untuk dilakukan pengamatan terhadap 

perubahan morfologi luar dan pengamatan terhadap jaringan mata, insang dan hati.   

Pengamatan Perubahan Morfologi Luar Ikan  

Pengamatan terhadap organ-organ luar juvenil ikan kerapu bebek dilakukan 

setelah eksperimen  dilaksanakan.  Pengamatan organ luar meliputi pengamatan 

terhadap jaringan epidermis (kulit), sisik, mata, penutup insang dan sirip.  

Pengamatan dilakukan setiap hari (dimulai pada hari ke-1 sampai hari ke-5 setelah 

paparan) pada setiap jam 10 pagi menggunakan kaca pembesar dan kamera digital.  

Data pengamatan dicatat melalui pengisian blanko pengamatan.  Untuk 

menemukan keganjilan-keganjilan (kerusakan) pada organ luar ikan eksperimen (ikan 

yang telah dipaparkan minyak cengkeh), maka dilakukan pula pengamatan terhadap 

organ luar ikan kontrol (ikan yang tidak diekspose dengan minyak cengkeh) sebagai 

pembanding.  Selain itu, morfologi luar ikan eksperimen juga dibandingkan dengan 

ikan hasil penelitian pemaparan sianida yang dilakukan oleh Subandi (2004), ikan 

yang berasal dari barang bukti kasus Cyanide Fishing yang ditangani Laboratorium 

Forensik POLRI dan ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan sianida. 

Pengamatan Perubahan Jaringan Ikan 

Pengamatan terhadap jaringan ikan pada penelitian ini dilakukan setelah 5 

hari masa pemulihan.  Jaringan ikan yang diamati adalah mata, insang dan hati.  

Contoh organ yang sudah diambil langsung dimasukkan ke dalam tempat sampel 

dari plastik yang berisi larutan formalin 10 % (contoh terendam secara total di dalam 

larutan) (fiksasi).  Selanjutnya, tempat sampel ditutup rapat, diberi label dan dibawa 

ke laboratorium untuk analisis histologi.  Dalam kondisi ini sampel dapat bertahan 

maksimum 1 x 24 jam dan selanjutnya harus diproses di laboratorium. 
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Tahapan-tahapan proses analisis histologi di laboratorium meliputi dehidrasi 

dengan menggunakan methanol, infiltrasi paraffin, embedding, penyayatan dengan 

mikrotom, pewarnaan, pengamatan dengan mikroskop.  Pewarnaan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah pewarnaan dengan hematoxylin-eosin.  Khusus untuk 

organ insang karena mempunyai bagian yang bertulang, maka setelah difiksasi 

terlebih dahulu harus dilakukan dekalsinasi (pelunakan tulang).  Dekalsinasi 

dilakukan dengan merendam contoh organ tersebut di dalam larutan yang terdiri 

dari campuran asam formiat 45 % dan natrium trisulfat 20 % (1:1) selama 3 hari.  

Selanjutnya diproses seperti organ-organ yang lainnya. 

Pengujian histologi ini juga dilakukan pada organ ikan kontrol (ikan yang 

tidak diekspose dengan minyak cengkeh).  Penentuan skor (tingkat) kerusakan 

jaringan pada mata, insang dan hati ikan berdasarkan jenis kerusakan/kelainan pada 

jaringan dan luasnya kerusakan/kelainan yang terjadi pada jaringan.  Untuk 

menentukan adanya perubahan jaringan (kerusakan jaringan) yang terjadi pada ikan 

akibat pemaparan minyak cengkeh yaitu dengan membandingkan jaringan ikan 

eksperimen dengan jaringan ikan kontrol (yang tidak diekspose dengan minyak 

cengkeh).   

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana data disajikan 

dalam bentuk gambar dan tabel. Untuk menganalisis efek minyak cengkeh terhadap 

kualitas juvenil ikan kerapu bebek, yaitu dengan mengamati perubahan morfologi 

luar (mata, kulit, sisik, sirip, dan penutup insang) dan perubahan jaringan (mata, 

insang dan hati) pada ikan yang dipaparkan minyak cengkeh pada beberapa 

konsentrasi, kemudian membandingkan dengan ikan yang tidak diekspose dengan 

minyak cengkeh (ikan kontrol). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Perubahan Morfologi Ikan Pasca Pemaparan Minyak Cengkeh 
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Pengamatan perubahan morfologi luar juvenil ikan kerapu bebek setelah 

pemaparan minyak cengkeh pada konsentrasi 20-60 ppm meliputi perubahan 

morfologi yang terjadi pada mata, kulit, sisik, sirip dan penutup insang.  

Pengamatan ini didasarkan pada kelainan/kerusakan ikan-ikan yang ditangkap 

dengan sianida, baik ikan-ikan hasil penelitian, ikan-ikan barang bukti kasus cyanide 

fishing yang ditangani Laboratorium Forensik POLRI maupun ikan-ikan yang 

ditangkap langsung oleh nelayan yang menggunakan sianida.   

Ikan eksperimen (yang telah dipaparkan dengan minyak cengkeh pada 

beberapa konsentrasi) kemudian dibandingkan dengan ikan kontrol (ikan yang tidak 

dipaparkan minyak cengkeh).  Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada semua 

ikan eksperimen tidak terlihat adanya kerusakan/kelainan pada morfologi luar, baik 

pada kulit, mata, sisik, sirip maupun pada penutup insang. Semua ikan eksperimen 

yang diamati setelah pemaparan minyak cengkeh sampai hari ke-5 dalam kondisi 

yang baik, berenang dengan normal dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda 

kerusakan dan keabnormalan, baik yang dipaparkan minyak cengkeh dengan 

konsentrasi 20 ppm hingga pemaparan dengan konsentrasi yang paling tinggi 

dalam penelitian ini, yaitu 60 ppm.  Tidak ada mortalitas yang teramati pada semua 

ikan eksperimen sampai penelitian ini berakhir. 

Pengamatan morfologi luar dalam penelitian ini dilakukan setiap hari yang 

dimulai sehari setelah pemaparan minyak cengkeh sampai pada hari ke-5.  

Pengamatan juga dilakukan sebelum eksperimen dan sesaat setelah ikan kembali 

pulih dari pingsan setelah eksperimen dilakukan.  Hasil pengamatan menunjukkan 

ikan eksperimen masih nampak seperti kondisi sebelumnya dan tidak ada 

perbedaan dengan ikan kontrol yang diperlakukan sama pada bak pemulihan.  Hasil 

pengamatan secara visual dapat dilihat pada Gambar 1.  Semua ikan yang diuji, 

tidak ada yang mengalami kematian sampai hari ke-5 pengamatan dan terlihat ikan 

dalam kondisi sehat dan berenang dengan normal.  Morfologi luar (mata, kulit, sisik, 
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sirip dan penutup insang) juvenil ikan kerapu bebek masih nampak normal dan tidak 

mengalami kerusakan.  Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan minyak cengkeh 

dengan konsentrasi 20 – 60 ppm tidak menyebabkan kerusakan morfologi luar 

juvenil ikan kerapu bebek.  Hasil yang sama telah dilaporkan oleh Rahim, S.W. 

(2014) pada ikan injel Biru-Kuning dimana setelah dipaparkan minyak cengkeh 

dengan konsentrasi 20 – 60 ppm tidak ditemukan ikan yang mengalami kerusakan 

dan kematian.   

 
Gambar 1.  Foto morfologi luar juvenil kerapu bebek (kulit, sisik, mata, tutup insang 

dan sirip) pasca pemaparan minyak cengkeh. 
Hal yang berbeda ditemukan pada ikan barang bukti kasus cyanide fishing 

yang ditangani Laboratorium Forensik POLRI, dimana ikan-ikan tersebut mengalami 

kelainan-kelainan/kerusakan-kerusakan seperti pada ikan Napoleon (Chellinus 

undulatus) yang mengalami kerusakan/kelainan pada kulit dan ujung-ujung sirip, 

ikan kerapu (Epinephelus spp) yang mengalami kerusakan/kelainan pada mata dan 

kulit serta ikan sunu (Plectropomus spp) yang mengalami kerusakan pada kulit 

(Subandi, 2004). 

Hasil yang sama juga terjadi pada ikan-ikan hasil tangkapan nelayan yang 

menggunakan sianida dalam penangkapannya.  Menurut wawancara dengan 

beberapa nelayan pengguna sianida, banyak ikan yang terbuang setelah 3-5 hari 

penangkapan dikarenakan ikan mengalami kerusakan pada kulit, sebagian sisik ikan 

lepas, beberapa sirip mengalami kerusakan (tidak normal), sebagian ikan yang 

penutup insangnya lepas.  Para pengumpul ikan hias tidak membelinya karena tidak 

layak untuk diekspor yang pada akhirnya ikan-ikan yang mengalami kerusakan 

tersebut akhirnya dibuang bahkan beberapa ikan mengalami kematian. 
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Penelitian Subandi (2004) pada ikan kerapu (Epinephelus spp) dan ikan sunu 

(Plectropomus spp) juga telah melaporkan bahwa ikan-ikan yang dipaparkan sianida 

mengalami perubahan warna pada kulitnya menjadi lebih gelap/membiru sesaat 

setelah paparan kemudian beberapa hari setelah itu (hari ke-3) ikan mengalami 

kerusakan kulit pada kedua sisi tubuhnya, kerusakan pada ujung sirip, dada dan 

ekor dan pada hari ke-7 beberapa ikan mengalami kematian.  Beberapa ekor ikan 

juga menunjukkan gejala pengkaburan pada lapisan epidermis pada hari ke-3 dan 

semakin parah dan pada hari ke-7 beberapa ikan mengalami kematian.  Gejala 

kerusakan juga terjadi pada insang yang berubah warna menjadi merah tua (cherry 

red), tutup insang nampak membiru sesaat setelah paparan tetapi akhirnya 

mengalami pulih setelah 5 hari.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, minyak cengkeh dapat 

dipertimbangkan sebagai alternative sianida dalam penangkapan ikan-ikan karang.  

Penggunaan minyak cengkeh sampai konsentrasi 60 ppm masih belum 

menyebabkan perubahan secara morfologi luar (kulit, mata, sisik, sirip dan tutup 

insang) pada juvenile ikan kerpau bebek. Berbeda dengan penggunaan sianida 

yang telah dilaporkan oleh Subandi (2004) yang menyatakan bahwa penggunaan 

sianida pada ikan kerapu (Epinephelus spp) dan ikan sunu (Plectropomus spp) telah 

menyebabkan beberapa ikan mengalami perubahan secara morfologi dibandingkan 

dengan ikan kontrol (ikan yang tidak dipaparkan sianida).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minyak cengkeh digunakan 

sebagai obat bius ikan yang sangat berkhasiat, diketahui menyebabkan imobilisasi 

cepat dan tenang (Munday dan Wilson, 1997 dan Keene, et al., 1998.). Selain itu, 

ikan tidak memerlukan periode penarikan (withdrawal) setelah diekspose (Anderson 

et al., 1997) dan setelah mengalami pembiusan, ikan akan tetap sehat (berlendir) 

dan tidak kehilangan nafsu makan.  Penelitian Rahim, S.W., et al. (2013) juga telah 

melaporkan bahwa minyak cengkeh pada konsentrasi 20 – 60 ppm sangat efektif 
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sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan injel Biru Kuning.  Penelitian Rahim 

(2014) telah menunjukkan bahwa penggunaan minyak cengkeh dengan konsentrasi 

20 – 60 ppm belum menyebabkan kerusakan/kelainan pada morfologi luar ikan injel 

BK.  Penelitian tentang efek minyak cengkeh terhadap karang Pocillopora 

damicornis (Frisch, 2007) dan pada karang Porites lobata (Rahim, S.W., et al., 2012) 

juga telah dilakukan dan hasil menunjukkan bahwa pada konsentrasi tertentu, 

minyak cengkeh tidak menyebabkan efek merusak pada kedua jenis karang 

tersebut.  Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengkaji lebih 

dalam tentang penggunaan minyak cengkeh sebagai alat bantu penangkapan yang 

dapat menggantikan sianida yang selama ini digunakan oleh nelayan ikan hias.    

Perubahan Jaringan Ikan Pasca Pemaparan Minyak Cengkeh 

Histopatologi merupakan kajian tentang kerusakan atau kelainan yang terjadi 

pada tingkatan seluler.  Dengan analisis histologi memungkinkan untuk menentukan 

perubahan yang teramati nyata pada tingkatan jaringan dan seluler serta 

mekanisme toksisitas dari toksikan penyebab perubahan tersebut.  Selain itu, 

perubahan-perubahan seluler yang mendahului kerusakan-kerusakan sel yang 

tampak nyata juga sering dapat dideteksi. Tanda-tanda makroskopis hampir selalu 

disebabkan oleh perubahan-perubahan pada tingkatan jaringan, seluler atau 

molekuler (Segner and Braunbeck, 1990). 

Pengamatan histologi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati efek 

penggunaan minyak cengkeh terhadap perubahan jaringan pada juvenile ikan 

kerapu bebek sebagai organisme non-target pada ekosistem terumbu karang.  

Menurut Segner and Braunbeck (1990), ketika konsentrasi toksikan tidak memadai 

untuk menyebabkan terjadinya kematian akut, maka perubahan-perubahan subletal 

atau yang bersifat adaptif dapat terjadi. 

Pengamatan histopatologi pada penelitian ini dilakukan setelah 5 hari masa 

pemulihan dari pingsan.  Analisis histologi pada ikan yang dipapar minyak cengkeh 

ini dilakukan pada organ mata, insang dan hati.  Menurut Blazer dalam Subandi 
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(2004), pada ikan yang terkena paparan beracun, organ-organ luar yang kontak 

langsung dengan bahan tersebut, seperti mata, kulit dan insang seringkali 

mengalami kerusakan/perubahan sel.  Selain itu, organ-organ vital yang terlibat 

dalam mekanisme detoksifikasi seperti hati, limpa dan ginjal juga mengalami hal 

yang sama.  Pada penelitian ini dilakukan suatu kajian mengenai pengaruh 

pemaparan minyak cengkeh subletal terhadap jaringan dan sel-sel organ vital 

juvenil ikan kerapu bebek, baik yang kontak langsung dengan minyak cengkeh 

(insang dan mata), maupun organ yang terlibat dalam proses detoksifikasinya (hati).   

Kerusakan/perubahan pada tingkatan seluler dapat terjadi pada organ-organ 

yang kontak langsung dengan bahan beracun tersebut, juga pada sel-sel organ lain 

yang tidak terpapar secara langsung tapi secara fisiologis mekanisme kerjanya 

berkaitan erat dengan sel-sel yang terpapar langsung.  Apabila konsentrasi paparan 

suatu bahan beracun tidak sampai pada tingkatan mematikan organisme sasaran, 

maka suatu kerusakan/kematian sel atau perubahan yang merupakan penyesuaian 

terhadap pengaruh buruk bahan beracun tersebut (sublethal effect) dapat saja 

terjadi (Subandi, 2004). 

Hasil analisis histopatologi pada organ mata, insang dan hati juvenile ikan 

kerapu bebek dapat dilihat pada Tabel 1.  Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi minyak cengkeh, semakin tinggi pula nilai kerusakan yang terjadi 

pada jaringan mata, insang dan hati juvenile ikan kerapu bebek. Hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat proses penyerapan zat 

anaestesi (eugenol) oleh darah yang kemudian tersebar ke seluruh bagian tubuh 

ikan, termasuk organ mata, insang dan hati.   

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada pemaparan minyak cengkeh dengan 

konsentrasi 20 ppm, tidak terlihat adanya perubahan pada jaringan mata, insang 

dan hati juvenile ikan kerapu bebek.  Pada konsentrasi 30 ppm, sudah terlihat 

adanya kerusakan pada jaringan mata, namun kerusakan yang terjadi masih tampak 
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sangat ringan.  Begitu pula pada jaringan insang dan hati, terlihat mengalami 

perubahan dengan tingkat kerusakan ringan. Semakin tinggi konsentrasi minyak 

cengkeh, semakin tinggi pula tingkat kerusakan yang terjadi pada jaringan mata, 

insang dan hati juvenil kerapu pada ikan yang dianalisis setelah  ditampung selama 

5 hari masa pemulihan dari pingsan.  Pada konsentrasi 60 ppm, tingkat kerusakan 

berat terjadi pada jaringan insang dan hati, sedangkan pada jaringan mata masih 

pada tingkat sedang.   

Tabel 1.  Skor Tingkat Kerusakan Jaringan (Uji Histologi) Juvenil Kerapu Setelah 
Paparan Minyak Cengkeh Beberapa Konsentrasi 

 
Konsentrasi 

Minyak 
Cengkeh 

(ppm) 

Skor Tingkat Kerusakan Jaringan Juvenil Ikan Kerapu Bebek 

Mata Insang Hati 

Kontrol 0 0 0 
20 0 0 0 
30 1 2 2 
40 2 3 3 
50 2 4 3 
60 3 4 4 

Keterangan : 
0 = tidak ada perubahan; 1 = sangat ringan; 2 =  ringan; 3 =  sedang;  4 = berat 

 

Kerusakan yang terjadi pada jaringan mata, insang dan hati juvenile kerapu 

bebek ini pada konsentrasi minyak cengkeh yang lebih tinggi disebabkan semakin 

besarnya jumlah eugenol yang masuk ke dalam tubuh ikan.  Penyebab lain 

kerusakan yang terjadi adalah lamanya ikan terpapar minyak cengkeh.  Juvenil 

kerapu bebek dipaparkan minyak cengkeh sampai ikan tersebut mengalami tahapan 

pingsan.  Sebagaimana telah dilaporkan oleh Hoseini (2011) yang menyatakan 

bahwa penggunaan minyak cengkeh pada konsentrasi yang lebih tinggi dengan 

waktu paparan yang singkat lebih baik dibandingkan dengan konsentrasi yang 

rendah dengan waktu paparan yang lama dalam kasus respon stress.  Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa juvenile kerapu bebek yang dipaparkan minyak 
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cengkeh dengan konsentrasi yang tinggi dengan waktu paparan yang relatif lama 

(sampai mengalami pingsan) mengalami tingkat kerusakan yang berat.  Penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan minyak cengkeh dengan konsentrasi yang 

berbeda dengan waktu paparan disesuaikan dengan waktu efektif minyak cengkeh 

pada ikan target (ikan hias dan ikan konsumsi).  

Hasil analisis histologi jaringan mata, insang, dan hati juvenil ikan kerapu 

bebek yang diamati pada hari ke-5 pasca pemaparan secara detail dapat dilihat 

pada Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3.  Pada konsentrasi 20 ppm, jaringan 

mata, insang dan hati juvenil kerapu masih terlihat normal (belum ada tanda-tanda 

kelainan), sama dengan jaringan insang juvenil kerapu kontrol.  Ini menandakan 

bahwa juvenil kerapu bebek pada pemaparan minyak cengkeh dengan konsentrasi 

20 ppm belum mempengaruhi jaringan mata, insang dan hati.  

Hasil yang berbeda pada konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu pada 

konsentrasi 30 ppm, tingkat kerusakan jaringan insang pada juvenil kerapu mulai 

menunjukkan tanda-tanda kerusakan, meskipun tingkat kerusakannya masih ringan 

dengan adanya congesti dan infiltrasi radang.  Pada konsentrasi minyak cengkeh 40 

ppm telah terlihat adanya hemorrhagi dan infiltrasi radang, sedangkan pada 

konsentrasi 50 ppm dan 60 ppm sudah mulai terlihat adanya nekrotik dan radang 

diffuse.  

 

 

Kontrol	

Normal	Normal	

20		ppm	
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Gambar 1.  Perubahan jaringan Insang Juvenil Kerapu Setelah 5 hari Masa 

Pemulihan dari Pingsan (Foto : Skala 100 µm; tanda panah : 
kelainan/kerusakan; angka : skor kerusakan). 

Pada jaringan mata dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 30 ppm – 60 

ppm terlihat adanya kerusakan berupa hyperplasia dengan tingkat kerusakan yang 

berbeda-beda.  Pada konsentrasi 30 ppm, hyperplasia dengan tingkat kerusakan 

masih sangat ringan, konsentrasi 40 dan 50 ppm hyperplasia lapisan retina dengan 

tingkat kerusakan ringan, sedangkan pada konsentrasi 60 ppm tampak kerusakan 

berupa hyperplasia multifocal dengan tingkat kerusakan yang sedang.  Hasil yang 

berbeda pada ikan Rainbow Trout (Oncorhynchus myckiss) yang dipaparkan minyak 

cengkeh pada konsentrasi 30 ppm dengan waktu paparan 10 menit tidak 

menunjukkan adanya perubahan histopatologi pada hati, limpa, cranial dan ginjal 

(Velisek et al., 2005).  Berdasarkan hasil pengamatan terlihat semakin besar 

konsentrasi minyak cengkeh yang dipaparkan, semakin besar pula tingkat kerusakan 

jaringan mata pada juvenile kerapu bebek pasca pemaparan.   

Congesti	(p	kecil);		infiltrasi	
sel	radang	mild	(p	besar)	(2)	

Hemorrhagi	(p	kecil);		
infiltrasi	radang	(p	besar)	(3)	

Nekrotik(p	kecil);		sel	radang	
diffuse	(p	besar)	(4)	

Nekrotik(p	kecil);		sel	radang	
diffuse	(p	besar)	(4)	

60		ppm	

30		ppm	 40		ppm	

50		ppm	
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Juvenil kerapu bebek yang dipaparkan minyak cengkeh dengan konsentrasi 

30 – 60 ppm memperlihatkan terjadinya perubahan pada jaringan hati.  Adanya 

degenerasi lemak multifocal, congesti  dan nekrosis pada jaringan hati yang diamati 

menunjukkan bahwa pemaparan minyak cengkeh dengan konsentrasi yang lebih 

tinggi telah menyebabakan kerusakan pada jaringan hati juvenile kerapu bebek. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi minyak cengkeh yang lebih 

tinggi memperlihatkan tingkat kerusakan yang lebih besar, meskipun belum terjadi 

perubahan secara morfologi luar.   

 

 

 

 

Hiperplasia	epitel	sclera	(1)	 Hiperplasia	lap	retina	(2)	

Hiperplasia	lap	retina	(2)	
Hiperplasia	multifocal	(3)	

60	ppm	50	ppm	

30	ppm	 40	ppm	

Kontrol	 20	ppm	
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Gambar 2.   Perubahan jaringan Mata juvenil kerapu Setelah hari ke-5 Masa 
Pemulihan dari Pingsan (Foto : Skala 100 µm; tanda panah : 

kelainan/kerusakan; angka : skor kerusakan ) 
  

Kerusakan yang terjadi pada jaringan mata, insang dan hati juvenile kerapu 

bebek pada pemaparan minyak cengkeh dengan konsentrasi yang lebih tinggi 

diperkirakan masih dapat melakukan proses pemulihan.  Hal ini berdasarkan hasil 

pengamatan pada morfologi luar dalam penelitian ini, yaitu tidak nampak kerusakan 

terjadi secara fisik dan tidak adanya mortalitas pada juvenile kerapu pada semua 

eksperimen sampai penelitian ini berakhir, meskipun waktu pemaparan cukup lama 

(sampai ikan mengalami tahap pingsan).   

 

   

 

Kontrol	 20	ppm	

Degenerasi	lemak	multifocal	(2)	

Necrotik	(panah	kecil);	Congesti	
dengan	degenerasi	pembuluh	
darah	(panah	besar)	(3)	

40	ppm	30	ppm	

Normal	(0)	 Normal	(0)	
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Gambar 3.  Perubahan jaringan Hati Juvenil Kerapu Setelah 5 hari Masa Pemulihan 

dari Pingsan (Foto : Skala 100 µm; tanda panah : kelainan/kerusakan; 
angka : skor kerusakan). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan morfologi luar juvenil kerapu 

yang dipaparkan minyak cengkeh dengan konsentrasi 20 – 60 ppm belum terlihat 

adanya tanda-tanda kerusakan, baik pada mata, kulit, sisik, sirip maupun penutup 

insang, tidak ada mortalitas yang diamati pada semua sampel ikan sampai 

beberapa hari setelah penelitian dan diketahui pula bahwa ikan akan keluar dari 

celah karang pada saat belum mencapai Tahap Pingsan.  Oleh karena itu, minyak 

cengkeh masih dapat dipertimbangkan sebagai alternative sianida dalam 

penangkapan ikan-ikan karang.   

Pengamatan terhadap perubahan jaringan ikan setelah pemaparan minyak 

cengkeh menunjukkan bahwa konsentrasi 20 ppm merupakan konsentrasi yang 

paling aman, dimana belum terlihat adanya kerusakan morfologi luar dan jaringan 

yang terjadi pada juvenil ikan, dan masih efektif untuk mengeluarkan ikan dari celah 

karang berdasarkan Marking dan Meyer (1985).   Pada konsentrasi 30 ppm masih 

dapat dikatakan aman untuk ikan karena belum ada kerusakan secara morfologi 

yang terjadi, meskipun pada jaringan mata, insang dan hati telah terjadi kerusakan 

tapi masih pada tingkat yang masih sangat ringan dan diperkirakan masih bisa 

melakukan proses pemulihan.      

Degenerasi	lemak	multifoca	(p	
kecil);	congesti	(sedang);	
necrotik	(besar)	(3)	

Necrotic	hepatosit	diffuse	(p	
kecil);	congesti	(besar)	(4)	

60	ppm	50	ppm	
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Cunha (2006) juga telah menyarankan konsentrasi minyak cengkeh 20 ppm 

sebagai pedoman umum ketika menganaestesi ikan-ikan karang dan penggunaan 

dengan konsentrasi yang lebih tinggi pada spesies-spesies tertentu.  Dikatakan juga 

bahwa konsentrasi yang paling rendah direkomendasikan (20 ppm) selama sampling 

lapangan untuk memaksimalkan keamanan dan mengurangi kematian dan stres 

pada ikan.  Keene (1998) telah merekomendasikan dosis untuk mencapai tahapan 5 

(pingsan) pada juvenil rainbow trout adalah 40 – 60 ppm eugenol selama 3 – 6 

menit. 

Pada umumnya, dalam proses penangkapan dengan melakukan pembiusan, 

para nelayan menginginkan ikan tangkapan cepat keluar dari celah karang dengan 

hasil tangkapan yang diperoleh tidak mengalami kerusakan sehingga mereka 

menyemprotkan bahan pembius seminimal mungkin tapi dapat mempengaruhi ikan 

keluar dari tempat persembunyiannya (terumbu karang).  Tujuan nelayan melakukan 

pembiusan adalah untuk menstimulasi ikan agar keluar dari celah karang, bukan 

untuk membuat ikan pingsan.  

Pada penelitian Rahim, S.W., et al. (2013), waktu keluar ikan dari celah karang 

hanya membutuhkan waktu rata-rata 221,5 detik pada penyemprotan minyak 

cengkeh dengan konsentrasi 20 ppm, dan dengan konsentrasi yang sama, ikan 

mengalami tahapan pingsan setelah detik ke-468, artinya ikan akan keluar dari celah 

karang sebelum mengalami tahapan pingsan sehingga hanya butuh waktu yang 

lebih singkat untuk keluar dari celah karang.  Eksperimen pada penelitian ini 

dilakukan dengan menyemprotkan minyak cengkeh sampai ikan pingsan.  

Pengamatan terhadap kualitas ikan setelah pemaparan minyak cengkeh dengan 

konsentrasi 20 ppm dalam penelitian ini masih menunjukkan belum terjadinya 

kerusakan morfologi luar dan jaringan ikan sehingga penggunaan minyak cengkeh 

dengan konsentrasi yang lebih tinggi dalam penangkapan ikan diperkirakan belum 

menyebabkan kerusakan pada ikan hasil tangkapan, dimana ikan akan keluar lebih 

cepat sebelum mengalami tahapan pingsan. Sebagaimana telah dilaporkan oleh 
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Hoseini (2011) yang menyatakan bahwa penggunaan minyak cengkeh pada 

konsentrasi yang lebih tinggi dengan waktu paparan yang singkat lebih baik 

dibandingkan dengan konsentrasi yang rendah dengan waktu paparan yang lama 

dalam kasus respon stress. 

Penampakan morfologi luar juvenile ikan kerapu bebek setelah pemaparan 

minyak cengkeh memberikan hasil yang baik (tidak ada kerusakan) pada semua 

konsentrasi (20 – 60 ppm).  Namun, pada penelitian ini dimana telah dilakukan 

analisis histologi pada organ mata, insang dan hati pada ikan memberikan hasil 

yang berbeda pada beberapa konsentrasi, dimana hanya pada pemaparan minyak 

cengkeh dengan konsentrasi 20 ppm yang tidak menyebabkan kerusakan jaringan 

pada ikan.  Pada  konsentrasi 30 ppm sudah terlihat mengalami kerusakan meskipun 

tingkat kerusakannya masih sangat ringan (1).  Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

minyak cengkeh pada konsentrasi 20 ppm masih aman bagi ikan dimana kualitas 

ikan masih sangat baik, baik dilihat dari morfologi luarnya maupun jaringannya.  Hal 

ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menggunakan minyak cengkeh 

sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan-ikan hias.  Namun, masih memerlukan 

penelitian-penelitian lebih lanjut untuk menggunakan minyak cengkeh sebagai 

alternatif sianida dalam penangkapan ikan di terumbu karang, terutama penelitian 

secara langsung di lapangan, dimana penelitian ini masih berskala laboratorium.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Minyak cengkeh dengan konsentrasi 20–60 ppm belum menyebabkan kerusakan 

morfologi luar pada juvenil ikan kerapu bebek (Cromileptes altivalis).  Namun, telah 

terjadi sedikit perubahan pada jaringan mata, insang dan hati juvenil ikan kerapu 

bebek (Cromileptes altivalis) yang mulai terlihat pada pemaparan minyak cengkeh 

dengan konsentrasi  30 ppm. Pemaparan minyak cengkeh dengan konsentrasi 20 

ppm masih aman untuk juvenil ikan kerapu bebek (Cromileptes altivalis) dan belum 
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menyebabkan efek berbahaya pada ikan tersebut. Penelitian lapangan sangat 

diperlukan untuk aplikasi minyak cengkeh sebagai alternatif sianida dalam 

penangkapan ikan karang.  
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POTENSI PEMANFAATAN LOBSTER SCAMPI (Metanephrops sibogae) 
DAN UPAYA PENGEMBANGANNYA DI PERAIRAN KEPULAUAN TANIMBAR. 

Afriana Kusdinar*1, Hery Choerudin1 

1 Sekolah Tinggi Perikanan, Jl. AUP No.1 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 

*e-mail: afridinar@gmail.com 

Abstrak 

Eksplorasi sumberdaya ikan laut dalam yang bernilai ekonomis tinggi seperti lobster 
scampi (Metanephrops sibogae) pernah dilakukan oleh pemerintah baik secara 
mandiri maupun bekerjasama dengan institusi luar negeri. Namun, upaya 
pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan export ataupun kebutuhan dalam 
negeri belum maksimal. Sehingga potensi pengembangan usaha penangkapan 
udang scampy masih sangat besar. Sejak tahun 1972, upaya eksplorasi sumberdaya 
lobster scampi telah dilaksanakan dan upaya eksploitasi juga pernah dilakukan oleh 
perusahaan penangkapan ikan hingga tahun 2015, namun terhenti sementara 
setelah keluarnya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela 
(trawls) dan pukat tarik (seine nets) di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan).  Proses 
pengumpulan data dilakukan dengan mencatat hasil tangkapan udang Scampy 
secara in-situ selama 2 trip dan studi literatur. Proses pengolahan data 
menggunakan Pearson r correlation untuk menghitung keadaan sumberdaya. 
Pengambilan data dilakukan selama 4 bulan di Perairan Kepulauan Tanimbar. 
Berdasarkan data hasil tangkapan lobster scampi yang ditangkap dengan 
menggunakan trawl laut dalam (kedalaman laut 300-400 m) menunjukkan bahwa 
lobster scampi memiliki prospek untuk dikembangkan. Data tersebut juga sudah 
dibandingkan dengan data hasil tangkapan pada tahun 2005 dan data hasil 
penelitian tahun 1993. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
mengenai pengembangan teknik maupun metode penangkapan yang efektif dan 
efisien dengan memperhatian kelestarian lingkungan (sustainability). Selain itu dapat 
menjadi bahan masukan kebijakan mengenai perhitungan produktifitas untuk udang 
scampy. 

Kata kunci : Laut dalam, Perairan Tanimbar, Pukat hela, lobster scampi. 
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Pendahuluan 

Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan demersal yang melimpah mulai dari 

jenis ikan, udang, moluska dan lobster, mereka hidup menyebar ada yang di 

perairan dangkal maupun laut dalam. Perairan yang relatif dangkal dikenal sebagai 

continental shelf dengan dasar yang relatif rata dan berlumpur. Kelompok ikan 

demersal adalah jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari siklus hidupnya berada 

didasar atau sekitar dasar perairan. Aktivitas yang sedikit dan gerak ruaya yang tidak 

jauh merupakan ciri-ciri kelompok ikan tersebut (Aoyama, 1973 dalam Badrudin, et 

al, 2011). Salah satu potensi sumberdaya ikan demersal yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi adalah lobster laut dalam dari genus Metanophrops, 3 spesies 

diantaranya yang telah dimanfaatkan adalah M. velutinus, M. australiensis dan M. 

boschmai yang dapat ditangkap pada sebaran kedalaman yang berbeda-beda 

antara 260-500 meter. Pada tahun 1987, spesies Metanophrops ke-4 yakni M. 

sibogae ditemukan di perairan utara Australia yang berbatasan langsung dengan 

perairan Indonesia (Walnerr and Phillips, 1995). Spesies Metanophrops ke-5, M. 

neptunus, pada kesempatan tertentu juga dapat tertangkap (Lynch and Garvey, 

2005). 

Karakteristik biologi scampi memiliki umur yang panjang dengan 

pertumbuhan yang lambat dan memerlukan 6 sampai dengan 8 tahun untuk 

mencapai ukuran layak tangkap sehingga sangat sensitif terhadap kegiatan 

penangkapan ikan  (Wallner dan Phillips 1995; dan Holthuis, 1991). Tingkat 

pemanfaatan scampi di perairan Indonesia masih rendah dan masih pada tahap 

memulai eksploitasi. Berdasarkan penelusuran situs distributor produk perikanan 

“gourmet seafood” yang berbasis di New Zealand, bahwa harga scampi beku 

ukuran 8 ekor per kg (90-125 gr) dan ukuran 19 ekor per kg (52 gr) adalah NZD 100 

dan NZ 85 (1 NZD=Rp. 9 482.4), sehingga scampi merupakan komoditas perikanan 

yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk dapat memenuhi permintaan pasar 

lokal maupun global. 
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Di Indonesia informasi mengenai estimasi potensi lobster laut dalam (scampi) 

belum dipaparkan secara mendalam baik dari segi pengusahaan, nilai potensi dan 

penghitungan produktifitas. Hasil tangkapan lobster dunia tercatat sebanyak 

284.957 ton (FAO, 2011). Berdasarkan Kepmen KP No. 47/KEPMEN-KP/2016, 

estimasi potensi lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia berturut-

turut ditemukan di WPP 572, WPP 717, WPP 713, WPP 711, WPP 712, WPP 573, 

WPP 571, WPP 715, WPP 716, WPP 718 (area survey), dan WPP 714  adalah sebesar 

1.297 ton, 1.065 ton, 1.020 ton, 975 ton, 952 ton, 844 ton, 711 ton, 710 ton, 685 

ton, 386 ton, dan 155 ton. Publikasi kegiatan penangkapan lobster laut dalam 

(scampi) Metanephropids sibogae di perairan Indonesia masih minim, sehingga 

belum memiliki sejarah eksploitasi terbaru yang lengkap, mulai dari daur hidup 

maupun biologinya, sehingga perlu membuat pola pengelolaan dan kumpulan 

informasi yang lebih komprehensif. Studi ini berusaha menggali kembali informasi 

lobster scampi khususnya spesies Metanephropids sibogae di Perairan Indonesia 

baik dari segi potensi maupun upaya pemanfaatannya, sehingga dapat memenuhi 

kurangnya data dan informasi sebagai bahan bagi pembuatan kebijakan 

pengelolaan perikanan laut dalam yang berkelanjutan. 

Bahan dan Metode 

Penelitian ini menggunakan metode survey lapang. Data yang dikumpulkan dan 

dianalisa merupakan bagian dari hasil tangkapan kapal penangkap ikan yang 

menggunakan pukat udang laut dalam. Operasi penangkapan lobster laut-dalam 

(scampi) menggunakan KM. SPL II di perairan ZEEI bagian selatan Kepulauan 

Tanimbar. Operasi penangkapan lobster laut-dalam berlangsung selama empat 

bulan mulai dari tanggal 15 Agustus - 15 Desember 2014. Jumlah hari operasi 

penangkapan pada trip I dan II adalah 50 dan 26 hari dengan rata-rata kesempatan 

melakukan penangkapan (setting-towing-hauling) sebanyak 5-6 kali per hari. Jumlah 
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stasiun penangkapan pada trip I dan II sebanyak 120 dan 150 stasiun. Log-book 

pengoperasian pukat udang laut dalam memuat semua aktivitas operasi 

penangkapan, termasuk posisi kapal, waktu, lama towing, kedalaman, dan data hasil 

tangkapan. Proses pengolahan data menggunakan Pearson r correlation untuk 

menghitung keadaan sumberdaya. 

Kemudian, untuk mengetahui prioritas pemanfaatan potensi sumber daya 

lobster laut-dalam dan pengaruh intensitas penangkapan dipergunakan kombinasi 

data hasil operasi penangkapan ikan dari K/R Baruna Jaya I pada tahun 1993 dan 

KM. Fukui Maru pada tahun 2005 di Laut Aru bagian Selatan Kepulauan Tanimbar 

dan Laut Timor serta hasil penjualan lobster laut-dalam dan hasil tangkap 

sampingan pada tahun 2005 dan 2014. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Komposisi Ukuran Lobster Laut-Dalam/scampi (Metanophrops sibogae) 

Pada pengoperasian pukat udang ini tertangkap beberapa target spesies 

diantaranya adalah lobster laut dalam/scampi (Metanephrops sibogae), udang 

merah (Solonacara depressa), udang kipas (Ibacus ciliatus) dan lobster lain (Scylarus 

cultifer). Hasil tangkapan lobster laut-dalam Metanephrops sibogae pada trip I 

sebanyak 7.782 kg dan pada trip II 10.202 kg. Mengacu pada permintaan pasar 

untuk produk scampi maka ukuran (size) dikelompokan dalam 8 kategori ukuran 

bobot lobster, diantaranya: ukuran 1 memiliki bobot  > 100 gr, ukuran 2 memiliki 

bobot antara 82-89 gr, ukuran 3 memiliki bobot 68-80 gr, ukuran 4 memiliki bobot 

48-66 gr, ukuran 5 memiliki bobot 30-46 gr, ukuran mix (campuran) memiliki bobot 

< 28, ukuran A kategori rusak memiliki bobot > 68 gr dan ukuran B kategori rusak 

memiliki bobot 30-66 gr. Hasil tangkapan pada trip I dan II disajikan pada Tabel 1. 

Hasil tangkapan scampi pada trip I dengan total hasil tangkapan yaitu 7.782 kg 

dengan rincian sebagai berikut: kelompok ukuran 1 (satu) sebanyak 454 kg, 
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kelompok ukuran 2 (dua) sebanyak 1.388 kg, kelompok ukuran 3 (tiga) sebanyak 

2.026 kg, kelompok ukuran 4 (empat) sebanyak    2.596 kg, kelompok ukuran 5 

(lima) sebanyak 986 kg, kelompok ukuran campuran (mix) sebanyak 196 kg,  

kelompok ukuran A sebanyak 34 kg dan kelompok ukuran B sebanyak  102 kg. 

Sedangkan pada trip II  total hasil tangkapannya adalah 10.202 kg dengan rincian 

sebagai berikut: kelompok ukuran 1 (satu) sebanyak 980 kg, kelompok ukuran 2 

(dua) sebanyak 2.354 kg, kelompok ukuran 3 (tiga) sebanyak 3.108 kg, kelompok 

ukuran 4 (empat) sebanyak 2.834 kg, kelompok ukuran 5 (lima) sebanyak 652 kg, 

kelompok ukuran campuran (mix) sebanyak 168 kg, kelompok ukuran A sebanyak 14 

kg dan kelompok ukuran B sebanyak  92 kg. 

Tabel 1. Hasil tangkapan lobster laut dalam/scampi Metanephrops sibogae. 

NO 
Kode 

Ukuran 
(size) 

Berat per 
Ekor 

 (gram) 

Trip I Trip II 

Jumlah 

(kg) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(kg) 

Persentase 

(%) 

1. 1 > 100 454 6 980 10 

2. 2 82 – 98 1388 18 2354 23 

3. 3 68 – 80 2026 26 3108 30 

4. 4 48 – 66 2596 33 2834 28 

5. 5 30 – 46 986 13 652 6 

6. Mix < 28 196 3 168 2 

7. A > 68 (rusak) 34 0,45 14 0,14 

8. B 30–66 (rusak) 102 1,3 92 0,9 

Jumlah 7.782  10.202  

Hasil tangkapan scampi pada trip I didominasi oleh ukuran 4 (empat) yang 

memiliki bobot antara 48-66 gr, yakni sebanyak 2.596 kg atau 33% dari total hasil 

tangkapan. Kemudian pada trip II didominasi oleh ukuran 3 (tiga) yang memiliki 

bobot 68-80 gr, yakni sebanyak 3.108 kg atau 30% dari total hasil tangkapan. 
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Secara kuantitas maupun kualitas hasil tangkapan pada trip II lebih banyak dan lebih 

bagus kondisinya (kategori A dan B lebih sedikit), walaupun pengoperasian pukat 

dilakukan di lokasi yang relatif sama dan waktu yang relatif berdekatan. Kondisi 

tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa lokasi tersebut secara geografis maupun 

karakter fisik laut dapat mengindikasikan sebagai fishing ground bagi lobster laut 

dalam (scampi). Berdasarkan hasil survey di Laut Arafura menerangkan bahwa 

wilayah continental slope yang landai dan berlumpur pada kedalaman antara          

200-500 meter menjadi area yang sesuai bagi kehidupan sumberdaya lobster laut 

dalam/scampi (Metanephrops spp), bila dibandingkan dengan perairan yang lebih 

dalam dan berkarakter tebing. Area potensial ini berada di wilayah ZEEI yang 

berbatasan dengan perairan Australia. (Sumiono dan Iskandar, 1993). 

 

Gambar 1. Grafik hasil tangkapan scampi berdasarkan ukuran (size) pada trip I dan 

II. 

2. Hasil Tangkapan Sampingan 

Hampir semua jenis biota laut yang berada pada jalur sapuan pukat udang dapat 

tertangkap. Namun demikian, pada pakteknya tidak semua hasil tangkapan diambil. 

Ikan yang tidak mempunyai nilai ekonomis penting dibuang kembali ke laut 

(discard), hanya yang mempunyai nilai ekonomis penting saja yang diambil 
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(bycatch). Hasil tangkapan sampingan (bycatch) berdasarkan jenis selama dua trip 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Table 21: Jenis-jenis hasil tangkapan sampingan (bycatch). 

NO Nama Lokal Nama Inggris Nama Ilmiah 
Jumlah  

(Kg) 

1. Lobster Cray fish Scylarus cultifer 2.265 

2. Udang Merah 
Red Coral 

Prawn 

Solonacara 

depressa 

2.125 

3. Udang Kipas Uchiwa Prawn Ibacus ciliatus 300 

4. Cumi-cumi Commond Loligo indica sp 500 

 

Pada pengoperasian pukat udang laut dalam terdapat empat jenis hasil 

tangkapan sampingan yang bernilai ekonomis yaitu jenis lobster sebanyak 2.265 kg 

(44%),  jenis udang merah sebanyak 2.125 kg (41%), udang kipas sebanyak 300 kg 

(6%) dan cumi-cumi sebanyak 500 kg (9%). Lobster laut dalam selain Metanophrops 

sibogae jumlahnya cukup banyak yakni 44%, hal ini dapat menjadi indikasi banwa 

kondisi lingkungan di sekitar fishing groun menjadi tempat yang sesuai bagi 

pertumbuhan scampi. Komposisi hasil tangkapan sampingan tersaji pada gambar 2. 
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Gambar 2. Hasil Tangkapan Sampingan (by catch) trip 1 dan trip 2. 

Dengan adanya hasil tangkapan sampingan yang jumlahnya cukup 

melimpah, satu sisi memberikan nilai tambah bagi penghasilan kapal, namun bila 

hal ini terus berlanjut dapat mengakibatkan perubahan atau pergeseran orientasi 

target spesies yang menjadi tujuan tangkap dari pukat udang laut dalam. Sehingga 

perlu adanya inovasi baru yang dapat memodifikasi atau mendesain kembali jaring 

yang digunakan sehingga dapat meminimalisir hasil tangkapan sampingan 

(bycatch). 

3. Sebaran Scampi 

Daerah operasi penangkapan lobster laut dalam/scampi (M. sibogae) di Perairan 

Kepulauan Tanimbar pada operasi penangkapan oleh KM SPL II terkonsentrasi di 

sekitar perbatasan ZEEI dan Perairan Australia, yang memiliki karakteristik landai 

dengan kedalaman antara 200-300 m. Pada umumnya, semakin menjauhi pulau 

kedalaman perairan akan semakin dalam. Namun, berbeda halnya di lokasi operasi 

penangkapan scampi, bila dari point of view perairan Indonesia maka semakin jauh 

hingga mendekati garis ZEEI kedalaman perairan semakin dangkal karena 

mendekati daratan Australia. 
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Gambar 3. Sebaran lokasi penangkapan lobster scampi (Metanophrops sibogae). 

Survey udang laut dalam di laut Arafura dan Laut Timor menunjukan 

kepadatan stok tertinggi sebesar 1,97 ton/km2 pada kisaran kedalaman 250-400 m, 

sedangkan kepadatan stok terendah sebesar 0,28 ton/km2 pada kisaran kedalaman 

700-800 m (Sumiono, 2009).  Salah satu spesies lobster famili Nephropidae yang 

terdapat di perairan selatan Pulau Tanimbar dan laut Timor adalah Scampi 

(Metanephrops sibogae). Penyebarannya di perairan Indonesia dan Australia 

dengan pola penyebaran geografis cenderung menurun dari Laut Arafura ke arah 

Laut Timor (Sumiono dan Iskandar 1993; Beeh, 2005). Kemudian ditemukan juga di 

perairan sekitar Pulau Kai / Indo-West Pasific region dan Laut Coral timur laut Cape 

York dan Barat laut pulau Melville (Holthuis, 1991).  

4. Pengaruh Intensitas Penangkapan terhadap Laju Tangkap 

Gambaran tentang pengaruh penangkapan terhadap indeks kelimpahan stok 

sumberdaya lobster laut-dalam/scampi berdasarkan data laju tangkap pada periode 

ZEEI	

Merah	:	Trip	1	
Biru						:	Trip	2	
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tahun 1993, 2005 dan 2014 menunjukan adanya perubahan laju tangkap. Survey 

pada tahun 1993 menunjukan laju tangkap udang laut dalam di perairan kepulauan 

Tanumbar sebesar 10,25 kg/jam dan di perairan kepulauan Kei berkisar 0,05 – 38,47 

kg/jam (BPPL, 1993). 

Selanjutnya kegiatan survey yang dilakukan dengan menggunakan kapal 

penangkap ikan komersiil pada tahun 2005 menunjukkan laju tangkap udang laut 

dalam pada angka 11.87 kg/jam. Data hasil tangkapan udang laut dalam terakhir 

pada tahun 2014 yang berhasil dianalisa menunjukkan nilai laju tangkap sebesar 

21.27 kg/jam pada trip I dan 22.56 kg/jam pada trip II. Terjadi peningkatan laju 

tangkap yang signifikan selama dua dekade terakhir. Dari fenomena tersebut 

diduga terjadi perubahan pola pengusahaan (operasi penangkapan) antara tahun 

2005 dan 2014 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi kapal, pukat 

udang laut dalam, sumberdaya manusia/kru, dan teknologi yang digunakan. Selain 

itu, kondisi sumberdaya ikan demersal di laut dalam diduga relatif stabil akibat 

rendahnya tekanan penangkapan ikan (effort). Kemudian, perbedaan kondisi musim 

saat operasi penangkapan diduga memberikan dampak terhadap nilai laju tangkap. 

 

Gambar 4. Tren indeks kelimpahan stok (Catch per unit effort) lobster laut 

dalam/scampi. 
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Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

1) Sumberdaya lobster laut-dalam/scampi ditemukan di perairan ZEE Laut 

Timor dan Selatan Kepulauan Tanimbar. Temuan Potensi sumberdaya lobster 

laut dalam di perairan ZEEI dapat memberikan dampak baik secara ekonomi 

maupun ekologi. Apabila sumberdaya tersebut dapat dikelola dengan baik 

dan hati-hati maka diprediksi secara ekonomi akan mendatangkan 

keuntungan. Namun apabila sebaliknya maka pada operasi penangkapan 

berikutnya dipastikan akan mengalami kerugian. 

2) Terjadi peningkatan laju tangkap yang signifikan selama dua dekade terakhir. 

Dari fenomena tersebut diduga terjadi perubahan pola pengusahaan (operasi 

penangkapan) antara tahun 2005 dan 2014 yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti kondisi kapal, pukat udang laut dalam, sumberdaya 

manusia/kru, dan teknologi yang digunakan. Selain itu, kondisi sumberdaya 

ikan demersal di laut dalam diduga relatif stabil akibat rendahnya tekanan 

penangkapan ikan (effort). 

2. Saran 

1) Melakukan penelitian lanjutan terkait pendugaan potensi sumberdaya 

Metanephrops sibogae yang lebih rinci dan lebih luas jangkauan areanya. 

2) Melakukan pengembangan dan berinovasi terhadap alat penangkap ikan 

alternatif yang lebih mudah, modern dan ramah lingkungan. 

3) Mengembangkan kapal penangkapan ikan yang kokoh dan berteknologi 

mutakhir. 

4) Menyiapkan perangkat kebijakan/hukum yang lebih rinci dalam pengaturan 

pemanfaatan lobster laut dalam/scampi Metanephrops sibogae. 
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Ucapan Terima Kasih 

Terdapat kontribusi dan kerja keras Sdr. Arfani Mukrim yang sangat bernilai pada 

saat mengumpulkan data di atas kapal, kami mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya.  
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Abstrak 
 
Kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama penunjang 
keberhasilan operasi penangkapan ikan. Penguasaan kompetensi awak kapal dibuktikan 
dengan sertifikat kompetensi yang didapatkan melalui pendidikan dan latihan serta uji 
sertifikasi awak kapal penangkap ikan oleh badan berwenang. Standar kompetensi awak 
kapal penangkap ikan harus sesuai dengan ukuran kapal (panjang kapal dan gross tonage) 
dan wilayah operasi penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan 
yang terjadi antara sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku di Indonesia beserta faktor penyebabnya. Penelitian telah 
dilakukan pada kapal ukuran lebih dari 30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Pelabuhanratu dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nijam Zachman Muara Baru Jakarta.  
Data primer diperoleh dari  bukti dokumen awak kapal (BST, buku pelaut, Ankapin, Atkapin, 
SKK) yang berada diatas kapal. Data sekunder diperoleh dari Sijil Awak Kapal, SPB, ukuran 
kapal (panjang dan GT), wilayah operasi penangkapan serta peraturan perundangan 
tentang pengawakan kapal penangkap ikan yang berlaku di Indonesia. Pengolahan data 
dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan mayoritas awak kapal penangkap ikan Indonesia belum memiliki 
sertifikat kompetensi sesuai peraturan yang berlaku.  Hal ini disebabkan oleh dispensasi 
penerbitan SPB dan keterbatasan waktu pelaksanaan uji sertifikasi.  Pihak berwenang harus 
tegas menentukan batas waktu dispensasi penerbitan SPB serta  memperbanyak  waktu dan 
tempat uji sertifikasi yang mudah diakses oleh awak kapal.  
 
Kata Kunci : awak kapal, kapal penangkap ikan, kompetensi 
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Latar Belakang 

Setiap kapal yang berlayar harus berada dalam kondisi laik laut sehingga menjamin 

keselamatan dan keamanan selama kapal berlayar. Kapal yang laik laut adalah 

keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kapal, 

pencegahan pencemaran lingkungan perairan dari kapal, pengawakan, peralatan 

navigasi dan peralatan keselamatan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak 

kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan 

pencegahan pencemaran perairan dari kapal, serta manajemen keamanan kapal 

untuk berlayar di perairan tertentu.  

FAO, 2000 dalam Suwarjo 2010 menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan di 

laut merupakan pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Profesi pelaut memiliki 

karateristik “3D” yaitu dangerous (berbahaya), dirty (kotor) dan difficult (sulit). 

Tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan di dunia rata-rata 80 orang setiap 100.000 

awak kapal, hal ini meningkatkan perhatian badan dunia (IMO, FAO, ILO) terhadap 

peningkatan keselamatan  tenaga kerja kapal penangkap ikan. Penyebab 

kecelakaan utama pada kapal penangkap ikan adalah rendahnya kesadaran awak 

kapal tentang penting keselamatan kerja pada kegiatan penangkapan ikan baik 

keselamatan awak kapal, kapal, muatan serta lingkungan perairannya.  

Arsham Mazaheri et al. (2015) banyak kecelakaan kapal terjadi akibat kesalahan 

awak kapal dalam membaca situasi dalam bernavigasi sehingga mengakibatkan 

kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan terjadi akibat lemahnya 

kompetensi, sehingga sangat diperlukan penyusunan peraturan yang  mengatur 

kompetensi pengawakan kapal. 

Gael Morel dan Christine Chauvin (2006), besaran gaji pekerja awak kapal 

penangkap ikan diberikan dengan system bagi hasil. Semakin banyak hasil 

tangkapan, maka gaji yang diterima akan semakin besar. Hal ini menyebabkan awak 

kapal penangkap ikan seringkali bekerja melewati batas standar keselamatan demi 

mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Sehingga diperlukan perubahan dalam 
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system penggajian, agar awak kapal tetap bekerja sesuai dengan batas standar 

keamanan dan keselamatan.  

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan,  awak 

kapal perikanan adalah orang yang bekerja di kapal perikanan (kapal penangkap 

ikan, kapal pendukung operasi penangkapan, kapal pengangkut hasil tangkapan, 

pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, pelatihan/ penelitian perikanan) dengan 

beban tugas sesuai yang tertera dalam buku sijil.  

Menurut Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, Kapal perikanan adalah 

kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk kegiatan penangkapan 

ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan 

ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap awak 

kapal berhak mendapatkan kesejahteraan (gaji, jam kerja, jam cuti asuransi, dll) yang 

dicantumkan di dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL). Awak kapal harus memiliki PKL 

dan disijil sesuai dengan sertifikat kompetensi dan sertifikat keahliannya. 

 Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kepelautan. 

Dokumen pengawakan kapal terdiri dari perjanjian kerja laut, sijil awak kapal, buku 

pelaut, sertifikat  kompetensi dan sertifikat keahlian yang sesuai dengan jabatan 

diatas kapal. Dokumen sertifikat kompetensi awak kapal harus selalu dibawa selama 

kapal melakukan operasi penangkapan dan dilampirkan bersama dokumen kapal 

lainnya pada saat mengajukan Surat Izin Berlayar  dari syahbandar. 

 Menurut Kepmenhub No.9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Latihan, Ujian serta 

Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, sertifikat keahlian (Certificate of 

Proficiency/COP) awak kapal perikanan terdiri dari Ahli Nautika Kapal Penangkap 

Ikan (ANKAPIN) untuk perwira dek dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat 

(ATKAPIN) untuk perwira mesin. Standar uji mutu sertifikat tersebut mengacu pada 

peraturan international Standar Training of Certificate Watchkeeping – Fisheries 
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(STCW-F) 1995 dari International Maritim Organozation (IMO). Kewenangan 

pengawakan kapal penangkap ikan  didasarkan pada tiga faktor utama yaitu Gross 

Tonage (GT) kapal, panjang kapal dan wilayah operasi pelayaran. Berdasarkan GT-

nya, pengawakan kapal penangkap ikan dikelompokan menjadi 3 yaitu : 

1) Kapal 30 - 60GT, COP Nakhoda  Ankapin III, KKM Atkapin III 

2) Kapal 60 - 88GT, COP Nakhoda Ankapin II, KKM Atkapin II 

3) Kapal  > 88 GT, COP Nakhoda Ankapin I, KKM Atkapin I 

Berdasarkan ukuran panjang kapalnya, kewenangan pengawakan kapal penangkap 

ikan dikelompokan menjadi 3 yaitu : 

1) Kapal panjang < 12M,  COP Nakhoda Ankapin III, KKM Atkapin III 

2) Kapal panjang 12 - 24M, COP Nakhoda Ankapin II, KKM Atkapin II 

3) Kapal panjang > 24M, COP Nakhoda Ankapin I, KKM Atkapin I 

Berdasarkan wilayah operasinya, kewenangan pengawakan kapal penangkap ikan 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

1) Wilayah operasi perairan  < 60 Mil dan tidak termasuk ZEE Indonesia,  COP 

Nakhoda Ankapin III, KKM Atkapin III 

2) Wilayah operasi > 60 mil   dan tidak termasuk ZEE Indonesia, COP Nakhoda 

Ankapin II, KKM Atkapin II 

3) Wilayah operasi ZEE Indonesia, COP Nakhoda ANKAPIN I, KKM ATKAPIN I  

Sertifikat keterampilan (Certificate of Competency/COC) awak kapal penangkap 

ikan terdiri dari : Basic Safety Training for all fishing vessel personal (BST-F), 

Advance Fire Figthing (AFF), Medical Emergency First Aid (MEFA), Medical Care on 

Board (MC), Radar Simulator, General Maritim Distress and Safety System (GMDSS, 

Survival Craft and Rescue Boat (SCRB),Shif Security Officer (SSO), Electronic Chart 

Display and Information System (ECDIS). 

Menurut Peraturan Menteri dan Kelautan Perikanan RI Nomor : 08/PERMEN-KP/ 

2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, setiap kapal ikan yang akan berlayar wajib 

mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Perikanan.  
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Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 3/PERMEN-KP/2013 

Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan,  salah satu syarat penerbitan SPB adalah 

sertifikat kelayakan pengawakan nakhoda dan Anak Buak Kapal (ABK). Kelengkapan 

dokumen pengawakan kapal terdiri dari sijil awak kapal, buku pelaut, COC dan 

COP. Dokumen sertifikat kompetensi awak kapal tersebut harus berada diatas kapal 

selama kapal beroperasi dan wajib dilampirkan pada saat kapal mengajukan SPB di 

syahbandar perikanan. 

 

Tujuan 

 Saat ini banyak awak kapal penangkap ikan Indonesia yang tidak memiliki 

sertifikat kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara sertifikat 

kompetensi awak kapal penangkap ikan dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku di Indonesia.   

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan dianalisis secara deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah awak 

kapal penangkap ikan Indonesia banyak yang tidak memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu 

penyebab terjadi Ilegal, Unreported, Unregulated (IUU)  fishing di Indonesia. 

Penelitian lapang dilakukan pada bulan Oktober 2015 – Januari 2016 dilaksanakan 

di PPN Palabuhanratu dan PPS Muara Baru Jakarta. Target penelitian adalah kapal-

kapal penangkap ikan dengan ukuran > 30 GT dengan jumlah sample 100 kapal (25 

kapal di PPN Palabuhanratu, 75 kapal di PPS Muara Baru Jakarta).  

Pengambilan data dilakukan menggunakan metode survey lapangan dengan 

wawancara dan quisioner. Data primer diperoleh dari  bukti dokumen awak kapal 
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(BST, buku pelaut, Ankapin, Atkapin, Surat Kecakapan Khusus/SKK) yang berada 

diatas kapal. Data sekunder diperoleh dari Sijil Awak Kapal, SPB, ukuran kapal 

(panjang dan GT), wilayah operasi penangkapan serta peraturan perundangan 

tentang pengawakan kapal penangkap ikan yang berlaku di Indonesia.  

 

Hasil  dan Pembahasan 

Dalam kegiatan penelitian ini, awak kapal dikelompokkan menjadi dua yaitu perwira (nakhoda, 

mualim, Kepala Kamar Mesin/KKM, masinis) dan non perwira (bosman, ABK). Setiap 

awak kapal wajib memiliki sertifiat BST dan buku pelaut. Awak kapal dengan jabatan 

perwira dek wajib  memiliki sertifikat ANKAPIN dan sertifikat ATKAPIN untuk 

perwira mesin. Tingkatan sertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN seorang perwira harus 

sesuai dengan klasifikasi kapal berdasarkan ukuran panjang kapal, GT dan wilayah 

operasi.  

Pimpinan tertinggi diatas kapal adalah nakhoda. Saputra, et al. (2013), menyatakan 

bahwa seorang nakhoda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memperlengkapi 

kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur, 

membuat kapalnya layak laut, bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, 

bertanggung jawab atas para pelayar yang ada diatas kapal, dan memenuhi 

perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundangan 

yang berlaku. 

Hasil survey terhadap 100 sampel kapal penangkap ikan di PPS Nizam Zahman 

Jakarta dan PPN Pelabuhanratu didapat dan dianalisa seperti ditunjukan pada 

Gambar-gambar berikut di bawah ini. 
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Gambar 1. Pelabuhan pangkalan responden kapal 

 Gambar 1 menunjukkan sebaran pelabuhan pangkalan berdasarkan data 

didalam Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). 

Masing-masing kapal memiliki 1 sampai 4 pelabuhan pangkalan. Total ada 16 

pelabuhan perikanan yang menjadi pangkalan tersebar mulai pelabuhan Sabang 

(Indonsia bagian barat) sampai Pelabuhan Ambon (Indonesia bagian timur) dengan 

4 lokasi pelabuhan yang paling dominan yaitu PPS Jakarta, PPS Benoa, PPS Cilacap 

dan PPN Pelabuhanratu. Data ini menunjukkan bahwa dengan kondisi pengawakan 

kapal seperti saat ini, syahbandar dari pelabuhan-pelabuhan tersebut masih 

memberikan izin operasi kepada kapal-kapal tersebut dengan menerbitkan SPB.  
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Gambar 2. Ukuran kapal berdasarkan GT 

Gambar 2 menunjukkan 48% kapal berukuran 30 – 60 GT, menurut  peraturannya 

bahwa kapal tersebut seharusnya dinakhodai oleh Nakhoda yang  memiliki sertifikat 

ANKAPIN III, namun pada kenyataannya hanya 15% yang memiliki sertifikat 

ANKAPIN III.  16% kapal berukuran 60 – 80 GT, menurut peraturannya bahwa kapal 

tersebut seharusnya dinakhodai oleh seorang Nakhoda yang memiliki sertifikat 

ANKAPIN II, namun pada kenyataannya tidak ada satu pun nakhoda yang memiliki 

sertifikat ANKAPIN II. 36% kapal ukuran > 88GT, menurut peraturannya kapal 

tersebut harus dinakhodai oleh seorang Nakhoda yang memiliki sertifikat ANKAPIN 

I, namun kenyataannya tidak satu pun ditemukan nakhoda yang memiliki sertifikat 

ANKAPIN I.  

 

 

Gambar 3. Kapal berdasarkan wilayah operasi 

Gambar 3 berdasarkan wilayah operasi menunjukkan hanya 2% kapal beroperasi di 

seluruh Alur Pelayaran  Indonesia (API) kecuali ZEEI, menurut peraturannya nakhoda 
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yang melayari wilayah tersebut wajib memiliki sertifikat ANKAPIN II, pada 

kenyataannya tidak ada satu orangpun nakhodapun yang memiliki sertifikat 

ANKAPIN II. 98% kapal beroperasi di ZEEI, menurut peraturannya bahwa nakhoda 

yang melayari wilayah ZEEI wajib memiliki sertifikat ANKAPIN I, namun tidak 

ditemukan nakhoda yang memiliki sertifkat ANKAPIN I.  

 

 

Gambar 4. Kapal berdasarkan panjang 

Gambar 4 menunjukkan 74% kapal dengan panjang 12 – 24 meter, menurut 

peraturannya wajib dinakhodai oleh Nakhoda yang memiliki sertifikat ANKAPIN II, 

namun tidak satupun ditemukan nakhoda yang memiliki sertifikat ANKAPIN II. 26% 

kapal dengan panjang >24 meter, menurut peraturan nakhodanya wajib memiliki 

sertifikat  ANKAPIN  I, naumn tidak ditemukan satupun nakhoda yang memiliki 

sertifikat ANKAPIN I.  
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Gambar 5. Tahun Penerbitan COP 

Gambar 5 menunjukkan bahwa berdasarkan tahun penerbitan sertifikat, ditemukan 

sertifkat SKK yang terbit setelah Tahun 2005. Dalam  Peraturan Menteri 

Perhubungan No 9 Tahun 2005 menyatakan bahwa sertifikat yang diakui untuk 

perwira kapal ikan adalah ANKAPIN dan ATKAPIN. 

Berdasarkan dokumen Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan 

dan Sijil Awak Kapal, setiap kapal terdiri mulai 12 sampai 16 orang  awak kapal 

terdiri dari nakhoda, wakil nakhoda, KKM, wakil KKM, Bosman dan ABK. 

Diperkirakan dari 1400-an awak kapal tersebut tidak memiliki kualifikasi sertifikat 

kompetensi sesuai ketentuan perundanganyang berlaku sehingga menjadi salah 

satu penyebab terjadi IUU fishing di Indonesia.  

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awak kapal penangkap ikan saat 

ini belum memenuhi persyaratan pengawakan yang sesuai dengan aturan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 tahun 2005 tentang Pendidikan dan Latihan, 

Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor penyebab, antara lain : dispensasi penerbitan SPB, keterbatasan 

waktu pelaksanaan uji sertifikasi, serta lama waktu dan biaya uji sertifikasi.  

Indriastiwi, et al. (2011), menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah 

tegas dalam pemenuhan kebutuhan kompetensi sumberdaya manusia sesuai 

dengan kualifkasi yang dibutuhkan baik melalui diklat formal maupun informal. 

Wahyu P. Anggrahini, (2010), menyatakan bahwa perusahaan pelayaran hendaknya 

menyediakan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dengan keahlian dan 

keterampilan yang sesuai. Peningkatan kemampian SDM dapat dilakukan melalui 

diklat formal maupun informal.  

Muhamad Ainul Huda, et al. (2012), menyatakan bahwa solusi dalam upaya 

mencapai optimalisasi penerapan regulasi nasional terkait keselamatan kapal 

penangkap ikan yaitu kesesuaian persyaratan dengan aspek pertimbangan teknis 
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kemudian ketegasan aturan dengan pertimbangan aspek hukum serta kesungguhan 

lembaga terkait dalam menegakkan aturan yang telah dibuat.   

 

 

 

Kesimpulan 

1) Sertifikat kompetensi awak kapal penangkap ikan Indonesia saat ini tidak 

memiliki kualifikasi sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perudangan yang 

berlaku (>90%) sehingga menjadi salah satu pemicu terjadi IUU fishing di 

Indonesia. 

2) Kesenjangan terjadi akibat dispensasi penerbitan SPB oleh syahbandar, 

keterbatasan waktu pelaksanaan uji sertifikasi, serta lama waktu dan biaya uji 

sertifikasi.  

Saran 

1) Pemerintah atau lembaga terkait harus segera memberikan ketegasan 

mengenai batas waktu dispensasi SPB, agar perusahaan perikanan dan awak 

kapal segera mengikuti diklat uji sertifikasi sesuai ketentuan.  

2) Pemerintah menambah frekwensi diklat uji sertifikasi dan menyiapkan tempat 

yang mudah di akses oleh awak kapal.  

3) Perusahaan penangkapan ikan mengarahkan kepada awak kapalnya untuk 

mengikuti diklat uji sertifikasi sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan 

operasi penangkapan. 
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Abstrak	
 

Galangan kapal merupakan salah satu kebutuhan kapal dalam menentukan kelaikan kapal di 
laut. Potensi bisnis galangan kapal yang besar di wilayah Muara Angke belum dimanfaatkan 
dengan baik oleh pengelola perusahaan galangan kapal. Terbukti dengan keberadaan 
galangan kapal yang belum berkembang namun berbanding terbalik dengan jumlah kapal 
yang meningkat setiap tahunnya. Galangan kapal Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan 
(KPNDP) DKI Jakarta di Muara angke merupakan salah satu dari keempat galangan yang 
berada di wilayah muara angke. Galangan ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan 
selalu meningkat setiap tahunnya berdasarkan data produksi UPT BTPI dari tahun 2009 
sampai 2012. Penilaian teknologi galangan kapal ini berada pada level semi modern. Perlu 
dilakukan analisis lebih lanjut terkait strategi pengembangan teknologi di galangan kapal 
KPNDP. Perumusan strategi perlu didahului dengan penilaian kinerja. Penilaian dilakukan 
dengan metode balanced scorecard. Balanced scorecard memberikan suatu kerangka kerja 
bagi pihak manajemen untuk menerjemahkan misi dan strategis organisasi. Analisis hasil 
penilaian kinerja didapatkan hasil sebesar 73. Skor ini menunjukkan bahwa galangan kapal 
KPNDP harus melakukan inisiatif-inisiatif (strategi) dalam pengembangan manajemen 
teknologinya.   
 

Kata	kunci	:	balanced	scorecard,	galangan	kapal,	penilaian	kinerja	
 

 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	
	 	 	 	

	

Pendahuluan  
 

Galangan kapal merupakan salah satu kebutuhan kapal dalam menentukan 

kelaikan kapal di laut. Perkembangan bisnis galangan kapal yang semakin kompetitif 

menyebabkan perubahan besar dalam hal persaingan, produksi dan pemasaran. 

Semakin banyak galangan kapal menangani kapal maka akan membantu 

keberhasilan aktivitas operasi penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

galangan kapal termasuk ke dalam sektor publik yang berfokus di pelayanan jasa. 

Galangan kapal di wilayah Muara Angke sebanyak empat galangan, 

diharapkan keempat galangan tersebut mampu menangani kapal-kapal di sekitar 

wilayah Muara Angke. Akan tetapi keberadaan galangan kapal belum bisa 

mengakomodir kapal yang ada sehingga timbul antrian kapal dalam galangan. 

Potensi bisnis galangan kapal yang besar di wilayah Muara Angke belum 

dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola perusahaan galangan kapal. Terbukti 

dengan keberadaan galangan kapal yang belum berkembang namun berbanding 

terbalik dengan jumlah kapal yang meningkat setiap tahunnya. Galangan kapal 

Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan (KPNDP) DKI Jakarta di Muara angke 

merupakan salah satu dari keempat galangan yang berada di wilayah muara angke. 

Galangan ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan selalu meningkat setiap 

tahunnya berdasarkan data produksi UPT BTPI dari tahun 2009 sampai 2012. 

Penilaian teknologi galangan kapal ini berada pada level semi modern (Kurniawati 

2011). 

Berdasarkan Kurniawati (2011) perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait 

strategi pengembangan teknologi di galangan kapal KPNDP. Perumusan strategi 

perlu didahului dengan penilaian kinerja. Penilaian dilakukan dengan metode 

balanced scorecard. Balanced scorecard memberikan suatu kerangka kerja bagi 

pihak manajemen untuk menerjemahkan misi dan strategis organisasi (Kaplan dan 

Norton, 1996). Pengembangan balanced scorecard dimaksudkan untuk memberikan 
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kepuasan bagi para pelanggan. Balanced scorecard dinilai cocok untuk organisasi 

sektor publik karena tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi 

menekankan juga aspek kualitatif dan nonfinansial. 

Keberadaan potensi bisnis galangan kapal KPNDP Muara Angke dihadapkan 

pada penentuan strategi dalam pengelolaan usahanya. Diperlukan suatu cara baru 

untuk mengkomunikasikan rencana-rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh 

seluruh sumberdaya di lingkungan galangan. Penentuan strategi akan dijadikan 

sebagai landasan perbaikan dan efisiensi dalam pengembangan teknologi. Oleh 

karena itu, perlu adanya penilaian kinerja untuk merumuskan strategi 

pengembangan teknologi di galangan kapal KPNDP Muara Angke untuk 

mengembangkan galangan yang sudah berada pada level semi modern sehingga 

mempunyai kontribusi teknologi yang lebih besar. 

 

Metode Penelitian 
 

Penelitian dilaksanakan bulan November 2013. Perusahaan yang menjadi 

obyek penelitian adalah galangan kapal Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan 

(KPNDP) DKI Jakarta di Muara Angke. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

perbaikan kapal khususnya kapal penangkap ikan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. 

Penelitian ini membutuhkan data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh 

dari observasi langsung di lapangan dan wawancara penilaian kinerja dengan para 

manajer terkait pemasaran, sumberdaya manusia, quality control, produksi dan 

operasional melalui kuisioner yang terdiri dari 5 kategori jawaban yang masing-

masing memiliki bobot dengan menggunakan skala Likert, yaitu skor tertinggi 

memiliki bobot 5 dan skor terendah memiliki bobot 1. Pengambilan data dilakukan 

di galangan kapal KPNDP Muara Angke dan wawancara dengan pihak terkait, yaitu 

manajer galangan, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pemilik kapal dan pihak UPT 

BTPI. Data sekunder berupa kajian pustaka dan laporan tahunan perusahaan. Data 
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yang diperoleh selama penelitian selanjutnya akan diolah dengan metode Balanced 

scorecard.  

Terdapat perbedaan-perbedan perspektif balanced scorecard yang diterapkan 

pada organisasi bisnis yang berorientasi keuntungan (sektor swasta) dan yang 

diterapkan pada organisasi pemerintah (sektor publik) yang telah dijelaskan oleh 

Gaspersz (2002). Pengembangan balanced scorecard baik pada sektor swasta 

maupun sektor publik pada dasarnya memberikan kepuasan bagi para 

pelanggannya. Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan. Galangan kapal KPNDP merupakan organisasi bisnis yang 

berorientasi keuntungan. Galangan kapal KPNDP belum menerapkan balanced 

scorecard dalam merancang strategi pengembangan manajemen teknologi jangka 

panjang. Oleh karena itu penilaian dan evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan 

kondisi yang sudah berjalan dengan membagi menjadi 4 perspektif yaitu perspektif 

finansial, perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta 

perspektif bisnis internal. 

1)	 Perspektif	Finansial	
Pengukuran yang dilakukan pada perpektif ini adalah dari produksi kapal di 

galangan KPNDP per tahun. Produksi kapal berkaitan dengan penerimaan pihak 

galangan. Evaluasi produksi kapal dilihat dari 4 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2013. Hasil evaluasi produksi kapal ini diharapkan memiliki 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini pastinya akan meningkatkan penerimaan pihak 

galangan. Selain itu, dilakukan pengukuran produksi pada tahun 2013 terhadap 

kapasitas galangan KPNDP dalam memperbaiki kapal berdasarkan jumlah slipway di 

galangan tersebut. 

2)	 Perspektif	Pelanggan	
Elemen paling penting dalam suatu bisnis adalah kebutuhan pelanggannya. 

Gaspersz (2003) menyebutkan fokus perspektif pelanggan untuk organisasi bisnis 

adalah bagaimana pelanggan memandang kinerja suatu perusahaan. Pengukuran 
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kinerja pada perspektif pelanggan dilakukan dengan wawancara langsung terhadap 

responden. Responden pada prespektif ini yaitu pemilik kapal atau pengurus kapal 

yang melakukan perbaikan kapal di galangan KPNDP. 

Perspektif pelanggan dinilai berdasarkan 5 kelompok pertanyaan (Yuniarta 

2009) yang meliputi : 

(1) Tangibility yaitu tanggapan pelanggan terhadap tampilan fisik kantor 

pelayanan galangan kapal KPNDP; 

(2) Reability yaitu tanggapan pelanggan terhadap pelayanan dari galangan kapal 

KPNDP; 

(3) Responsiviness yaitu tanggapan pelanggan terhadap ketanggapan galangan 

KPNDP dalam memberikanan pelayanan terhadap pelanggan; 

(4) Assurance yaitu tanggapan pelanggan terhadap jaminan mengenai 

kemampuan, kesopanan, keahlian dan sifat dapat dipercaya dari pegawai 

galangan KPNDP; 

(5) Emphaty yaitu tanggapan pelanggan terhadap kemudahan dalam meminta 

pelayanan galangan KPNDP dan komunikasi bagi kebutuhan pelanggan. 

Hasil dari pengukuran kelima kelompok pertanyaan diatas, selanjutnya 

dilakukan tingkat kepuasan pelanggan dengan membandingkan tingkat persepsi 

dengan tingkat harapan yang diinginkan pelanggan dengan formula sebagai berikut 

: 

 

Keterangan: 

Skor persepsi  : penilaian pelanggan terhadap pelayanan 

Skor harapan  : harapan yang diinginkan pelanggan 

Hasil perhitungan tingkat kualitas dikategorikan sebagai berikut: Hasil positif (+) : 

pelayanan telah melebihi harapan pelanggan; Hasil negatif (-) : pelayanan berada 

dibawah tingkat harapan pelanggan; dan Hasil nol (0) : pelayanan sesuai dengan 

harapan pelanggan. 

Tingkat kualitas layanan = skor persepsi – skor harapan 
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3)	 Perspektif	Bisnis	Internal	
Perspektif bisnis internal memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan proses 

operasional. Gaspersz (2003) mendefinisikan perspektif bisnis internal yaitu 

kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi proses kritis untuk pencapaian 

peningkatan nilai bagi pelanggan (perspektif pelanggan) dan tujuan peningkatan 

nilai (perspektif finansial). Penilaian bisnis internal terdiri dari 3 komponen yaitu 

proses inovasi, proses operasional dan proses pelayanan. Proses inovasi dan operasi 

diukur melalui waktu penyelesaian perbaikan kapal dan efektivitas waktu kerja. 

Proses pelayanan diukur melalui pelayanan galangan KPNDP dengan pelanggan 

dimulai dari kapal naik dok sampai dengan kapal turun dok. 

4)	 Perspektif	Pembelajaran	dan	Pertumbuhan	
Perspektif terakhir dalam balanced scorecard ini adalah mengembangkan 

tujuan dan ukuran yang mengendalikan pembelajaran dan pertumbuhan 

perusahaan. Tujuan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan 

infrastruktur yang memungkinkan tujuan dalam ketiga perspektif (finansial, 

pelanggan dan bisnis internal) dapat tercapai. Perspektif ini bisa dikatakan sebagai 

perspektif pengendali dari ketiga perspektif lainnya. 

Pengukuran kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

didasarkan kategori kompetensi pegawai, partisipasi pegawai dan peningkatan 

kualitas pegawai. Kompetensi dan partisipasi pegawai diukur melalui kinerja 

pegawai galangan KPNDP terhadap proses perbaikan kapal dan kesigapan pegawai 

dalam menangani perbaikan kapal. Peningkatan pegawai diukur melalui 

penghargaan pihak galangan yang diberikan kepada pegawainya. Pengukuran 

kinerja pada perspektif ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pegawai 

tetap dan pegawai tidak tetap yang bekerja di galangan KPNDP. 

 

Hasil dan Pembahasan 
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Pratiwi (2010) memaparkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh balanced 

scorecard, yaitu : (1) membuka peluang untuk memanfaatkan secara optimum alat 

manajemen dalam mendongkrak kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kinerja keuangan; (2) adanya peluang untuk melipat-gandakan kinerja keuangan 

perusahaan; (3) menjadikan sistem manajemen strategi sekarang berbeda dengan 

sistem manajemen strategi dalam manajemen tradisional; dan (4) mampu 

menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik, strategik, komprehensif, 

koheren, seimbang dan terukur. Penilaian kinerja dari keempat perspektif di 

balanced scorecard diharapkan mampu memberikan keunggulan dan hasil yang 

dapat meningkatkan kinerja pada galangan KPNDP untuk kegiatan perbaikan kapal 

penangkap ikan. Hal ini dikarenakan galangan kapal yang melayani perbaikan kapal 

penangkap ikan yang berbahan dasar kayu semakin mengalami penurunan yang 

berbanding terbalik dengan keberadaan kapal penangkap ikan yang semakin 

meningkat. Dengan demikian perlu dilakukan penilaian kinerja pada galangan kapal 

KPNDP untuk meningkatkan kinerja dalam penerimaan perbaikan kapal di Indonesia 

khususnya di wilayah Muara Angke. 

Balanced scorecard (Sudirman 2013) adalah sebuah kerangka dimana strategi 

diterjemahkan ke dalam implementasi dan kinerja masa lalu yang akan menentukan 

kinerja yang akan datang. Penilaian kinerja dilakukan dalam empat perspektif yaitu 

perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

Galangan kapal KPNDP merupakan salah satu galangan yang berada di 

wilayah UPT BTPI dan memiliki produktivitas tertinggi pada tahun 2009 sampai 

dengan 2012 dibandingkan ketiga galangan lainnya. Berdasarkan Kurniawati (2011) 

perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait strategi pengembangan teknologi di 

galangan kapal KPNDP. Perumusan strategi perlu didahului dengan penilaian 

kinerja. Penilaian dilakukan dengan metode balanced scorecard yang membagi 
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menjadi 4 perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif 

bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

Perspektif	Finansial	
Menurut Gaspersz (2003) dalam membangun suatu balanced scorecard, unit-

unit bisnis harus dikaitkan dengan tujuan finansial yang berkaitan dengan strategi 

perusahaan. Tujuan finansial ini berperan sebagai fokus bagi tujuan-tujuan strategis 

dalam menjalankan sebuah perusahaan. Ukuran yang dipilih dalam menjelaskan 

perpektif finansial dilihat dari produktivitas galangan KPNDP dalam melakukan 

perbaikan kapal setiap tahunnya. 

Berdasarkan data produksi galangan KPNDP pada tahun 2010 sampai tahun 

2013, galangan kapal KPNDP cenderung mengalami peningkatan produktivitas 

(Gambar 1). Penurunan produktivitas terjadi pada tahun 2011 dikarenakan galangan 

KPNDP melakukan pembangunan slipway sehingga kegiatan perbaikan kapal 

terhambat. Pembangunan slipway ini dimaksudkan untuk menaikkan posisi slipway 

pada ketinggian tertentu agar tidak terendam air pada saat banjir melanda wilayah 

Jakarta. Posisi slipway yang lebih tinggi dibandingkan daratan menghasilkan 

produktivitas mengalami peningkat pada tahun 2012 dan 2013. 

 

 

Gambar		1	Produksi	galangan	kapal	KPNDP	tahun	2010-2013	
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Sumber: UPT BTPI (2013) diolah 

 

Peningkatan produktivitas galangan KPNDP seiring dengan keberadaan 

slipway yang mampu menampung jumlah kapal di galangan. Tahun 2013 galangan 

kapal KPNDP memiliki slipway berjumlah 7 unit yang memiliki kapasitas berbeda. 

Slipway dengan kapasitas 100-200 GT berjumlah 4 unit (mampu menampung 4 

kapal berukuran 100-200 GT) dan slipway berkapasitas dibawah 100 GT berjumlah 3 

unit (2 unit mampu menampung 2 kapal sekaligus dan 1 unit hanya mampu 

menampung 1 kapal). Hal ini menunjukkan bahwa galangan KPNDP mampu 

menerima kurang lebih 27 unit kapal perbulannya, dengan asumsi perbaikan kapal 

yang dilakukan adalah perbaikan kapal ringan (lama waktu perbaikan kapal ringan 7 

hari kerja). Jika setiap kapal membayar biaya galangan rata-rata Rp 6.000.000,00 

maka penerimaan yang diperoleh galangan KPNDP dalam satu bulan sebesar Rp 

162.000.000,00. 

 

 

Gambar		2	Produksi	galangan	kapal	KPNDP	tahun	2013	
Sumber: UPT BTPI (2013) diolah 
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galangan KPNDP sudah mendekati kapasitas maksimalnya. Namun terjadi kelebihan 

muatan pada bulan Mei yaitu sebanyak 38 kapal. Banyaknya kapal yang melakukan 

perbaikan pada bulan Mei 2013 membuat pihak galangan bekerja keras dalam 

mengatur posisi kapal dalam slipway. Bahkan galangan KPNDP menyewa lori 

kepada galangan lain demi memenuhi kebutuhan kapal untuk naik dok. Kondisi ini 

memaksa galangan untuk dapat meningkatkan fasilitas demi melayani kebutuhan 

kapal. Terlihat pada ketersediaan lahan di sekitar galangan KPNDP ini masih 

memungkinkan untuk diusulkannya penambahan jumlah slipway. Dengan demikian, 

galangan KPNDP memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak perbaikan 

kapal yang dapat meningkatkan penerimaan perusahaan. 

Selain penambahan jumlah slipway, peninggian posisi slipway juga diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan kapal dalam proses perbaikan kapal. Tinggi slipway 

mempengaruhi beberapa aspek berkaitan dengan peningkatan produktivitasnya. 

Salah satu dampak langsung yang dialami oleh pegawai operasional terhadap posisi 

slipway ini yaitu pekerjaan dapat dilakukan dengan aman tanpa ada gangguan 

banjir. Dengan demikian, keberadaan slipway ini berbanding lurus dengan 

produktivitas galangan kapal. Saat ini galangan KPNDP memiliki slipway sebanyak 7 

unit dan dalam proses peningkatan sebanyak 4 unit. Peningkatan jumlah slipway ini 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas galangan KPNDP dalam memperbaiki 

kapal penangkap ikan. Peningkatan produktivitas seiring dengan peningkatan 

penerimaan suatu perusahaan seperti yang digambarkan oleh Gaspersz (2003) yang 

membenarkan bahwa hubungan sebab akibat dalam perspektif finansial. Oleh 

karena itu, peningkatan jumlah slipway diharapkan meningkatkan produktivitas 

galangan sehingga dapat meningkatkan pula penerimaan galangan KPNDP ini. 
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Gambar		3	Diagram	keterkaitan	hubungan	sebab-akibat	perspektif	finansial	
(Sumber : Gaspersz 2003) 

 

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara penerapan waktu 

kerja efektif. Hasil dari analisis dan efektivitas jaringan kerja dapat disimpulkan 

bahwa waktu kerja efektif dapat dilakukan untk menyelesaikan perbaikan kapal 

ringan selama 5 hari. Menerapkan waktu kerja efektif perbaikan kapal ringan ini 

dapat meningkatkan satu hingga dua kapal per slipway. Peningkatan penerimaan 

yang dapat diterima galangan apabila menerapkan waktu kerja efektif ini kira-kira 

sebesar Rp 24.000.00,00. Dengan demikian, penerapan waktu kerja efektif 

perbaikan kapal ringan akan meningkatkan penerimaan untuk pihak galangan. 

 

Perspektif	Pelanggan	
Elemen paling penting dalam kehidupan perusahaan adalah aspek pelanggan 

(Pratiwi, 2010). Pengukuran kinerja pada perspektif ini dikategorikan dalam 5 

kelompok pertanyaan. 

(1)	Kelompok	tangibility	
Tanggapan pelanggan terhadap tampilan fisik kantor pelayanan galangan 

kapal KPNDP ditinjau dalam 3 aspek. Kemudahan dalam menjangkau lokasi 

galangan serta keamanan lingkungan galangan mendapatkan tanggapan 

pelanggan sebesar 23,1% menyatakan sangat puas dan 76,9% menyatakan puas. 

Galangan kapal KPNDP dapat diakses melalui kendaraan pribadi maupun angkutan 

umum kereta dan bus umum. Galangan pun berada di wilayah UPT BTPI yang 
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dilengkapi dengan petugas keamanan untuk mengontrol kendaraan yang keluar 

masuk wilayah UPT BTPI ini. 

Penampilan kantor galangan dan kebersihan ruang tunggu memperoleh 

tanggapan pelanggan sebesar 100% yang menyatakan puas atas aspek ini. 

Penampilan kantor galangan yang selalu dalam kondisi rapi dan bersih menjadi 

kenyamanan tersendiri bagi para pelanggan dalam melakukan transaksi di kantor 

galangan. Kantor galangan juga dilengkapi dengan sofa dan beberapa meja kursi 

untuk para pemilik/pengurus kapal dalam melakukan transaksi sehingga pengurusan 

izin maupun pembayaran biaya perbaikan kapal merasa nyaman berada di kantor 

tersebut. 

Aspek ketersediaan fasilitas kantor dan informasi pelayanan di ruang tunggu 

mendapatkan respon sebesar 23,1% yang menyatakan puas, 53,8% cukup puas dan 

23,1% merasa tidak puas. Galangan kapal telah menampilkan informasi yang cukup 

lengkap mengenai pelayanan perbaikan kapal di ruang tunggu. Adapun pelanggan 

yang menyatakan ketidakpuasan dalam penyampaian informasi mengenai sejauh 

mana kapal diproses, sehingga harus menunggu manajer operasional untuk 

mengetahui hal tersebut. 

Analisis tingkat kepuasan pelanggan pada kelompok tangibility mendapatkan 

skor persepsi rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan skor harapan pelanggan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dalam kelompok tangibility belum memenuhi 

harapan pelanggan dan berada pada tingkat kepuasan 82,2%. Perlu dilakukan 

perbaikan mengenai aspek yang masih memiliki nilai tidak puas yaitu informasi 

perkembangan perbaikan kapal yang diharapkan pelanggan. 

(2)	Kelompok	reliability	
Tanggapan pelanggan terhadap pelayanan dari galangan kapal KPNDP 

ditinjau dari 3 aspek. Kecepatan dalam penyelesaian perbaikan kapal mendapatkan 

respon sebesar 84,6% merasa sangat puas dan 15,4% merasa puas. Proses 

perbaikan kapal dilakukan dalam kurun waktu 7 hari untuk perbaikan kapal ringan 
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dan 10 hari untuk perbaikan kapal berat. Hal ini telah sesuai dengan kerjasama 

antara pemilik/pengurus kapal dan galangan terkait dengan biaya yang dikeluarkan 

oleh pihak pemilik/pengurus kapal. 

Kecepatan pelayanan galangan KPNDP dalam menangani kapal yang masih 

terjadi kerusakan mendapatkan respon pelanggan sebesar 100% yang menyatakan 

puas. Resiko terbesar yang menyebabkan kapal masih terjadi kerusakan adalah 

pada tahap kapal diturunkan dari dok, karena galangalan KPNDP masih 

menggunakan slipway dalam perbaikan kapalnya sehingga resiko kerusakan pada 

bagian lambung kapal mungkin saja terjadi kembali. Namun demikian, manajer 

operasional mengupayakan penuh untuk mengontrol semua aktivitas yang berkaitan 

dengan kondisi di lapangan sehingga mampu meminimalisir kerusakan tersebut, 

adapun terjadi kerusakan makan manajer operasional langsung memerintahkan 

teknisi untuk segera memperbaikinya kembali. Berdasarkan hal inilah 

pemilik/pengurus kapal merasa puas dalam hal pelayanan ini. 

Kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam memberikan pelayanan 

memperoleh respon pelanggan sebesar 15,4% merasa sangat puas, 53,8% merasa 

puas dan 30,8% merasa cukup puas. Kapal dapat memproses surat ijin naik dok 

hanya dengan fotocopy surat kapal yang diserahkan ke pegawai galangan untuk 

diproses. Kondisi ini mengakibatkan kapal tidak perlu berdiam lama untuk 

menunggu antrian di galangan. Ketika surat ijin dari UPT sudah siap, pihak galangan 

KPNDP akan menghubungi pemilik/pengurus galangan untuk melakukan persiapan 

kapal memasuki galangan. 

Analisis kepuasan pelanggan pada kelompok reliability memiliki skor persepsi 

rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan skor harapan pelanggan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pelayanan pada kelompok reliability belum memenuhi harapan 

pelanggan dan hanya mencapai tingkat kepuasan pelanggan sebesar 84%. Nilai 

tersebut dianggap masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan di galangan KPNDP 

untuk memenuhi harapan pelanggan. 
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(3)	Kelompok	responsiviness	
Tanggapan pelanggan terhadap ketanggapan galangan KPNDP dalam 

memberikan pelayanan terhadap pelanggan dilihat dari 2 aspek. Aspek pertama 

yaitu respon galangan dalam menanggapi pengajuan perawatan kapal mencapai 

nilai 100% yang menyatakan sangat puas. Setiap surat pengajuan perbaikan kapal 

diserahkan ke pihak galangan, galangan KPNDP langsung memproses dokumen 

perijinan dan apabila sudah siap maka pihak galangan akan menghubungi 

pemilik/pengurus kapal untuk melakukan persiapan kapal memasuki galangan. 

Aspek kedua yaitu respon galangan dalam menanggapi kesalahan dalam 

proses perbaikan kapal mendapatkan nilai 100% yang menyatakan puas. Pihak 

galangan KPNDP akan segera memperbaiki kapal jika masih terjadi kerusakan. 

Manajemen operasional juga melakukan pengecekan pada setiap perbaikan kapal 

yang ada di galangan ini. 

Analisis tingkat kepuasan pelanggan pada kelompok responsiveness 

mendapatkan skor persepsi rata-rata pelanggan lebih kecil dari skor harapan 

pelanggannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada kelompok ini belum 

memenuhi harapan pelanggan. Namun tingkat kepuasan pelanggan mencapai nilai 

sebesar 91,8% dan hampir mendekati harapan pelanggan. 

 

(4)	Kelompok	assurance	
Tanggapan pelanggan terhadap jaminan mengenai kemampuan, kesopanan, 

keahlian dan sifat dapat dipercaya dari pegawai galangan KPNDP ditinjau dari 6 

aspek. Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan mendapatkan tanggapan 

responden sebesar 7,7% menyatakan sangat puas dan 92,3% menyatakan puas. 

Aspek pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan 

menghasilkan 23,1% merasa sangat puas dan 76,9% merasa puas. 
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Kesopanan, kedisiplinan dan kebersihan pegawai dalam memberikan 

pelayanan mendapatkan respon pelanggan sebesar 7,7% merasa sangat puas, 

15,4% merasa puas dan 76,9% merasa cukup puas. Pada aspek ini kedisiplinan 

menjadi sorotan utama pelanggan dalam hal pelayanan. Perlu dilakukan 

peningkatan kedisiplinan terhadap pegawai agar tidak membuang banyak waktu 

dalam penyelesaian perbaikan kapal. 

Jaminan ketepatan waktu perbaikan kapal memiliki nilai 53,8% merasa sangat 

puas dan 76,9% merasa puas. Hal ini membuktikan bahwa pihak galangan kapal 

berupaya melakukan pekerjaannya tepat waktu. Aspek kepedulian pegawai dalam 

memberikan pelayanan mendapat respon sebesar 23,1% yang menyatakan sangat 

puas dan 76,9% yang menyatakan puas. 

Analisis tingkat kepuasan pelanggan pada kelompok assurance menghasilkan 

skor persepsi rata-rata pelanggan lebih rendah dari skor harapan pelanggannya. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelayanan pada kelompok assurance belum memenuhi 

harapan pelanggannya. Tingkat kepuasan pelanggan mencapai nilai sebesar 83% 

sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan khususnya yang bersifat 

kedisiplinan pegawai agar sesuai dengan harapan pelanggan. 

 

(5)	Kelompok	emphaty	
Tanggapan pelanggan terhadap kemudahan dalam meminta pelayanan 

galangan KPNDP dan komunikasi bagi kebutuhan pelanggan dinilai dari 5 aspek. 

Adanya prosedur yang cepat, sederhana, mudah dan jelas di setiap pelayanan 

memberikan tanggapan pelanggan sebesar 38,5% yang menyatakan sangat puas 

dan 61,5% yang menyatakan puas. Pelanggan merasa puas karena dapat melihat 

langsung proses perbaikan kapal di galangan KPNDP sehingga pelanggan juga 

pelanggan juga dapat mengontrol tahapan perbaikan kapalnya. 

Kemudahan komunikasi secara langsung mendapat tanggapan pelanggan 

sebesar 100% yang menyatakan sangat puas. Pihak galangan KPNDP sangat 

terbuka mengenai informasi langsung yang dibutuhkan oleh pemilik/pengurus kapal 
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dalam hal proses perbaikan kapalnya. Kemudahan informasi melalui media 

mendapatkan hasil sebesar 38,5% merasa puas dan 61,5% merasa cukup puas. 

Pelanggan yang menyatakan cukup puas dalam pelayanan ini memberikan arti 

bahwa pelanggan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai proses perbaikan 

kapal melalui medi lain selain komunikasi langsung maupun telepon. Pelanggan 

yang menyatakan puas mengartikan bahwa pelanggan leluasa untuk mengontrol 

perbaikan kapalnya melalui langsung maupun telepon ke manajer operasional 

galangan KPNDP. Aspek ketepatan waktu dalam memberikan informasi 

mendapatkan respon pelanggan sebesar 100% yang menyatakan puas terhadap 

pelayanan ini. 

Analisis tingkat kepuasan pelanggan pada kelompok emphaty mendapatkan 

skor persepsi rata-rata pelanggan lebih kecil dari skor harapan pelanggannya. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelayanan pada kelompok ini belum memenuhi harapan 

pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan mencapai nilai sebesar 87,75% dan hampir 

mendekati harapan pelanggan, namun perlu ditingkatkan lagi agar memenuhi 

harapan pelanggan. 

 

Perspektif	Bisnis	Internal	
Kaplan dan Norton (1996) membagi bisnis internal kedalam 3 komponen, yaitu 

proses inovasi, proses operasional dan proses pelayanan. Proses inovasi merupakan 

salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta ketepatan waktu dari 

proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi proses penciptaan nilat 

tambah. Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan 

produk/jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi kedalam dua bagian, 

pertama proses pembuatan produk dan proses penyampaian produk ke pelanggan. 

Pengukuran kinerja dalam proses inovasi dan operasi ditinjau dari aspek waktu 

penyelesaian perbaikan kapal dan efisiensi waktu kerja. Penyelesaian perbaikan 

kapal dianalisis dengan metode critical path method untuk mengetahui jalur kritis 
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dimana galangan tidak boleh terlambat dalam melakukan pekerjaan pada jalur kritis 

(Soeharto, 1997). Jalur kritis perbaikan kapal ringan terdapat pada kegiatan 

penyetelan lori, kapal naik dok, sekrap alas kapal, sekrap lambung kapal, cuci kasko 

kapal, pemakalan dan pendempulan alas kapal, pemasangan fiber alas kapal, cat 

alas kapal, pengecekan kapal dan kapal turun dok. Jalur kritis pada perbaikan kapal 

berat terletak pada kegiatan penyetelan lori, kapal naik dok, bongkar dan cabut 

kemudi dan mesin, perbaikan kemudi dan mesin, pemasangan fiber bagian 

lambung kapal, pemasangan kemudi, mesin, poros baling-baling dan baling-baling 

serta pengecekan kapal dan kapal turun dok. 

Kegiatan yang terdapat pada jalur kritis harus dilakukan tepat pada waktunya, 

karena apabila salah satu kegiatan terjadi keterlambatan maka akan mempengaruhi 

pekerjaan lainnya. Keterlambatan pada perbaikan kapal ringan salah satunya 

diakibatkan oleh keadaan cuaca yang kurang mendukung dan menyebabkan lama 

waktu proses pengeringan cat. Berdasarkan hal tersebut, pihak galangan KPNDP 

mengantisipasi kemunduran waktu kerja dengan cara pengadaan waktu lembur agar 

pekerjaan perbaikan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Keterlambatan pada 

perbaikan kapal berat diakibatkan oleh waktu tunggu (slack) yang lama/besar 

dikarenakan perbaikan mesin. Masalah yang sering terjadi dalam perbaikan kapal 

berat ini adalah kemampuan bengkel dalam memperbaiki kerusakan mesin kapal 

dan keterbatasan spare part yang sebagaian besar tidak tersedia di Indonesia. 

Waktu efektif perbaikan kapal ringan dapat ditempuh selama 5 hari. Waktu ini 

bisa dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang dialokasikan oleh pihak 

galangan yaitu selama 7 hari. Efektivitas kerja perbaikan kapal dapat ditingkatkan 

lagi melalui pengawasan yang lebih baik serta memberikan motivasi kepada 

pegawai untuk bekerja lebih giat lagi dan tidak membuang waktu untuk kegiatan 

yang tidak efektif. Waktu efektif perbaikan kapal berat dilakukan selama 10 hari. 

Waktu ini tidak memiliki perbedaan dengan waktu yang dialokasikan galangan. 
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Proses pelayanan merupakan jasa pelayanan galangan KPNDP kepada pemilik 

kapal. Pengukuran kinerja ini berkaitan dengan perspektif pelanggan, yaitu apakah 

galangan KPNDP ini telah memenuhi harapan pelanggan dengan menggunakan 

tolak ukur kualitatif seperti yang dilakukan pada perspektif pelanggan. Hasil dari 

pengukuran ini masih perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi harapan pelanggan 

galangan KPNDP. 

 

Perspektif	Pembelajaran	dan	Pertumbuhan	
Galangan kapal KPNDP dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung 

jawab kepada Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan DKI Jakarta. Galangan 

kapal KPNDP pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap berjumlah 21 

orang yang terdiri dari manajer galangan, koordinator lapangan, staf administrasi, 

mandor, juru mesin, juru selam, juru cat, juru las, juru alur. Pegawai tidak tetap 

dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pemilik kapal dengan sistem kontrak. 

Penilaian kinerja pada perspektif ini didasarkan pada kategori kompetensi 

pegawai, partisipasi pegawai dan peningkatan kualitas pegawai. Kategori 

kompetensi pegawai diukur melalui 8 aspek. Tanggapan pegawai merasa puas dan 

cukup puas dengan pemahaman fasilitas dan fasilitas yang tersedia di galangan 

KPNDP. Fasilitas galangan kapal dinilai sudah mendukung dengan semua aktivitas 

di galangan ini. Tingkat kepuasan dalam menangani pelanggan memiliki nilai 

sebesar 90,63% yang merasa puas dan 9,38% merasa sangat puas. Hal ini 

menunjukkan tingginya loyalitas yang diberikan pegawai KPNDP untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Aspek pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, seminar 

yang diadakan UPT BTPI serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan dinilai sangat 

tidak puas sebanyak 87,5%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya realisasi 

pengadaan pelatihan oleh UPT BTPI yang seharusnya dijadwalkan rutin per tahun, 

namun kenyataannya tidak ada pelatihan tersebut. Berdasarkan informasi di 

lapangan, pelatihan pernah dilakukan pada tahun 2011 namun hanya pada level 
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manajer saja. Seharusnya hal ini tidak terjadi agar kebutuhan kompetensi pegawai 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pengukuran kinerja pada kategori partisipasi pegawai ditinjau berdasarkan 

partisipasi pegawai dalam bekerjasama, kesempatan menjadi bagian penting, 

kesibukan sepanjang waktu kerja dan kesempatannya dalam mengembangkan karir. 

Berdasarkan pengukuran pada kategori ini didapatkan hasil puas dan cukup puas 

untuk melakukan kesempatan bekerjasama, kesempatan menjadi bagian penting 

dan kesibukan sepanjang waktu kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap suasana 

kerja di galangan KPNDP. Beberapa pegawai memberikan respon tidak puas dan 

sangat tidak puas terhadap kesempatannya mengembangkan karir dikarenakan 

tidak adanya pelatihan rutin yang diberikan oleh UPT BTPI. 

Kategori pengukuran peningkatan kualitas pegawai menyatakan tidak puas 

pada aspek pengembangan karir pegawai dan penghargaan oleh galangan karena 

mencapai target kerja. Upaya pengembangan karir seharusnya dilakukan oleh UPT 

BTPI secara rutin per tahunnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya 

galangan. Perlunya penghargaan untuk pegawai dalam upaya pencapaian target 

kerja. Tanggapan pegawai merasa puas melihat dari profesionalisme galangan 

untuk meningkatkan kualitas perbaikan kapalnya. 

 

Analisis	Hasil	Kinerja	Keseluruhan	
Keempat perspektif balanced scorecard akan terintegrasi dalam sistem 

manajemen. Integrasi dari keempat perspektif menggambarkan hubungan sebab-

akibat, dimana faktor sebab terdiri dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

serta perspektif bisnis internal. Faktor akibat terdiri dari perspektif pelanggan dan 

perspektif finansial. 

Analisis hasil kinerja keseluruhan mencakup ke empat perspektif yaitu 

perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil kinerja dari ke empat perspektif dapat di 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	
	 	 	 	

	

lihat pada Tabel 1. Penilaian setiap perspektif diberikan skor dari 1 sampai 5. Skor 

ini diartikan sebagai berikut : 

1 = buruk 4 = baik 

2 = kurang 5 

= sangat 

baik 

3 = cukup   

 

Tabel		1	Hasil	pengukuran	kinerja	keseluruhan	

No
. 

Aspek yang diukur 
Hasil 

pengukura
n 

Realisasi 
(R) 

Target 
(T) 

Bobot 
% 
(B) 

Skor 
(R/T*B) 

1 Perspektif Finansial      
 (1) Tingkat produktivitas 

2010-2013 
Sangat 

baik 
5 5 10 10 

 (2) Produksi tahun 2013 Baik 4 5 10 8 
Skor Perspektif Finansial  9 10 20 18 

2 Perspektif Pelanggan      
 (1) Tingkat kepuasan 

pelanggan 
Baik 4 5 20 16 

Skor Perspektif Pelanggan  4 5 20 16 
3 Perspektif Bisnis Internal      

 (1) Inovasi dan 
operasioanl 

Cukup 3 5 15 9 

 (2) Pelayanan Baik 4 5 15 12 
Skor Perspektif Bisnis Internal  7 10 30 21 

4 
Perspektif Pembelajaran 
dan Pertumbuhan 

     

 (1) Kompetensi pegawai Cukup 3 5 10 6 
 (2) Partisipasi pegawai Baik 4 5 10 8 
 (3) Peningkatan kualitas Kurang 2 5 10 4 
Skor Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 
 9 15 30 18 

TOTAL  29 40 100 73 

 

Hasil kinerja pada setiap perspektif diberikan bobot. Pembobotan tersebut 

berdasarkan faktor sebab yaitu masing-masing 30% dan faktor akibat masing-

masing memiliki bobot 20%, sehingga total bobot maksimal 100%. Hasil analisis 



	
	

	 245	

pengukuran kinerja secara keseluruhan menunjukkan nilai sebesar 73. Hasil tersebut 

jika dirujuk berdasarkan dashboard balanced scorecard pada Tabel 22 (Sudirman 

2013) menunjukkan skor kuning. Kondisi ini berada pada skor kuning berdasarkan 

dashboard balanced scorecard. Skor ini menunjukkan bahwa galangan kapal 

KPNDP harus melakukan inisiatif-inisiatif (strategi) dalam pengembangan 

manajemen teknologinya. 

Tabel		2	Dashboard	balanced	scorecard	
Warna Skor Arti 

Hijau 80 – 100 Baik 

Kuning 60 – 80 Sedang 

Merah < 60 Kurang 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisis penilaian kinerja, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1) Pentingnya penilaian kinerja galangan kapal KPNDP DKI Jakarta dalam upaya 

perbaikan galangan untuk menghadapi persaingan di wilayah Muara Angke; 

2) Analisis hasil penilaian kinerja didapatkan hasil sebesar 73 atau berada pada 

wilayah sedang sehingga erlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kinerja 

galangan kapal KPNDP menjadi lebih baik; dan  

3) Galangan kapal KPNDP harus melakukan inisiatif-inisiatif (strategi) dalam 

pengembangan manajemen teknologinya; 

 

Saran 
Perlu dilakukan rumusan strategi bagi galangan kapal KPNDP untuk dapat 

diimplementasikan sebagai suatu perbaikan kinerja galangan. 

 

Ucapan Terimakasih 
Ucapan terimakasihpenulis sampaikan kepada Bapak Hadi dari galangan 

kapal KPNDP, seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap di galangan kapal KPNDP, 
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pemilik kapal dan staf Unit Pelaksana Teknis BTPI yang membantu pengumpulan 

data. Serta kepada Kemenristek DIKTI atas biaya penelitian Program Pascasarjana. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atribut produk olahan ikan yang menjadi 

preferensi konsumen dan menganalisis atribut yang paling dipertimbangkan konsumen 
dalam keputusan membeli produk olahan ikan di Pasar Tradisional Antri Baru, Kecamatan 
Cimahi Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 
dengan menggunakan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara 
langsung terhadap responden yang berada di Pasar Tradisional Antri Baru dengan 
menggunakan  kuisioner. Atribut-atribut yang diamati adalah warna kemasan, jenis kemasan, 
warna produk, rasa dan harga. Sebelum melakukan penelitian, kuisioner yang akan diajukan 
diuji terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Karakteristik responden dan 
perilaku konsumen dianalisis secara deskriptif, sedangkan preferensi produk olahan ikan, 
seperti pindang ikan tongkol, baso ikan dan nugget ikan, serta atribut-atribut dalam produk 
olahan ikan yang  dipertimbangkan konsumen dalam keputusan membeli produk olahan ikan  
dianalisis dengan menggunakan Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk 
olahan ikan yang menjadi preferensi konsumen di Pasar Tradisional Antri Baru adalah bakso 
ikan yang warna produknya keabuan, dengan jenis kemasannya adalah plastik, warna 
kemasan yaitu berwarna bening, rasa original dan dengan harga bakso ikan seberat 250 
gram adalah kurang dari Rp. 10.000. Atribut produk olahan ikan yang paling 
dipertimbangkan oleh konsumen dalam keputusan pembelian produk olahan ikan di Pasar 
Tradisional Antri Baru yaitu rasa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan analisis chi 
square  

 
Kata kunci : Produk Olahan Ikan, Perilaku Konsumen, Preferensi, Pasar Tradisional Antri Baru 
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Pendahuluan 

Kota Cimahi menyandang peran sebagai daerah penyangga bagi Kota 

Bandung karena berada pada lokasi yang sangat strategis yaitu terletak di 

persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional Jawa Barat. Sektor perdagangan dan 

jasa Kota Cimahi tumbuh dengan kisaran rata-rata sebesar 6.45% (Kota Cimahi 

2013). Perkembangan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat 

pertumbuhan ekonominya atau kenaikan nilai produk domestik regional bruto 

(PDRB). Semakin besar PDRB perkapita dapat menunjukkan semakin tingginya 

tingkat daya beli masyarakat pada wilayah tersebut. Rahardja dan Manurung (2008) 

menjelaskan teori konsumsi keynes yaitu konsumsi yang dilakukan saat ini sangat 

dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Jika pendapatan disposable 

meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Sejalan dengan peningkatan 

pendapatan, masyarakat dapat merubah pola konsumsi menjadi cenderung 

mengarah kepada produk olahan karena produk olahan dinilai lebih praktis dalam 

cara penyajiannya.  

Komoditas hasil perikanan secara umum memiliki sifat sangat mudah, sehingga 

sangat diperlukan cara pengolahan yang dapat memperpanjang daya simpan produk 

tersebut. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah dihasilkannya produk-

produk diversifikasi (Ditpsmk 2013). Usaha ini dapat menarik minat masyarakat dalam 

memilih makanan olahan dari ikan dan pengembangan sektor pengolahan maupun 

pemasaran produk hasil perikanan juga dapat mendukung program pemerintah yaitu 

Gemarikan. 

Menurut Kotler (2008) persaingan antar produsen untuk merebut pangsa pasar, 

mengakibatkan mereka berusaha untuk menciptakan produk baru untuk menarik 

perhatian konsumen sehingga pemasar harus mempunyai strategi pemasaran yang 
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tepat. Hardjana (1993) dalam Hasan (2009), tindakan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan merupakan fungsi dari dua faktor yang berhubungan erat yaitu 

kemampuan membeli (ability to buy) dan kemauan membeli (willingness to buy). 

Keberhasilan industri dalam strategi pemasaran juga perlu didukung dengan 

pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen. Pemahaman perilaku 

konsumen menjadikan industri dapat mengeluarkan produk sesuai kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Pengetahuan pemasar tentang produk olahan ikan yang lebih 

disukai konsumen, maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisis preferensi 

konsumen dalam membeli produk olahan ikan di Kota Cimahi (Studi Kasus di Pasar 

Tradisional Antri Baru). 

 
Metode Penelitian 
 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 

2016 di Pasar Tradisional Antri Baru, Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode studi kasus. Teknik penentuan sampel untuk memenuhi 

data primer yaitu dengan menggunakan Accidential sampling hingga mencapai 100 

responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. 

Perilaku konsumen dianalis menggunakan metode deskriptif sedangkan atribut 

produk dianalisis menggunakan metode Chi Kuadrat. Analisis data menggunakan 

perangkat lunak pendukung yaitu IBM SPSS Statistics 22 dan Microsft Office Exel 

2007. Kuisioner diuji menggunakan uji validitas dan reabilitas dan skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala likert. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Kondisi Umum Lokasi Penelitian 
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Kota Cimahi terletak diantara 107°30’30’’BT-107°34’30’’ dan 6°50’00’’-

6°56’00’’ LS dengan luas wilayah Kota Cimahi yang seluas 40,25 km2. Sub sektor 

perdagangan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kota 

Cimahi, yaitu sebesar 16,42%. Jumlah pasar tradisional permanen sebanyak 3 unit 

dan pasar tidak permanen sebanyak 4 unit (SDKC 2015). Pasar Antri Baru adalah 

sebuah pasar tradisional yang berada di kecamatan Cimahi Tengah dengan jumlah 

kios sebanyak 1.407.  

 
Gambaran Umum Responden 

Konsumen yang mendominasi adalah konsumen perempuan sebanyak 63% 

dan konsumen laki-laki sebanyak 37%. Hal ini dapat terjadi karena perempuan 

mempunyai tanggung jawab untuk mengatur konsumsi kebutuhan pangan dalam 

rumah tangga. Kelompok umur 32-36 tahun merupakan interval umur dimana 

terdapat konsumen terbanyak yaitu sebanyak 22% dan umur konsumen tertua 

berada pada kisaran 52-56 tahun sebanyak 5%. Usia responden diatas 45 tahun lebih 

sedikit dikarenakan pada usia ini seseorang lebih berhati-hati dalam memilih dan 

mengkonsumsi makanan yaitu lebih memilih makanan yang terbuat dari sayur-mayur 

(Hermanianto dan Andayani, 2002). Gambaran umur konsumen menunjukkan bahwa 

seluruh konsumen termasuk ke dalam umur yang produktif, sehingga cenderung 

berpikir rasional dalam mengambil keputusan pembelian. Pada umur produktif juga 

konsumen memliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja, yang berpengaruh 

pada pendapatan yang diterima.  

Tingkat pendidikan konsumen dalam membeli produk olahan ikan di Kota 

Cimahi sangat beragam. Sebagian besar konsumen berpendidikan SMA yaitu 

sebesar 43%. Secara keseluruhan, sebagian besar konsumen mempunyai tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi karena sudah melampaui wajib belajar 9 tahun. 
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Berdasarkan Badan Pusat Statistik Pemkot Cimahi, Upah Minimum Kota (UMK) pada 

tahun 2014 sebesar Rp. 1.735.473,-. Dari hasil penelitian pendapatan penduduk 

dibawah UMK sebesar 9%, tingkat pendapatan Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 

2.000.000,- sebesar 34% yang merupakan tingkat pendapatan mayoritas. Besarnya 

pendapatan yang diterima konsumen akan menjadi bahan pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian. 

Jenis pekerjaan yang menjadi mayoritas konsumen yaitu Ibu Rumah Tangga 

dan Wiraswasta dengan persentase masing-masing sebesar 36% dan 26%. Hal ini 

terjadi karena kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari bekerja mengurus rumah 

tangga dan mengatur pengeluaran untuk membeli berbagai kebutuhan rumah 

tangga, termasuk membeli produk olahan ikan. Oleh karena itu, ibu rumah tangga 

merupakan pengambil keputusan dalam melakukan pembelian produk olahan ikan. 

Konsumen terbanyak yang membeli produk olahan ikan memiliki jumlah anggota 

sebesar 4-5 orang dengan jumlah konsumen sebesar 71%. Konsumen yang membeli 

produk olahan ikan terbanyak kedua memiliki jumlah anggota keluarga sebesar 2-3 

orang dengan jumlah konsumen sebesar 21%. Berdasarkan hasil penelitian semakin 

banyak jumlah anggota keluarga semakin banyak atau beragam pula selera dalam 

pembelian produk olahan ikan, sehingga setiap anggota keluarga akan 

mempengaruhi proses keputusan dalam pembelian produk olahan ikan. 

 
Perilaku Konsumen 

Perilaku pembelian konsumen penting unuk dipelajari sebab dengan 

memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen akan menuntun 

pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebesar 100 responden memiliki kebiasaan 

mengonsumsi ikan. Lokasi yang dikunjungi oleh konsumen untuk membeli produk 
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olahan ikan yang akan dikonsumsi umumnya diperoleh di pasar tradisional, 

supermarket dan pedagang kaki lima dengan presentase masing-masing yaitu 

sebesar 87%, 11% dan 2% dengan alasan pemilihan tempat dipaparkan pada tabel 

1. 

 
Tabel 1. Alasan Pemilihan Tempat 

No. 
Alasan Pemilihan 

Tempat 
Tempat 

Jumlah 
Pasar Supermarket PKL 

1. Lebih Murah 52 0 0 52 
2. Banyak Pilihan   6 4 2 12 
3. Kualitas Lebih Baik   5 7 0 12 

4. 
Tempat 
Terjangkau 

24 0 0 24 

 
Jumlah 87 11 2 100 

 

Sebagian besar konsumen di pasar tradisional membeli produk olahan ikan 

sebesar lebih dari 4 kali yaitu sebesar 44%. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden diketahui bahwa konsumen yang membeli produk olahan ikan dengan 

frekuensi lebih dari 4 kali dikarenakan keluarga mereka menyukai menu lauk dari 

olahan ikan dan harga produk lebih murah. Pembelian produk olahan ikan jarang 

dilakukan karena konsumen menyukai variasi lauk yang lebih beragam. Berdasarkan 

hasil penelitian, tiga produk fish jelly yang paling banyak digemari adalah produk 

bakso ikan, nugget ikan dan pempek dengan presentase masing-masing 34%, 30% 

dan 36%. Produk olahan pempek lebih popular dikarenakan pempek merupakan 

produk olahan diversifikasi dengan bahan baku ikan, sedangkan bakso maupun 

nugget merupakan produk diversifikasi yang pada mulanya menggunakan bahan 

baku dari sapi maupun ayam. Berdasarkan hasil penelitian produk olahan ayam 

paling banyak digemari yaitu sebesar 81% dan produk olahan sapi sebesar 19%. 
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Alasan pemilihan produk olahan non-ikan yang dilakukan konsumen disajikan pada 

Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Alasan Memilih Produk Olahan Non-Ikan 

No Alasan Ayam Sapi Jumlah 
1. Rasanya Enak 27 14   41 
2. Harganya Murah 20   2   22 
3. Cara Penyajian Mudah 17   0   17 

4. 
Mudah 
Mendapatkannya 

12   1   13 

5. Gizinya Tinggi   4   1    5 
6. Keluarga Menyukai   1   1    2 

 
Jumlah 81 19 100 

 
Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen produk olahan ikan merupakan pilihan suka atau tidak 

suka oleh kosumen terhadap produk olahan ikan yang akan dikonsumsi. 

 
Tingkat Kesukaan Pindang Ikan Tongkol 
Pindang merupakan hasil olahan ikan dengan cara kombinasi perebusan/ pemasakan 

dan penggaraman. Tingkat kesukaan pindang ikan tongkol disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Tingkat Kesukaan Pindang Ikan Tongkol 

No Skala Skor Jumlah (Orang) Total 
1. Sangat Tidak Suka 1    0     0 
2. Tidak Suka 2   4     8 
3. Biasa Saja 3  22   66 
4. Suka 4  46 184 
5. Sangat Suka 5  28 140 

 
Jumlah  100 398 

 
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar konsumen menyukai pindang 

ikan tongkol dengan presentase 46%. Berdasarkan perhitungan sikap pengukuran 
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likert dapat disimpulkan bahwa dari 100 konsumen dengan hasil skor 398 terletak 

pada daerah setuju yang artinya 100 konsumen menyetujui bahawa ikan pindang 

tongkol disukai. Ketidaksukaan konsumen terhadap pindang ikang tongkol 

dikarenakan rasa alergi dan gatal setelah mengonsumsi ikan pindang tersebut. 

Penyebab terjadinya alergi atau adanya rasa gatal atau pahit pada produk pindang 

ikan karena Histamin yang di dalam dagingnya. Alasan pemilihan ikan pindang 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Alasan Pemilihan Ikan Pindang 

No Alasan fo fh (fo- fh) (fo- fh)2 
	ST 

1. Harganya Murah   25   20  5 25  1,25 

2. 
Mudah 
Mendapatkannya 

  29   20  9 81  4,05 

3. Gizinya Tinggi   18   20 -2   4 0,2 
4. Rasanya Enak   16   20 -4 16 0,8 

5. 
Cara Penyajiannya 
Mudah 

  12   20 -8 64 3,2 

 
Jumlah 100 100 0 190 9,5 

 

 Berdasarkan Tabel 4, alasan konsumen membeli ikan pindang tongkol karena 

kemudahan mendapatkan ikan pindang tersebut dengan presentase 29%. 

Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada Tabel 4, dapat 

ditemukan harga chi-kuadrat hitung adalah 9,5. Berdasarkan dk = 4 dengan 

kesalahan 5%, maka diperoleh nilai chi-kuadrat tabel sebesar 9,488. Nilai chi kuadrat 

hitung lebih besar dari nilai tabel (9,5 > 9,488), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hasil chi-kuadrat menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang memilih mengonsumsi 

produk olahan pindang ikan berbeda dan alasan yang paling mendominasi adalah 

ikan pindang yang mudah didapatkan. 
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Tingkat Kesukaan Bakso Ikan 

Bakso ikan merupakan olahan yang terbuat dari surimi dicampur tepung dan 

bumbu. Penyajiannya dengan mencampur bakso ikan dengan kuah dan dihidangkan 

panas-panas. Cara lain dengan menggoreng bakso dalam minyak panas dengan api 

sedang hingga matang kecoklatan ataupun digunakan sebagai campuran masakan 

lain (Saimima 2015). Tingkat Kesukaan Bakso Ikan disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Tingkat Kesukaan Bakso Ikan 

No Skala 
Skor Jumlah 

(Orang) 
Total 

1. Sangat Tidak Suka 1 0 0 
2. Tidak Suka 2 5 8 
3. Biasa Saja 3 21 66 
4. Suka 4 40 184 
5. Sangat Suka 5 34 140 

 
Jumlah  100 403 

 

 Berdasarkan Tabel 5, bakso ikan sangat disukai dan disukai oleh 40% dan 34% 

konsumen. Berdasarkan perhitungan sikap pengukuran likert dapat disimpulkan 

bahwa dari 100 konsumen dengan hasil skor  403 terletak pada daerah sangat setuju 

yang artinya 100 konsumen menyetujui bahawa bakso ikan sangat disukai. Bakso 

ikan dapat divariasikan juga dengan bakso tahu, batagor ataupun siomay sehingga 

membuat konsumen makin tertarik untuk mengonsumsi produk olahan ini. Alasan 

pemilihan bakso ikan disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Alasan Pemilihan Bakso Ikan 

No Alasan fo fh (fo- fh) (fo- fh)2 
	ST 

1. Harganya Murah   28 16.67 11.33 128.44 7.71 
2. Mudah   25 16.67 8.33 69.44 4.17 
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Mendapatkannya 
3. Gizinya Tinggi   12 16.67 -4.67 21.78 1.31 
4. Rasanya Enak   24 16.67 7.33 53.78 3.23 

5. 
Cara Penyajiannya 
Mudah 

   6 16.67 
-

10.67 
113.78 6.83 

6. 
Keluarga Menyukai 

   5 16.67 
-

11.67 
136.11 8.17 

 
Jumlah 100 100 0 523.33 31.4 

  

 Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada Tabel 6, 

dapat ditemukan harga chi-kuadrat hitung sebesar 31.4. Berdasarkan dk = 5  dengan 

kesalahan 5%, maka diperoleh nilai chi-kuadrat tabel sebesar 11.07. Nilai chi kuadrat 

hitung lebih besar dari nilai tabel (31.4 > 11.07), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hasil chi-kuadrat menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang memilih mengonsumsi 

produk olahan bakso ikan berbeda dan alasan yang paling mendominasi adalah 

bakso ikan dijual dengan harga yang murah. 

 
Tingkat Kesukaan Abon Ikan Lele 

Abon ikan adalah produk olahan hasil perikanan yang dibuat dari daging ikan, 

melalui kombinasi dari proses penggilingan, penggorengan, pengeringan dengan 

cara menggoreng, serta penambahan bahan pembantu dan bahan penyedap 

terhadap daging ikan. Tabel 7 disajikan tingkat kesukaan abon ikan lele. 

 

Tabel 7.  Tingkat Kesukaan Abon Ikan Lele 

No Skala 
Skor Jumlah 

(Orang) 
Total 

1. Sangat Tidak Suka 1 0 0 
2. Tidak Suka 2 15 8 
3. Biasa Saja 3 32 66 
4. Suka 4 38 184 
5. Sangat Suka 5 15 140 
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Jumlah  100 353 

 

 Berdasrakan hasil penelitian, konsumen menyukai produk olahan abon ikan 

sebesar 38% dan sangat menyukai abon ikan sebesar 15%. Abon ikan merupakan 

alternatif sebagai lauk pauk yan mudah dan praktis. Berdasarkan perhitungan sikap 

pengukuran likert dapat disimpulkan bahwa dari 100 konsumen dengan hasil skor  

353 terletak pada daerah setuju yang artinya 100 konsumen menyetujui bahawa 

abon ikan disukai. Produk olahan abon ikan lele masing kurang populer di 

masyarakat sehingga membuat masyarakat membuat spekulasi kurang enaknya abon 

ikan lele. Alasan konsumen memilih produk olahan abon ikan lele disajikan pada 

Tabel 8. 

 
Tabel 8. Alasan Pemilihan Abon Ikan Lele 

No Alasan fo fh (fo- fh) (fo- fh)2 
	ST 

1. 
Harganya Murah 

   1 16.67 
-

15.67 
245.44 14.73 

2. 
Mudah 
Mendapatkannya 

  22 16.67 5.33   28.44 1.71 

3. Gizinya Tinggi   17 16.67 0.33    0.11 0.01 
4 Rasanya Enak   23 16.67 6.33   40.11 2.41 

5. 
Cara Penyajiannya 
Mudah 

  36 16.67 19.33 373.78 22.43 

6. 
Keluarga Menyukai 

   1 16.67 
-

15.67 
245.44 14.73 

 
Jumlah 100 100 0 933.33 56 

  

 Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada Tabel 8, 

maka dapat ditemukan harga chi-kuadrat hitung adalah 56. Berdasarkan dk = 5  

dengan kesalahan 5%, maka diperoleh nilai chi-kuadrat tabel sebesar 11,07. Nilai chi 

kuadrat hitung lebih besar dari nilai tabel (56 > 11.07), maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima. Hasil chi-kuadrat menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang memilih 

mengonsumsi produk olahan abon ikan lele berbeda dan alasan yang paling 

mendominasi adalah abon ikan lele yang mudah didapatkan. 

 
Atribut yang Paling Dipertimbangkan 
 Preferensi konsumen terhadap atribut produk olahan ikan di pasar tradisional 

Antri Baru dapat diketahui dengan melihat atribut yang paling banyak 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat pembelian produk. Gambar 1 disajikan 

atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam memebeli produk olahan ikan. 

 

 

Gambar 1. Atribut yang Dipertimbangkan 

 

 Beredasarkan Gambar 1, konsumen pada saat membeli produk olahan ikan 

paling mempertimbangkan rasa produk dengan presentase 65% untuk pindang ikan 

tongkol, 69% untuk bakso ikan dan 65% untuk abon ikan lele. Chi-square atribut 

yang paling dipertimbangkan disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Chi-Square Atribut yang Dipertimbangkan 

No Atribut Pindang Ikan Bakso Ikan Abon Ikan 
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fo 	χ* fo 	χ* fo 	χ* 

1. 
Warna 
Kemasan 

0 0 0 0 0 0 

2. Jenis Kemasan 2 21.16 2 21.16 1 23.04 
3. Warna Produk 14 4.84 11 7.84 9 10.24 
4. Rasa 65 64 69 77.44 66 67.24 
5. Harga 19 1.44 18 1.96 24 0.04 

Jumlah 100 91.44 100 108.4 100 100.56 
 

 Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada Tabel 25, 

maka dapat ditemukan harga chi-kuadrat hitung sebesar 91.44, 108.4, dan 100.56. 

Berdasarkan dk = 3  dengan kesalahan 5%. maka diperoleh nilai chi-kuadrat tabel 

sebesar 7.815. Nilai semua chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai tabel (100.56 > 

108.4 > 91.44 > 7.815). maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil 

perhitungan chi-kuadrat pada Tabel 9 untuk setiap atribut pada setiap produk olahan 

menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang mempertimbangkan lima atribut 

berbeda dan rasa produk merupakan atribut yang paling dipertimbangkan.  

 
 
Preferensi Atribut Produk  
Warna Kemasan 
 Dalam kemasan produk, pemasar menggunakan warna untuk menarik 

perhatian konsumen. Preferensi warna kemasan disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Preferensi Warna Kemasan 

 
 Gambar 2 menunjukkan warna kemasan yang paling dipreferensikan 
konsumen pada produk olahan ikan yaitu berwarna bening dengan presentase untuk 
pindang ikan 74%, bakso ikan 75% dan abon ikan lele 75%. Hasil perhitungan chi-
square warna kemasan dipaparkan pada Tabel 10. 

 
Tabel 10. Chi-Square Warna Kemasan 

No Atribut 
Pindang Ikan Bakso Ikan Abon Ikan 
fo 	χ* fo 	χ* fo 	χ* 

1. Putih 15 10.08 11 14.96 17 8.00 
2. Hijau 11 14.96 14 11.21 0 0 
3. Bening 74 49.61 75 52.08 75 19.25 
4. Merah 0 0 0 0 8 52.08 

 
Jumlah 100 74.66 100 78.26 100 79.34 

  
 Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada Tabel 10, 

maka dapat ditemukan harga chi-kuadrat hitung adalah 74.66, 78.26 dan 79.34. 

Berdasarkan dk = 2  dengan kesalahan 5%, maka diperoleh nilai chi-kuadrat tabel 

sebesar 5.991. Nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai tabel (79.34>78.26 

>74.66>5.991), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil chi-kuadrat menunjukkan 

bahwa jumlah konsumen yang mempertimbangkan preferensi atribut produk olahan 

pindang ikan berupa warna kemasan berbeda dan warna kemasan bening menjadi 
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preferensi konsumen. Warna kemasan bening lebih dipreferensikan karena 

konsumen dapat melihat secara visual produk olahan yang akan dibeli, sehingga 

memungkinkan untuk membedakan produk olahan yang mempunyai kualitas baik 

ataupun kurang baik. 

  
Jenis Kemasan 
 Bahan kemasan pada mulanya menggunakan daun dan kulit hewan. Bahan 

kemasan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk (Smith 1993. 

Preferensi jenis kemasan disajikan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Preferensi Jenis Kemasan 

 
 Berdasarkan penelitian jenis kemasan yang paling dipreferensikan konsumen 

yaitu jenis daun dengan presentase 78%. Berdasarkan Gambar 14, jenis kemasan 

yang dipilih oleh konsumen yaitu plastik dengan presentase 75% dan kertas 25%. 

Sedangkan pada abon jenis kemasan yang dipilih oleh konsumen yaitu plastik 

dengan presentase 61% dan toples plastik 39%. Pemilihan daun sebagai 

pembungkus makanan karena ramah lingkungan dan murah. Selain itu, daun juga 

dapat mengharumkan dan mempersedap makanan. Chi-square jenis kemasan pada 

setiap produk olahan ikan disajikan pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Chi-Square Jenis Kemasan 

No Atribut 
Pindang Ikan Bakso Ikan Abon Ikan 
fo 	χ* fo 	χ* fo 	χ* 

1. Plastik 10 9 75 12.5 61 2.42 
2. Kertas 5 16 25 12.5 0 0 
3. Toples Plastik 0 0 0 0 39 2.42 
4. Styrofoam 7 12.96 0 0 0 0 
5. Daun 78 112.36 0 0 0 0 

 
Jumlah 100 150.32 100 25.0 100 4.84 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 11, maka dapat ditemukan harga 

chi-kuadrat hitung adalah 150.32, 25.0 dan 4.84. Berdasarkan dk = 3 untuk pidang 

ikan dan dk = 1 untuk bakso dan abon ikan dengan kesalahan 5%, maka dapat 

diperoleh nilai chi-kuadrat hitung lebih besar dari nilai tabel. Nilai chi kuadrat hitung 

lebih besar dari nilai tabel (150.32>25>7.815>4.84>3.841), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil chi-kuadrat menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang 

mempertimbangkan preferensi atribut produk olahan pindang ikan berupa jenis 

kemasan berbeda dan jenis kemasan bening merupakan preferensi konsumen. 

 
Warna Produk 
 Warna dari suatu produk makanan merupakan salah satu ciri yang sangat 

penting. Warna merupakan kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan, antara 

lain warna juga dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam 

makanan, seperti pencoklatan (deMan 1997). Preferensi warna produk kemasan 

dalam membeli produk olahan ikan disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Preferensi Warna Produk 

 
 Berdasarkan penelitian warna produk ikan pindang yang dipilih adalah warna 

kecoklatan dengan presentase 91% dan warna cerah dengan presentase 9%. Warna 

produk bakso ikan yang dipilih adalah warna keabuan dengan presentase 54%, putih  

37%, cerah 8% dan kecoklatan 1%. Warna produk abon ikan yang dipilih adalah 

warna cokelat muda dengan presentase 68% dan cokelat tua 32%. Menurut Wibowo 

(2000) mutu ikan pindang yang berkualitas tinggi dengan parameter penampakan 

dan warna yaitu ikan utuh tidak patah, mulus, tidak luka atau lecet, bersih, tidak 

terdapat benda asing, tidak ada endapan lemak, garam, atau kotoran lain. Warna 

spesifik untuk tiap jenis, cemerlang, tidak berjamur, dan tidak berlendir. Kriteria 

bakso ikan yang baik dapat dilihat dari syarat mutu bakso yang terdapat didalam SNI 

01-7264.3-2006 adalah: 

a. Bentuk : bulat halus, berukuran seragam, bersih dan cemerlang, tidak kusam.  

b. Warna : putih merata tanpa warna asing lain 

c. Aroma : bau khas ikan segar rebus dominan sesuai jenis ikan yang digunakan dan 

bau bumbu cukup tajam. 

d. Tekstur : kompak, elastis, tidak liat atau membal, tidak ada serat daging, tanpa 

duri atau tulang, tidak lembek, tidak basah berair, dan tidak rapuh. 

Chi-square warna produk pada setiap produk olahan ikan disajikan pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Chi-Square Warna Produk 

No Atribut 
Pindang Ikan Bakso Ikan Abon Ikan 
fo 	χ* fo 	χ* fo 	χ* 

1. Cerah 9 33.62 8 11.56 0 0 
2. Kecoklatan 91 33.62 1   5.76 0 0 
3. Putih 0 0 37 33.64 0 0 
4. Keabuan 0 0 54 23.04 0 0 

6. 
Cokelat 
Muda 

0 0 0 
0 

  68   6.48 

7. Cokelat Tua 0 0 0 0  32   6.48 

 
Jumlah 100 67.25 100 74.00 100 12.96 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada tabel 27, 

maka dapat ditemukan harga chi-kuadrat hitung adalah 67.25, 74.00 dan 12.96. 

Berdasarkan dk = 1 untuk pidang ikan dan abon ikan serta dk = 3 untuk bakso ikan 

dengan kesalahan 5%, maka dapat diperoleh nilai chi-kuadrat hitung lebih besar dari 

nilai Ttabel. Nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai Tabel 

(74.00>67.25>12.96>7.815>3.841), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil chi-

kuadrat menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang mempertimbangkan preferensi 

atribut produk olahan ikan berupa warna produk berbeda dan warna produk 

kecoklatan merupakan preferensi konsumen pada pindang ikan tongkol, warna 

produk keabuan pada bakso ikan dan warna produk cokelat muda pada abon ikan 

lele. 

 
Rasa Produk 
 Ketika konsumen merasakan manfaat dari suatu produk pada saat 

mengkonsumsi produk tersebut untuk pertama kalinya, maka konsumen pasti akan 

melakukan pembelian selanjutnya. Preferensi rasa produk kemasan dalam membeli 

produk olahan ikan disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Preferensi Rasa Produk 

 
 Berdasarkan Gambar 5, rasa ikan pindang tongkol yang paling dipreferensikan 

oleh konsumen adalah rasa original dengan presentase 46%. Rasa yang dipilih pada 

bakso ikan yaitu original dengan presentase 43%.%. Sedangkan pada abon ikan lele 

rasa yang dipilih adalah original dengan presentase 42%. Menurut Wibowo (2002) 

mutu ikan pindang yang berkualitas tinggi dengan parameter rasa yaitu gurih spesifik 

pindang, enak, tidak terlalu asin, rasa asin merata, dan tidak ada rasa asing. Chi-

square rasa pada setiap produk olahan ikan disajikan pada Tabel 13. 

 
Tabel 13. Chi-Square Rasa Produk 

No Atribut 
Pindang Ikan Bakso Ikan Abon Ikan 
fo 	χ* fo 	χ* fo 	χ* 

1. Original 46 17.64 43 12.96 42 11.56 
2. Gurih 29 0.64 29 0.64 29 0.64 
3. Pedas 22 0.36 23 0.16 23 0.16 
4. Asin 3 19.36 5 16.00 6 14.44 

 
Jumlah 100 38 100 29.76 100 26.8 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada Tabel 13, 

maka dapat ditemukan harga chi-kuadrat hitung adalah 38, 29,76 dan 26,.8. 

Berdasarkan dk = 3 dengan kesalahan 5%, maka dapat diperoleh nilai chi-kuadrat 

hitung lebih besar dari nilai Tabel. Nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai Tabel  
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(38 > 29.76 > 26.8 > 7.815 > 3.841), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil chi-

kuadrat menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang mempertimbangkan preferensi 

atribut produk olahan ikan berupa rasa produk berbeda dan rasa produk original 

merupakan preferensi konsumen. 

 
Harga Produk 
 Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas sesuatu produk atau jasa 

atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para konsumen untuk memperoleh manfaat 

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler dan Amstrong 2008). 

Preferensi harga yang diinginkan konsumen disajikan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Preferensi Harga Produk 

 
 Berdasarkan Gambar 6, harga yang paling dipreferensikan oleh konsumen 

dengan berat ikan pindang 250 gram yaitu tidak lebih dari 10.000 dengan 

presentase 63% dan preferensi kedua yaitu harga berkisar antara 10.000-15.000. 

Harga yang paling dipreferensikan oleh konsumen dengan berat bakso ikan 250 

gram yaitu tidak lebih dari 10.000 dengan presentase 63% dan preferensi kedua 

yaitu harga berkisar antara 10.000-15.000. Sedangkan pada abon ikan lele harga 

produk dengan berat 50 gram yaitu dibawah 10.000 merupakan preferensi 

konsumen. Penentuan harga produk olahan ikan di setiap tempat jual beli berbeda 
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disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan produk olahan ikan 

tersebut. Chi-square harga pada setiap produk olahan ikan disajikan pada Tabel 14. 

 
Tabel 14. Chi Square Harga Produk 

No Atribut 
Pindang Ikan Bakso Ikan Abon Ikan 

fo 	χ* fo 	χ* fo 	χ* 
1. < 10.000,00   63 3.38   63 3.38   42 0.05 

2. 
10.000,00 – 
15.000,00 

  37 3.38   37 3.38   35 4.08 

3. >15.000,00     0 0 0 0   23 3.20 

 
Jumlah 100 6.76 100  6.76 100 7.34 

 
Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat yang ditunjukkan pada Tabel 14, 

maka dapat ditemukan harga chi-kuadrat hitung sebesar 6.76 dan 7.34. Berdasarkan 

dk = 1 untuk produk pindang ikan dan bakso ikan dan dk = 2 untuk produk abon 

ikan lele dengan kesalahan 5%, maka diperoleh nilai chi-kuadrat tabel sebesar 3.841 

dan 5.991. Nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai tabel (6.76 > 5.991 > 3.841), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil chi-kuadrat menunjukkan bahwa jumlah 

konsumen yang mempertimbangkan preferensi atribut produk olahan pindang ikan, 

bakso ikan dan abon ikan lele berupa harga berbeda dan harga produk dibawah 

10.000 merupakan preferensi konsumen 
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Abstrak 

Salah satu komoditas unggulan yang dijadikan ekspor adalah ikan layur (Trichiurus Sp.). 
Permintaan Ikan Layur yang sangat tinggi setiap tahunnya yang mengakibatkan tekanan 
terhadap sumberdaya yang cukup kuat. Oleh karena itu diperlukan sebuah perhitungan 
untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sumberdaya layur (Trichiurus 
Sp.) dengan mengukur kondisi aktual dan  tingkat optimasi pemanfaatan sumberdaya 
perikanan ikan layur dilihat dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan yang akan 
diperoleh model bioekonomi kesejahteraan atau Copes dimana menghasilkan surplus 
konsumen dan surplus produsen pada di dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan ikan 
layur di Teluk Palabuhanratu, Jawa Barat. Hasil yang diperoleh bahwa kondisi aktual 1995-
2014 bahwa pengelolaan ikan layur yang buruk dan melebihi kondisi perikanan tanpa 
kendali dan mengalami kerugian 1,8 milliar. Kondisi perikanan  pada kondisi perikanan 
terkendali (MEY) menunjukan Dari hasil analis bioekonomi kesejahteraan atau Copes yang 
berbasis  fungsi penawaran dan fungsi permintaan menunjukan kondisi perikanan terkendali 
(MEY) diperoleh kondisi optimum atau efisiensi terbesar dengan hasil tangkapan 37,16 ton 
per tahun dan upaya penangkapan 3.717 trip per tahun sehingga diperoleh surplus 
produsen Rp. 567.618.320 dan surplus konsumen Rp. 30.272.710. Pada kondisi perikanan 
tangkap tanpa kendali atau akses, yaitu 5.224 trip per tahun dengan hasil tangkapan 50,85 
ton per tahun ssehingga surplus produsen Rp. 0 dan surplus konsumen Rp. 57.707.790. 
Surplus pemerintah yang didapatkan Rp. 58.314.298 jika menerapkan regulasi perikanan 
tangkap terkendali (MEY). 
 
Kata kunci: Layur, Fungsi penawaran, Fungsi permintaan, Surplus produsen, Surplus konsumen, 

Surplus pemerintah 
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Pendahuluan 

Salah satu komoditas ekspor di PPN Palabuharatu adalah ikan layur yang menjadi 

primadona di daerah tersebut. Produksi ikan layur pada tahun 2012 yang ditangkap 

di Teluk Palabuhanratu dan didaratkan di PPN Palabuhanratu adalah dengan jumlah 

produksi ikan layur sebesar 185.914 Kg  (PPN Palabuhanratu 2012). Sejak tahun 1997 

ikan layur menjadi komoditas ekspor, dengan adanya permintaan dari negara Asia 

diantaranya Cina, Jepang dan Korea. Pada tahun 1998, ikan layur ini banyak diminati 

oleh konsumen dari luar negeri khususnya Korea dan China sehingga permintaan 

ekspor ikan layur mendadak menjadi tinggi (Rahman  2006). Selanjutnya, permintaan 

ekspor komoditas ikan layur, khususnya dari pasar Tiongkok dan Korea, menjadikan 

ikan layur sebagai komoditas ikan ekonomis penting. Ikan layur telah dijadikan se 

bagai salah satu komoditas unggulan perikanan Kabupaten Sukabumi, dengan basis 

di Pelabuh an Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu (Nurani dkk, 2015). 

Menurut Fauzi (2004) Sumberdaya ikan merupakan milik bersama (common 

resources) dan bersifat akses  terbuka (open access), sehingga dalam pengelolaanya 

tidak dapat dimiliki secara perseorangan dan semua lapisan masyarakat berhak 

memanfaatkannya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam persaingan juga 

akan memicu terjadinya eksploitasi sumberdaya ikan secara besar-besaran dan tidak 

terkontrol sehingga akan menimbulkan kondisi tangkap lebih secara ekonomi 

(economic overfishing). Pengelolaan perikanaan layur agar tetap berkesinambungan 

dan memperoleh manfaat ekonomi optimun maka harus memperhatikan aspek 

biologi agar memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan berkelanjutan  dan aspek 

dengan menghasilkan keuntungan optimal. Permasalahan di dalam usaha 

pemanfaatan sumberdaya perikanan layur adalah bagaimana memperoleh manfaat 

ekonomi pada tingkat optimum dengan tetap memperhatikan aspek biologi yang 
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berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan instrumen-instrumen pengelolaan 

sumberdaya perikanan. Oleh karena itu diperlukan upaya kebijakan dalam 

pengelolaan perikanan agar berkesinambungan secara biologi dan memperoleh 

keuntungan secara ekonomi. 

Salah satu analisis bioekonomi model Copes yang mendekati kriteria optimasi 

kesejahteraan dengan mengunakan analisis surplus ekonomi seperti surplus 

konsumen, surplus produsen, surplus pemerintah  dan rente ekonomi. Menurut 

Green (1992) dalam Fauzi (2004) bahwa menggunakan pendekatan surplus untuk 

mengukur manfaat sumberdaya alam merupakan pengukuran yang tepat karena 

pemanfaatan sumberdaya dinilai berdasarkan altenatif penggunaan terbaiknya (best 

altenative use). Di dalam studi ini dilakukan  pengukuran kondisi aktual pada tahun 

1995-2014 dan tingkat optimun pemanfaatan sumberdaya perikanan ikan layur 

dilihat dari fungsi permintaan,fungsi penawaran sehingga menghasilkan model 

bioekonomi Copes selanjutnya dari model bioekonomi copes diperoleh  perubahan 

surplus konsumen dan surplus produsen dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan 

ikan layur di perairan Teluk Palabuhanratu, Jawa Barat. 

 Metodologi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode metode survey dengan analisis kuantitatif yang dipilih secara purposive 

sampling di  pesisir teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Data 

primer diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi langsung 

dilapangan, sedangkan data sekunder diperoleh kantor PPN Palabuhanratu, DKP 

Provinsi Jawa Barat, Tempat Pelelangan Ikan di Palabuhanratu, BPS Kabupaten 

Sukabum dan BPS Jawa Barat. 
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1. Analisis keuntungan Ekonomi 

Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sumberdaya 

perikanan merupakan selisih total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan 

dalam melakukan usaha penangkapan (Fauzi 2004). 

V = �� − TC 

V = p. h − c. E 

 

 

2. Fungsi permintaan, Fungsi  Penawaran dan Keluaran Model Bioekonomi Copes 

 Menurut Fauzi (2010) bahwasanya fungsi permintaan dan penawaran 

merupakan prinsip utama model Copes adalah menentukan keseimbangan 

bioekonomi perikanan. Hasil tangkapan perikanan terkendali ( ℎ_`a ) diperoleh dari 

perpotongan kurva permintaan dan kurva biaya marjinal. Sedangkan hasil tangkapan 

[erikanan tanpa kendali  (ℎbc) diperoleh dari perpotongan kurva permintaan dan 

kurva biaya rata-rata. 

Persamaan matematis untuk trip atau upaya penangkapan dari MEY  maka 

sebagai berikut  

dedf1.2 =
−h ± h2 − 4kℎedf

−2k
 

Sedangkan upaya penangkapan dari akses terbuka sebagai berikut : 

dlm1.2 =
−h ± h2 − 4kℎlm

−2k
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Fungsi penawaran untuk perikanan tangkap tanpa kendali diperoleh  dari 

biaya total jangka panjang  bisa ditulis sebagai fungsi dari output (Fauzi 2010): 

Knmo =
pqo

pℎ
= −

r

2ℎk
(	h + h* − 4kℎ	) 

Fungsi penawaran untuk perikanan tangkap terkendali diperoleh  dari Kurva 

biaya marjinal jangka panjang adalah sebagai berikut : 

Kneo =
pmo

pℎ
=

r

h* − 	4kℎ
 

Fungsi permintaan diperoleh dengan hasil regresi linier sederhana pada  

produksi ikan layur dan harga riil ikan layur dengan asumsi harga berubah adalah 

sebagai berikut : 

v = w − xℎ  

V = (w − xℎ)ℎ − rd 

Analisis keuntungan ekonomi optimun pada perikanan  tangkap terkendali 

(kondisi MEY). 

Vedf = w − x. ℎedf ℎedf − r. dedf 

Analisis keuntungan ekonomi optimun pada perikanan  tangkap tanpa kendali 

(kondisi MEY). 

Vlm = w − x. ℎlm ℎ0m − r. dlm = 0 

 

3. Surplus Konsumen, Surplus Prosusendan Surplus Pemerintah 

Dari kurva  biaya rata-rata jangka panjang dan kurva biaya marjinal di dapat surplus 

konsumen dan surplus produsen dengan menggunakan persamaan dibawah ini : 
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 y- = 	 v z {z
|}

Q
−	vQzQ   

 vy zQ = vQzQ − y z {z
|}

Q
  

  

Sedangkan Surplus pemerintah diperoleh dengan pengurangan surplus konsumen 

pada kondisi akses terbuka dan kondisi perikanan terkendali. 

 

Keterangan : 

EMEY  = Tingkat upaya untuk mencapai keuntungan maksimum (MEY) 

hMEY   = Hasil tangkapan untuk mencapai keuntungan maksimum (MEY) 

πMEY  = keuntungan ekonomi pada kondisi MEY 

EOA =Tingkat upaya pada keseimbangan akses terbuka 

hOA     = Hasil tangkapan pada keseimbangan akses terbuka 

AC    = Biaya rata-rata 

MC   = Biaya marjinal 

 p      =Variabel harga berubah-ubah 

P      = Fungsi permintaan 

C      = Biaya penangkapan rata-rata (Rp) 

TR    =Total penerimaan 

TC    = Total biaya 

E       = Trip/effort 

SK     = Surplus konsumen 

PS     = Surplus produsen 

S(Q)  = Fungsi penawaran 

P(Q)  = Fungsi permintaan 

P0         = Harga riil ikan layur (Rp per ton) 

Q0        = Hasil tangkapan/output (Ton) 

 

Hasil dan Pembahsan 
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Gambaran Umum 

Nelayan yang ada di Palabuhanratu baik pancing maupun payang  sebagian besar 

merupakan nelayan buruh sedangkan pemilik ada yang menjadi nelayan pemilik atau 

hanya sekedar investasi. Daerah penangkapan ikan layur hanya dilakukan di sekitar 

Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng, Cisolok, Jampang dan daerah sekitarnya, 

namun rata-rata sekitar 1 - 3 mil laut dari Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Palabuhanratu. Kapal perikanan pada umumnya berukuran 2-3 GT untuk alat tangkap 

pancing layur, sementara kapal alat tangkap payang adalah 5-6 GT. Penangkapan 

ikan layur menggunakan pancing layur dan payang dilakukan secara one day fishing.  

 

Fungsi Permintaan Pemanfaatan Ikan Layur 

Fungsi Permintaan dalam pemanfaatan suberdaya ikan layur  ini adalah fungsi yang 

menunjukkan hubungan antara jumlah ikan layur di Teluk Palabuhanratu  yang 

diminta oleh konsumen pada periode kurun waktu 1995-2014. Didalam permintaan 

sumberdaya ikan layur bahwa harga merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi besar terhadap penerimaan usaha. Sesuai hukum permintaan bahwa 

permintaan ikan layur tinggi sementara stok ikan sedikit maka harga akan meningkat, 

sehingga penjualan ikan layur akan menambah dalam  penerimaan usaha. Jika stok 

ikan layur berlebihan dan permintaan di bawah kuantitas stok ikan layur maka harga 

ikan layur akan rendah, maka penurunan harga jual ikan hasil tangkapan akan 

mengurangi penerimaan usaha. Berikut gambaran tentang permintaan ikan layur 

dalam kurun waktu tahun 1995-2004 sebagai berikut. 
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Keterangan  : X=harga ikan layur (Rp.), Y= Hasil Tangkapan Layur (Ton) 

 

Gambar 1. Kurva Permintaan Pemanfaatan Ikan Layur di Palabuharatu 

 

Kurva permintaan tersebut menunjukkan sifat hubungan antara harga riil ikan layur 

dengan jumlah produksi ikan tersebut yang diminta oleh para pembeli (konsumen). 

Persamaan kurva permintaan p = 17339568-44838 h, yang artinya setiap 

penambahan 1 satuan  hasil tangkapan (ton) maka akan terjadi pengurangan harga 

sebesar Rp. 57.758,4. 

 

Fungsi Penawaran Pemanfaatan Ikan Layur pada Kondisi Perikanan Bebas Tanpa 

kendali (Average Cost) 

Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah ikan 

layur di Teluk Palabuhanratu  yang ditawarkan pada periode kurun waktu 1995-2014. 

Kurva penawaran mengambarkan kondisi perikanan akses terbuka menggambarkan 

kuantitas ikan (ton) yang ditawarkan nelayan layur pada tingkat harga tertentu. 

Menurut Fauzi (2010) bahwa kurva penawaran berasal dari kurva biaya jangka 

panjang dan kurva penawaran sebenarnya adalah bagian dari kurva biaya marjinal di 

atas harga yang diterima produsen. Fungsi biaya total rata-rata atau average cost 
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adalah biaya total yang dikeluarkan untuk penangkapan ikan layur dilaut dibagi oleh 

output yang berupa hasil tangkapan. 

 Fungsi biaya rata-rata merupakan turunan dari fungsi biaya total  dan mewakili 

pelaku perikanan dalam penangkapan ikan dalam kondisi perikanan akses terbuka 

yaitu pemanfaatan yang berlebihan atau eksploitasi sumberdaya ikan layur tanpa ada 

batasan-batasan regulasi. Pada kondisi tersebut  jika terus berlangsung maka akan 

terjadinya degradasi stok. Berikut gambaran kurva penawaran pada kondisi 

perikanan tangkap pemanfaatan ikan layur dalam kondisi akses terbuka atau tanpa 

kendali dari pemerintah 

 
Keterangan  : X=harga ikan layur (Rp.), Y= Hasil Tangkapan Layur (Ton) 

 

Gambar 2. Fungsi Penawaran dalam Kondisi Perikanan Tangkap Ikan Layur Tanpa 

Kendali 

 

Pemecahan kurva penawaran biaya rata-rata menggunakan program Maple. 14 

dengan persamaan  mo = *~

�Ä	 �ÅO	+Ç3
  dimana koefisien α dan β diperoleh dari 

penggunaan metode regresi linier sederhana pada fungsi produksi lestari perikanan 

ikan layur. Berikut fungsi penawaran ikan layur tanpa kendali secara matematis : 
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Fungsi Penawaran =                                        293.198 

                      0,0100670136 + 0,0001131 − 6,9	10Oá	X 

 

 

Fungsi Penawaran Pemanfaatan Ikan Layur pada kondisi Perikanan Terkendali 

Fungsi biaya marjinal atau marjinal cost adalah biaya total yang berubah-ubah 

dikarenakan output yang berupa hasil tangkapan berubah-ubah. Fungsi biaya 

marjinal merupakan turunan dari fungsi biaya total rata-rata dan mewakili pelaku 

perikanan dalam penangkapan ikan dalam kondisi terkendali, yaitu pemanfaatan 

eksploitasi sumberdaya ikan yang terkendali dalam penangkapan ikan layur di Teluk 

Palabuhanratu.  

 
Keterangan  : X=harga ikan layur (Rp.), Y= Hasil Tangkapan Layur (Ton) 

 

Gambar 3. Fungsi Penawaran dalam Kondisi Perikanan Tangkap Ikan Layur Tanpa 

Kendali 
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Kurva biaya marjinal  untuk ikan layur dengan pemecahan kurva penawaran biaya 

rata-rata menggunakan program Maple. 14 sehingga diperoleh persamaan eo =

~

�ÅO	+Ç3
 dimana koefisien α dan β  diperoleh dari penggunaan metode regresi linier 

sederhana pada fungsi produksi lestari perikanan ikan layur. Pemecahan  

menggunakan Maple. 14 maka secara matematis persamaan biaya marjinal adalah 

sebagai berikut : 

Marjinal cost (MC) =     146.599 

																									 0,0001131 − 6,9		10Oá	h 

 

 

Analisis Bioekonomi Kesejahteraan (Copes) Pemanfaatan Ikan Layur  

Pada model bioekonomi Copes merupakan pendekatan output, dimana faktor pasca 

panen dan harga memainkan peranan penting, faktor harga dapat mempengaruhi 

cara pengalokasian usaha para pengusaha perikanan dan juga menentukan hasil dan 

keuntungan. Penentuan harga pasar ikan menetapkan tergantungnya depeden 

variabel  antara kuantitas penawaran ikan dan permintaan di pasar. Analisis 

Bioekonomi copes memberikan efek kesejahteraan dari para pelaku pemanfaatan 

perikanan (produsen) dan konsumen. Manfaat sosial bersih dievaluasi menggunakan 

ukuran surplus produsen dan surplus konsumen 

 
Tabel 1. Optimasi Bioekonomi Model Copes  dalam Berbagai Kondisi Pemanfaatan 

Sumberdaya Ikan Layur 

Variabel 

Perikanan 

Tanpa 

Kendali 

(Open 

Perikanan 

Terkendali 

(Maximum 

Economic 

Aktual Rata-

rata 1995-

2014 
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Tingkat upaya pada perikanan akses terbuka untuk penangkapan ikan layur di Teluk 

Palabuhanratu sebesar 5.224 trip per tahun dengan hasil tangkapan produksi 50,86  

ton per tahun. Keseimbangan bioekonomi tercapai dalam kondisi pengelolaan 

bersifat terbuka dimana biaya yang dikeluarkan (TC) sama dengan nilai penerimaan 

(TR) nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan layur (π=0) yang menyebabkan  

keuntungan (rente) ekonomi tidak diperoleh.  

Pada kondisi aktual rata-rata 1995-2014 menunjukkan hasil tangkapan dan upaya 

penangkapan  melebihi pada kondisi perikanan akses terbuka ata tanpa kendali.  

Biaya penangkapan pada kondisi aktual rata-rata  periode 1995-2014 yang 

diperlukan sebesar Rp. 3.770.906.526 dengan nilai penerimaan Rp. 1.617.463.148 

akan tetapi keuntungan yang diperoleh pada kondisi aktual rata-rata adalah sebesar 

Rp. -1.847.330.947. Rente atau keuntungan negative menandakan kondisi pengelolaan 

perikanan  aktual rata-rata tahun 1995- 2014 yang buruk .  Hal tersebut perikanan 

tangkap ikan layur mengalami dan melebihi kodisi perikanan tanpa kendali yang 

berakibat ekploitasi berlebihan  dan tidak berkelanjutan. Perikanan tangkap kendali 

Access) Yield) 

Effort (trip) 

Hasil Tangkapan (ton) 

Penerimaan (Rp.) 

Pengeluaran (Rp.) 

Rente Ekonomi (π) 

5.224 

50,86 

765.833.176 

765.833.176 

0 

3.717 

37,16 

582.390.429 

544.908.483 

37.481.946 

23.327 

145 

1.572.383.926 

3.419.714.873 

-

1.847.330.947 
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agar ikan layur berkelanjutan  disarankan pada kondisi MEY dengan jumlah trip  

3.717 pertahun.   

 

Surplus Produsen dan Surplus Konsumen pada Kondisi Perikanan Tanpa Kendali 

Pada kondisi akses terbuka kurva tersebut surplus konsumen  lebih besar 

dibandingkan surplus produsen bahwa kondisi tersebut disebabkan karena pada 

kondisi akses terbuka tiap pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan 

layur akan berlomba-lomba untuk menangkap ikan layur setinggi-tingginya. Surplus 

konsumen pada kondisi akses terbuka yang diperoleh dengan memplotkan antara 

kurva permintaan dan dengan kurva penawaran akses terbuka adalah Rp. 

57.707.790.  

  
 

Keterangan  : X=harga ikan layur (Rp.), Y= Hasil Tangkapan Layur (Ton), SK=Surplus Konsumen, SP=Surplus 

Produsen 

SK	

SP	
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Gambar 4. Kurva permintaan dan Kurva Permintaan Perikanan Tangkap Tanpa 

Kendali 

 

Surplus produsen pada kondisi akses terbuka adalah nelayan yang menangkap ikan 

layur di Teluk Palabuhanratu  dimana tidak memperoleh keuntungan sama sekali 

(TC=TR). Hal tersebut perlu dicegah dengan adanya manajemen dari pemerintah 

untuk mengurangi proses pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan (over 

eksploitation), melalui regulasi perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

 

Surplus Produsen dan Surplus Konsumen pada Kondisi Terkendali 

Penerapan regulasi dari pemerintah dalam pemanfaatan perikanan layur, maka 

terjadi surplus konsumen berkurang dikarenakan harga tidak lagi rendah dan sesuai 

hukum permintaan sedangkan surplus produsen akan naik karena penawaran 

meningkat maka hargapun juga meningkat. Apabila pada kondisi perikanan 

terkendali dan terus berlangsung dalam jangka panjang maka akan menguntungkan 

baik konsumen dan produsen karena akan terciptanya sumberdaya ikan layur yang 

berkesinambungan dan lestari serta memperoleh manfaat ekonomi yang optimum. 
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Keterangan  : X=harga ikan layur (Rp.), Y= Hasil Tangkapan Layur (Ton), SK=Surplus Konsumen, SP=Surplus 

Produsen 

Gambar 5. Kurva permintaan dan Kurva Permintaan Perikanan Tangkap Terkendali 

 

Hasil perhitungan surplus produsen pada perikanan tangkap layur di Teluk 

Palabuhanratu yang dihasilkan dari memplotkan antara kurva permintaan dan kurva 

penawaran biaya marjinal (MC) diperoleh Rp. 567.618.320 dan surplus konsumen 

yang diperoleh dengan memplotkan antara kurva permintaan dan dengan kurva 

penawaran biaya marjinal (MC) adalah Rp. 30.272.710.  

 

Surplus Pemerintah  

Surplus pemerintah diperoleh apabila pengelolaan sumberdaya ikan layur di Teluk 

Palabuhanratu adalah pemerintah yang menerapkan regulasi menjadi perikanan 

SK	

SP	
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tangkap terkendali, sehingga surplus ini akan diterima dalam bentuk pembayaran izin 

atau intrumen regulasi lainnya terhadap input maupun pajak terhadap output. 

Surplus pemerintah didapatkan diperoleh Rp.   27.435.081.  

 

 

Kesimpulan 

Kondisi pengelolaan perikanan tangkap ikan layur di palabuharatu pada kurun waktu 

1995-2014 memiliki pola manajemen perikanan tangkap yang buruk dengan 

kerugian rata-rata Rp. -1.847.330.947.  Hal tersebut perikanan tangkap ikan layur 

mengalami dan melebihi kodisi perikanan tanpa kendali yang berakibat ekploitasi 

berlebihan  dan tidak berkelanjutan. Dari hasil analis bioekonomi kesejahteraan atau 

Copes yang berbasis  fungsi penawaran dan fungsi permintaan menunjukan kondisi 

perikanan terkendali (MEY) diperoleh kondisi optimum atau efisiensi terbesar dengan 

hasil tangkapan 37,16 ton per tahun dan upaya penangkapan 3.717 trip per tahun 

sehingga diperoleh keuntungan yang optimum. Surplus produsen pada kondisi 

perikanan terkendali diperoleh Rp. 567.618.320 dan surplus konsumen diperoleh 

sebesar Rp. 30.272.710. Sedangkan pada kondisi perikanan tangkap tanpa kendali 

atau akses terbuka, yaitu 5.224 trip per tahun dengan hasil tangkapan 50,85 ton per 

tahun sehingga sehingga surplus produsen pada kondisi akses Rp. 0 dan surplus 

konsumen Rp. 57.707.790. Surplus pemerintah yang didapatkan Rp. 58.314.298 jika 

menerapkan regulasi perikanan tangkap terkendali (MEY). 

 

Saran 

Diperlukan menyusun sebah kebijakan baru maupun memperbaiki pengelolaan ikan 

layur di Teluk Palabuhanratu agar tetap lestari dan menguntungan secara ekonomi 
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dengan penerapan regulasi pengelolaan perikanan tangkap kendali (MEY) agar ikan 

layur berkelanjutan   
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi perairan di sekitar kepulauan 
Gosong terkait kondisi oseanografi, geomorfologi, dan ekologi. Metode yang dilakukan 
dengan survei primer pada bulan Mei dan dikomparasi dengan data sekunder yang berasal 
dari citra satelit dan sumber instansional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi suhu 
berkisar 290- 310 C dengan salinitas 32-34 PSU. Arus di permukaan merupakan akibat dari 
pergerakan angin yakni sekitar 0.2-0.8 m/s dengan perairan dalam lebih tenang. Perubahan 
kondisi morofologi di dalam P. Gosong berubah sekitar tahun 1991-1992 dan perubahan 
terbesar berada di timur pulau. Perubahan ini diakibatkan oleh pengerukan pasir untuk 
pembangunan di pesisir Jawa Barat. Kedalaman perairan berkisar antara 4- 26 meter, dan 
sejak tahun 1992 tidak didapatkan perubahan kedalaman yang signifikan. Dasar perairan 
dalam didominasi oleh subtsrat pasir dan karang. Adapun biota yang ditemukan antara lain 
adalah bulu babi, kima, ikan karang, dan benthik.  

 

Kata Kunci : Pulau Gosong, Arus, bathimetri, temperatur, dan salinitas 
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Pendahuluan 

Kepulauan Bonpies (dari Bahasa Belanda) atau lebih dikenal dengan 

kepulauan Biawak (Bahasa lokal) dan pulau Rakit secara data geografis kepulauan. 

Kepulauan ini terdiri dari 3 pulau yakni Pulau Biawak itu sendiri, Pulau Gosong, dan 

rakit utara. Kepulauan ini berada di laut Jawa dan secara administratif adalah 

pengelolaan Jawa Barat dan lebih dekat dengan Kabupaten Indramayu. Wilayah ini 

merupakan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sejak tahun 2006.  

Kepulauan ini merupakan daerah remote, dimana pengukuran oseanografi, 

geomorfologi, dan kondisi ekosistem masih sangat jarang dilakukan. Terhitung 

hanya kurang dari 3 penelitian dilakukan sebelum tahun 2011. Untuk itu, sejak tahun 

2011, KOMITMEN (Kelompok Studi Instrumen dan Survei Kelautan) UNPAD dan 

FPIK-UNPAD intensif mengadakan penelitian di wilayah ini. Pada tahun 2016, 

penelitian dengan ekspedisi BENCHMARK (Biawak Exploration aNd Charting 

Marine Area by FieldWork). Secara karakteristik wilayah ini mewakili perairan laut 

Jawa dengan kondisi khas arus bolak balik dengan kecepatan 0.15-1 m/s yang 

dipengaruhi oleh pasang surut (Purba dan Harahap, 2013) dan monsoon (Gaol & 

Sadhotomo, 2007) 

Riset ini merupakan salah satu bagian dari hasil penelitian selama kurang 

lebih 5 tahun. Dari ketiga pulau yang telah diobservasi, pulau Gosong dan 

Candikian adalah pulau yang masih membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Selain itu, 

isu yang berkembang di Pulau Gosong adalah pasir yang ada di pulau ini dikeruk 

untuk dijadikan pembangunan di Indramayu. Pencarian data yang dilakukan dengan 

website ataupun secara instansional tidak jelas menyatakan waktu (tahun) 

pengerukan. Dengan diketahuinya waktu tersebut, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran secara jelas bagaimana perubahan dari waktu ke waktu 

(time series) terkait dengan kondisi geomorfologi, oseanografi, dan ekologinya.      
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Bahan dan Metode 

Lokasi Penelitian berada di titik  5056’002’’ LS dan 108022’015’’ BT di area Laut 

Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara data 

sekunder dan primer. Data primer didapat dari survei yang dilakukan pada tahun 

2011-2016, terutama untuk pulau Gosong dilakukan secara intensif pada tahun 

2016 pada bulan Mei (Tabel 1). 

Tabel 1. Data dan sumber 

No. Data Sumber 
1. Bathimetri Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut, 

P3SDLP-KKP dan survei primer 

2.  Landsat  
3. Temperatur Muka 

Laut 
Survei primer 

4. Angin Survei primer 
5. Pasang surut Model dan survei primer 
 

Data-data yang didapatkan, kemudian dilakukan kalibrasi terhadap data 

secara statistic dan kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan software ODV (Ocean Data View) (Schlitzer, 2016) 

untuk parameter fisis, sementara untuk pasang surut dengan menggunakan TMD 

(Tidal Model Driver) (Egbert & Erofeeva 2002) dan pengukuran lapangan selama 3 

hari. Data-data yang diolah ditampilkan secara spasial dan temporal yang kemudian 

dianalisis secara deskriptif. Proses pengolahan data untuk mendapatkan nilai luasan 

awal dari wilayah Pulau Gosong diperoleh dengan aplikasi data penginderaan jauh 

dengan konfigurasi visual data berdasarkan konfigurasi warna yang ditampilkan. 

Data citra yang digunakan terdiri dari 6 tahun dengan sumber satelit Landsat yakni 

Landsat 5, 7 dan 8. Data Satelit yang digunakan memiliki periode waktu 

pengambilan pada tahun 1990, 1991, 1992, 1993, 2003 dan 2016. Perolehan data 

yang digunakan dengan periode yang berbeda ini dipilih berdasarkan perubahan 
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luasan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya sehingga dapat terlihat luasan 

yang makin berkurang. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kondisi perairan di sekitar kepulauan Biawak memiliki karakteristik perairan laut 

Jawa. Dari hasil survey yang telah dilakukan ditemukan kondisi Suhu Permukaan 

Laut (SPL) berkisar antara 28-31.50 C (Gambar 1). Nilai SPL yang didapat tersebut 

memiliki nilai yang cukup sama dengan nilai rata-rata SPL di Laut Jawa berkisar 

antara 27.48 – 29.66˚C (Sulistya et al., 2007).  

 

Gambar 1. (a) Suhu Permukaan Laut, (b) Kecepatan Angin Sesaat 

 

Untuk SPL di Pulau Gosong berkisar antara 29,6 – 30,2 ˚C. Salinitas di Pulau 

Gosong berkisar antara 32 -34 PSU yang masih dalam keadaan normal pada wilayah 

laut utara jawa (Gordon et al., 2003). Sebaran salinitas di Pulau gosong cenderung 

homogen dan tidak memiliki rentang yang tinggi. Data kecepatan arus yang 

diperoleh dari pengukuran dilapangan sekitar 0,045 m/s. Karakteristik arus di laut di 

perairan pesisir Indramayu dipengaruhi oleh pola umum arus laut di Perairan Laut 

Jawa, dimana pengaruh musim sangat signifikan (Affan, 2009). Pada arus 
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permukaan, arus non-pasut tidak bersifat periodik secara temporal yang sebagian 

besar di bangkitkan oleh angin. Arus non-pasut dapat juga diakibatkan oleh gaya 

densitas, temperatur dan perbedaan kandungan oksigen dala air. Kombinasi antara 

arus pasut dan non-pasut akan membentuk arus laut (Asvarhoza, 2011). Untuk 

paramater oksigen terlarut hasil pengukuran di Pulau Gosong menunjukan nilai 3,1 

mg/L. Oksigen terlarut di Pulau Gosong cenderung homogen dan tidak memiliki 

banyak variabilitas. 

Kondisi pasang surut di daerah sekitar Pulau Gosong menunjukkan pasang 

surut jenis mixed tide prevalling diurnal (Gambar.2). Hal ini sama dengan tipe 

pasang surut di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Laut Jawa secara umum 

(Nagara et al., 2007). 

 

Gambar 2. Grafik pasang surut 

 

Hasil grafik yang ditunjukkan dapat mempresentasikan jenis pasang surut 

berupa mixed tide prevalling diurnal (pasang surut campuran condong ke harian 

tunggal), yang mana pada tipe ini dalam satu hari satu kali air pasang dan satu kali 

ari surut, tetapi sementara waktu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan 

tinggi dan periode yang sangat berbeda.  
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Berdasarkan Peta Batimetri Jawa-Pantai Utara Tanjungpriok hingga Cirebon 

Lembar II Dishidros 2013 (Dishidros 2013), didapatkan kedalaman peta batimetri 

Pulau Gosong dan Cendikia yang berada di wilayah utara Pulau Biawak. Wilayah 

sekitar Pulau Gosong memiliki kedalaman berkisar 5 – 20 meter (Gambar 3). Wilayah 

Laut Jawa memiliki isodepth berkisar 20 meter yang terletak pada jarak puluhan mil 

dari laut lepas (Lubis et al., 2005). 

 

Gambar 3. Kondisi bathimetri dalam bentuk 2 dimensi (kiri) dan 3 dimensi (kanan)  

 

Pulau Gosong yang menjadi salah satu sumber utama tambang pasir untuk 

pembangunan wilayah daratan di Indramayu sehingga menjadikan bagian tengah 

atau Gosong Tengah menjadi terlihat seperti laguna atau kolom air yang berada di 

kelilingi oleh perairan dangkal sehingga terlihat seperti cincin atol. Pada koordinat 

5.86 oLS dan 108.4 oBT menunjukan bahwa dasar permukaan laut ditumbuhi oleh 

terumbu karang dengan kedalaman 10 – 20 meter. Bentuk sedimen dasar 



	
	

	 299	

permukaan laut yang tidak terlalu jauh dari tumbuhnya terumbu karang terdapat 

gundukan pasir. Daerah gundukan pasir ini diintrepretasikan sebagai daerah utama 

pengerukan pasir yang masih menggunduk dan tidak adanya ekosistem didaerah 

tersebut. 

Berdasarkan hasil survei 2016, Pulau Gosong memiliki kedalaman maksimum 

sebesar 25 meter yang berada di bagian tengah pulau dan kedalaman minimum 

sebesar 5 meter berada di wilayah tubir. Pengamatan hasil lapangan secara visual, 

daerah tubir terlihat dengan adanya derusan gelombang yang terhambat oleh 

morfologi tubir yang membentuk cincin. Kontur batimetri di sekeliling Pulaug 

Gosong relatif memiliki kedalaman homogen sebesar 10 meter. Pengamatan 

langsung lapangan menunjukkan Pulau Gosong tersisa 2 daratan yang berada di 

bagian selatan dengan koordinat 5.868 LU dan 108.405 BT.  Kedalaman 15 – 25 

meter yang berada di bagian tengah Pulau Gosong ini memiliki substrat pasir secara 

umum dan tidak ditandai adanya pertumbuhan ekosistem perairan di dalamnya 

serta merupakan wilayah penambangan pasir. Pulau Gosong yang saat ini terbentuk 

menjadi pulau atol berbentuk cincin ini ditumbuhi oleh terumbu karang membentuk 

terumbu tepi kemudian berubah menjadi terumbu penghalang (Gambar 4). 

 

Gambar 4. Morfologi atoll, (kiri) data hasil Dishidros tahun 1910, (kanan) hasil survei 
tahun 2016. 

 

Pada survei tahun 1910 menunjukkan bahwa Pulau Gosong memiliki bentuk 

seperti atol cincin yang mana pada bagian tubir dibagian selatan pulau menurun 
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secara landai dari kedalalaman 0 hingga 24 meter. Bentuk turun melandai pun 

terdapat pada wilayah selatan Pulau Gosong yang menurun dari kedalaman awal 6 – 

24 meter. Bagian barat pulau memiliki bentuk tubir yang menurun secara curam 

dengan kedalaman maksimal 42 meter. Dari visualisasi 3 dimensi juga terlihat 

bahwa Pulau Gosong yang berbentuk cincin ini seakan – akan membentuk wilayah 

lagoon pada bagian tengah pulau dengan wilayah kedalaman 6 – 24 meter.   

Proses pembentukan ini disebabkan oleh pertumbuhan vertikal dari terumbu 

karang dan adanya pengaruh eksogen berupa aktivitas penambangan pasir.  

Wilayah barat Pulau Gosong memiliki kedalaman rata-rata 5 meter ini ditumbuhi 

oleh terumbu karang. Hasil survei menunjukkan bentuk kontur batimetri yang 

mengikut garis pantai terbentuk morfologi laut landai pada bagian selatan pulau 

yang membentuk daratan pada daerah tersebut. Pulau Gosong memiliki profil 

kedalaman yang relatif dangkal dengan wilayah di sekitar pulau memiliki nilai  6 – 24 

meter dan pada bagian barat pulau memiliki nilai kedalaman sebesar 42 meter. Dari 

profil kedalaman yang tergambar pada kontur, output dari visualisasi profil batimetri 

pada Pulau Gosong ini terlihat bentuk morfologinya. 

Hasil survei 2016 di wilayah Pulau menunjukkan kedalaman yang hampir 

sama pada bagian wilayah tengah pulau dengan kedalaman berkisar 5 – 25 meter. 

Pada bagian barat dan timur pulau memiliki profil kedalaman 10 – 30 meter dengan 

kondisi bentuk morfologi laut yang menurun secara landai. Wilayah selatan Pulau 

Gosong menunjukkan bentuk morfologi yang menurun secara curam dengan 

kedalaman maksimum sebesar 40 meter. Hal serupa juga tergambarkan pada 

wilayah bagian utara Pulau gosong yang turun secara curam. 

 Perbandingan pada survei tahun 1910 dengan 2016 di wilayah Pulau Gosong 

menunjukkan adanya perubahan morfologi batimetri yang cukup signifikan pada 

wilayah bagian tengah dari pulau. Terlihat bahwa pada wilayah bagian pulau yang 

pada awalnya memiliki nilai kedalaman isodepth  6 – 24 meter turun secara 
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melandai sedangkan pada hasil survei 2016 menunjukkan bahwa pada bagian 

tengah pulau bagian barat memiliki nilai kedalaman yang mendekati 0 meter 

kemudian pada wilayah pulau gosong yang berada di tengah bagian timur 

menunjukkan kedalaman 10 – 25 meter. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pada 

bagian timur yang berada di tengah pulau masih memiliki nilai kedalaman yang 

relatif sama namun dengan bentuk morfologi laut yang berbeda. 

Citra satelit pada tahun 1990 di wilayah Pulau Gosong dipilih berdasarkan 

pemilihan citra yang bersih dari noise dibandingkan citra lain. Selain itu, data ini 

diprediksikan sebagai bentukan awal dari pulau yang belum mengalami perubahan 

bentuk morfologi (Gambar 5).  

 

 

 

1990 1991 

1992 1993 

2003 2016 
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Gambar 5. Perubahan garis di sisi atoll dari tahun ke tahun 

 

Pulau Gosong yang terfoto oleh satelit Landsat 5 pada tahun 1990 

merupakan prediksi kondisi awal pulau. Bentuk atol yang terbentuk cincin lonjong 

terlihat pada data citra. Wilayah pulau sebesar 2.765 km2 diperoleh dari 

penghitungan luas daratan pada data citra yang tervisualisasi dengan warna putih. 

Terlihat pada bagian timur dari tengah pulau, bentuk atol cincin masih utuh dan 

berbentuk. Selanjutnya, pada tahun 1991 data citra satelit dari Landsat 5 diperoleh 

dengan total wilayah luas Pulau Gosong berkisar 2.369 km2. Pada tahun 1991 sudah 

diindikasikan adanya pengurangan luas wilayah pulau sebesar 0.396 km2 dengan 

kurun waktu 1 tahun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat bentuk wilayah 

Pulau Gosong pada data citra 1991 yang mulai berubah dan terkikis. Terlihat bahwa 

pada bagian timur pulau dari bagian tengah mengalami pengikisan atau 

pengurangan daratan pulau cukup banyak. Selain itu, data citra menunjukkan bahwa 

wilayah pulau bagian selatan yang awalnya menyambung membentuk cincin pada 

bagian luar daratan atau tubir sudah mulai terpisah atau terkikis pada hasil 

perolehan perekaman data citra tahun 1991. Terpisahnya daratan yang terbentuk 

memperihatkan bahwa bentuk tersebut seperti gerbang awal sebagai tempat 

masuknya kapal pengeruk (dredger) pasir yang berupaya untuk mengambil pasir 

pada wilayah bagian tengah dari pulau. 

Perekaman data citra yang diperoleh dengan satelit yang sama yaitu Landsat 

5 pada tahun 1992 kembali memperlihatkan adanya perubahan wilayah luas daratan 

dari Pulau Gosong. Perubahan yang terjadi pada tahun 1992 tersebut dapat terlihat 

pada wilayah timur laut dari bagian tengah pulau yang sudah tidak terlihat lagi 

dibandingkan dengan data citra pada tahun 1991. Hal tersebut dapat menjadi salah 

satu prediksi bahwa pengerukan terus berlanjut pada tahun berikutnya dengan 

pengurangan wilayah luas daratan sebesar 0.08 km2. Hasil secara visual 
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menunjukkan bahwa dari perekaman data citra pada tahun 1992 menuju ke 1993 

tidak terlihat adanya perubahan luas daratan secara signifikan di wilayah Pulau 

Gosong. Setelah dilakukan identifikasi luasan dan pembentukan garis luasan 

daratan terlihat bahwa luasan daratan pada data citra tahun 1993 sebesar 2.283 

km2. Dari perlakuan ini dapat terlihat adanya pengurangan luas daratan hanya 

sebesar 0.006 km2. Pada pengamatan data citra tahun 2003 memiliki nilai 

perbedaan luas wilayah daratan pulau sebesar 0.023 km2. Luasan daratan yang 

berkurang tersebut diindikasikan terdapat pada wilayah timur dari bagian tengah 

pulau. Hasil yang diperoleh dari perekaman ini terlihat bahwa rona dan warna serta 

bentuk yang tidak terlalui jauh dibandingkan dengan data citra Pulau Gosong pada 

tahun 2013. Namun setelah dilakukan deteksi dan analisis yang dilakukan dengan 

pengamatan garis luasan permukaan wilayah Pulau Gosong memiliki perbedaan 

luasan dari tahun 2003. Terdeteksi bahwa luasan wilayah Pulau Gosong sebesar 

2.257 km2. Hasil perbandingan luasan antara citra satelit dari tahun 2003 dengan 

2016 memiliki selisih nilai luasan wilayah pulau sebesar  0.003 km2.  

 Berdasarkan pengamatan data citra dengan deteksi pengenalan objek dan 

analisis objek dari perekaman data citra oleh satelit Landsat, menunjukkan bahwa 

adanya perubahan luasan wilayah daratan di Pulau Gosong. Pengurangan wilayah 

daratan di Pulau Gosong ini diduga adanya pengambilan daratan bersubstrat pasir 

yang dimulai pada tahun 1990. Data menunjukkan dari kurun waktu selama  26 

tahun memiliki besar nilai perubahan luasan daratan Pulau Gosong sebesar  0.508 

km2  yang secara umum pasir diambil pada bagian timur pulau. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara intens selama 5 tahun dari tahun 2011 

– 2016 dapat disimpulkan bahwa wilayah perairan Pulau Biawak memiliki nilai SPL 

berkisar 290- 310 C nilai salinitas 32-34 PSU, memilki kondisi khas yaitu arus bolak – 

balik dengan kecepatan 0.15 – 1 m/s yang dibangkitkan oleh angin dengan 
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kecepatan berkisar 0.2 – 0.8 m/s, serta wilayah kedalaman laut yang digambarkan 

dengan peta batimetri sebesar 20 – 40 meter.Pengamatan dan pengolahan data 

terhadap wilayah Pulau Gosong menunjukkan bahwa wilayah ini mengalami 

perubahan luasan daratan berkisar 0.508 km2 dalam kurun waktu selama 26 tahun. 

 

Saran dari penelitian ini adalah diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai 

wilayah Pulau Cendikian. Wilayah tersebut dalam kurun waktu 5 tahun survey masih 

belum didapatkan profil data oseanografi secara baik dikarenakan perjalanan 

menuju pulau dibutuhkan waktu yang lebih lama. Kapal survey pun tidak dapat 

bersandar dikarenakan wilayah tersebut memiliki karakteristik yang cukup unik, yakni 

wilayah daratan yang digenangi air dan perairan yang dangkal. Inventarisasi data 

yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah 

Indonesia. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan morfologi garis pantai setiap 
periode musim di Pulau Kayangan, Kodingareng Keke dan Lumu-Lumu Kepulauan 
Spermonde Makassar. Penelitian ini menggunakan data citra Landsat ETM8+ tahun 2013-
2016 untuk memetakan perubahan garis pantai. Pengolahan data citra menggunakan 
ArcGis 10.3. Selain data citra digunakan juga data angin yang diperoleh dari European 
Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) yang kemudian diolah 
menggunakan Ocean Data View (ODV), Matlab 2015 dan Wrplot View 7 untuk 
mendapatkan arah angin. Data dibagi menjadi empat periode yaitu periode 1 Musim Barat 
(Desember-Februari), Periode 2 Musim Peralihan I (Maret-Mei), Periode 3 Musim Timur 
(Juni-Agustus), dan Periode 4 Musim Peralihan II (September-November). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat pola perubahan garis pantai di ketiga pulau yang terjadi pada 
setiap periode musim. Perubahan ini dipengaruhi oleh arah hembusan angin. Pada periode 
1 angin dominan dari Barat Laut mengarah ke Tenggara, sebaliknya periode 3 dan 4 angin 
dominan dari Tenggara mengarah ke Barat Laut dan pada periode 2 angin mengarah ke 
kedua sisi. Karena pola perubahan garis pantai mengikuti pola pergerakan angin setiap 
periode maka terbentuk pola yang cenderung sama pada setiap tahunnya. Pola perubahan 
garis pantai menyebabkan perubahan luasan pulau. Namun demikian, pada siklus tahunan 
dari akhir tahun 2014 sampai awal tahun 2016, ketiga pulau mengalami penambahan luasan 
pulau yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pembentuk pulau kaitannya dengan 
platform pulau berkarang tepi.  
 
Kata kunci: garis pantai, arah angin, Kayangan, Kodingareng Keke, Lumu-Lumu, Makassar. 
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Pendahuluan 

 Penelitian sebelumnya Badawing et.al (2011) menggunakan Landsat 

ETM7+ tahun 1978-2010, menyimpulkan bahwa dalam periode 32 tahun 26 pulau-

pulau di Kepulauan Spermonde mengalami pengurangan luasan pulau. Selanjutnya, 

Manan et.al (2011) menyatakan bahwa dalam periode 10 tahun yaitu dari tahun 

2000 sampai tahun 2010 Pulau Badi mengalami pengurangan luasan pulau sebesar 

±29,4%, sementara Pulau Pajenekang mengalami pengurangan luasan pulau 

sebesar ±16,75%. 

 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan  oleh Badawing, et al (2013), 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, abrasi pulau terjadi 

saat Musim Barat dan akresi saat Musim Timur sejak beberapa tahun lalu, walaupun 

intensitas abrasi bervariasi antara pulau. Mayoritas responden mengatakan bahwa 

abrasi yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya angin yang membawa ombak 

besar dan meningkatkan kecepatan arus. Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan garis pantai 

setiap periode musim kaitannya dengan arah hembusan angin yang pada penelitian 

ini berlokasi di Pulau Kayangan, Kodingareng Keke dan Lumu-Lumu Kepulauan 

Spermonde Makassar. 

Bahan dan metode 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Citra Landsat ETM8+ multi temporal (2013-2016) dan hasil interpretasi 

landsat ETM8+ 

Data Angin dari European Center for Medium range Weather Forecasts (ECMWF) 

tahun 2010-2015 

Perangkat lunak (Software): 

·     ArcGis versi 10.3 

·     Ocean Data View (ODV) versi 4.7.4. 
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·     Wrplot View Ver 7 

·     Matlab 2015   

 

 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan data citra landsat ETM8+ dengan resolusi spasial 

15 meter, data ini bersumber dari situs earthexplore.com yang merupakan situs 

resmi penyedia data rekaman citra landsat. Data yang telah diunduh kemudian 

diolah dengan menggunakan software ArcGis 10.13 untuk memetakan garis pantai. 

Pemetaan garis pantai dilakukan untuk tahun 2013 sampai tahun 2016. Setiap 

tahunnya dibagi menjadi empat periode yaitu periode 1 mewakili musim barat 

(Desember-Februari), periode 2 mewakili musim peralihan I (Maret-Mei), periode 3 

mewakili musim timur (Juni-Agustus), dan periode 4 mewakili musim peralihan II 

(september-November). Hasil data olahan kemudian dilayout untuk melihat pola 

garis pantai dari ketiga pulau tersebut.     

Penelitian ini menggunakan data angin selama lima tahun terakhir yaitu dari 

tahun 2010 hingga 2015. Data bersumber dari  European Center for Medium range 

Weather Forecasting (ECMWF), dan diunduh melalui 

website http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/. Data 

yang telah diunduh selanjutnya disaring menurut titik lokasi kajian menggunakan 

aplikasi ODV, sehingga dihasilkan data yang tersimpan pada file dalam 

format Network Common Data Form (NetCDF). File NetCDF tersebut diolah lagi 

menggunakan script Matlab untuk menghasilkan file excel yang di dalamnya 

memuat data-data waktu dengan bentuk: tahun, bulan, tanggal dan jam, serta arah 

dan kecepatan angin. Pengolahan data berikutnya adalah menentukan diagram 

mawar angin (wind rose) menggunakan aplikasi Wrplot View.  
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Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini mengambil tiga pulau sebagai pulau kajian yaitu Pulau Kayangan, 

Kodingareng Keke dan Lumu-Lumu. Hasil analisis data citra tahun 2013 sampai 

2016 yang terbagi menjadi empat periode waktu menunjukkan bahwa terjadi pola 

perubahan garis pantai antar setiap periode waktu (Gambar 1). 

 

Perubahan garis pantai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pola yang 

tidak jauh berbeda antara periode 1 dan 2, maupun antara periode 3 dan 4. Hal ini 

disebabkan karena periode 2 merupakan waktu peralihan dari Musim Barat ke 

Musim Timur dimana kondisi alam yang terjadi pada periode ini masih dominan 

dipengaruhi oleh Musim Barat. Sebaliknya, periode 4 merupakan waktu peralihan 

Musim Timur ke Musim Barat dimana kondisi alam yang terjadi di periode ini masih 

dominan  dipengaruhi oleh Musim Timur. 

Gambar	1.	Pola	Perubahan	Garis	Pantai	pada	Empat	Periode	yang	Berbeda	
Tahun	2015	
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Untuk mengetahui detail pola perubahan per periode dalam rentang waktu 

empat tahun, maka dilakukan analisis perubahan per periode selama empat tahun 

yang ditampilkan pada gambar 2-5. 

 

 

 

 

 

   

 

Hasil analisis citra perubahan garis pantai menunjukkan bahwa terbentuk pola 

Gambar	2.	Pola	Perubahan	Garis	Pantai	Periode	1	Tahun	2013-2016	

Gambar	4.	Pola	Perubahan	Garis	Pantai	Periode	3	Tahun	2013-2016	Gambar	5.	Pola	Perubahan	garis	pantai	periode	4	tahun	2013-2016	

Gambar	3.	Pola	Perubahan	Garis	Pantai	Periode	2	Tahun	2013-2016	
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yang cenderung sama setiap periodenya meskipun pada tahun yang berbeda. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pola keempat periode 

ini sehingga pola tersebut selalu berulang setiap tahunnya. 

Analisis terhadap data angin dilakukan dengan melihat data tampilan arah 

angin yang diolah menggunakan Wrplot View. Hasil olahan menunjukkan bahwa 

pola hembusan angin di keempat periode setiap tahunnya cenderung sama 

meskipun dengan intensitas kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, dibuat 

tampilan arah angin menggunakan diagram mawar angin (wind rose) periode 1, 2, 

3, dan 4 untuk jangka waktu lima tahun. Data ini kemudian dimasukkan dalam 

tampilan peta perubahan garis pantai untuk melihat hubungan antara angin dan 

pembentukan pola perubahan garis pantai. Sebagai contoh, peta perubahan garis 

pantai yang ditampilkan adalah pada tahun 2015. 

Pada periode 1 arah hembusan angin bergerak dari arah Barat Laut menuju 

tenggara (Gambar 6). Arah pergerakan angin ini menyebabkan terjadinya perubahan 

pola garis pantai pada ketiga pulau searah dengan arah hembusan angin. Hal ini terjadi 

karena material yang ada di garis pantai sisi barat laut terdorong mengikuti arah angin 

dan bergerak ke sisi sebaliknya seperti yang terlihat pada Gambar 6.  

Gambar	6.	Hubungan	Arah	Hembusan	Angin	terhadap	Pola	Perubahan	Garis	Pantai	Pulau		
Periode	1	
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Pada periode 2 arah hembusan angin bergerak dari dua sisi yang berbeda yaitu dari 

arah Barat Laut menuju Tenggara dan dari Tenggara menuju Barat Laut (Gambar 7). 

Berdasarkan tampilan perubahan garis pantai Pulau Kayangan, Kodingareng Keke, 

dan Lumu-Lumu terlihat bahwa hembusan angin yang datang dari arah Barat Laut 

menuju Tenggara tidak memberikan efek yang berarti dibandingkan dengan 

hembusan angin yang datang dari Tenggara menuju Barat Laut. Ini terlihat dari 

Gambar 7 yang menunjukkan bahwa pergerakan material pembentuk garis pantai 

lebih cenderung mengikuti arah hembusan angin yang bergerak dari arah Tenggara 

menuju Barat Laut. Hal ini disebabkan karena hembusan angin yang datang dari 

arah Tenggara memiliki tingkat kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

hembusan angin yang datang dari arah Barat Laut (Gambar 7).  

Pemetaan perubahan garis pantai pada periode 3 menunjukkan pola 

perubahan yang berkebalikan dengan pola yang terbentuk pada periode 1. Hal ini 

Gambar	8.	Hubungan	Arah	Hembusan	Angin	terhadap	Pola	Perubahan	Garis	
Pantai	Pulau	Periode	3	
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disebabkan karena arah hembusan angin pada periode ini bergerak dari arah 

Tenggara menuju Barat Laut sehingga material pembentuk garis pantai yang 

berada di sisi Tenggara terdorong mengikuti arah hembusan angin yaitu mengarah 

ke sisi Barat Laut dan Barat pulau. Pergerakan material pun terlihat lebih jauh 

dibandingkan pada periode 2, hal ini disebabkan karena kecepatan angin dari arah 

Tenggara menuju Barat Laut pada periode ini lebih besar dibandingkan periode 2 

yaitu sebesar 8.8 m/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Arah hembusan angin pada periode 4 bergerak dari Tenggara menuju Barat Laut 

(Gambar 9). Arah pergerakan angin ini menyebabkan bagian tenggara Pulau 

Kayangan, Kodingareng Keke, dan Lumu-Lumu berubah. Ini terlihat dari material 

pembentuk garis pantai yang semakin jauh terdorong mengikuti arah hembusan 

angin. Material yang terdorong itu kemudian mengisi area yang menjadi tujuan arah 

angin yaitu sisi Barat dan Barat Laut pulau (Gambar 1). 
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Gambar	9.	Hubungan	Arah	Hembusan	Angin	terhadap	Pola	Perubahan	Garis	Pantai	Pulau		
Periode	4	
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Pola perubahan garis pantai yang terjadi pada Pulau Kayangan, Kodingareng Keke, 

dan Lumu-Lumu berdampak pada perubahan luasan area masing-masing pulau 

pada setiap periodenya. Namun, jika dikalkulasi perubahan luasan per siklus 

tahunan yaitu tahun 2014 dan 2015, maka akan terlihat adanya kecenderungan 

penambahan luasan area ketiga pulau tersebut (gambar 10). Proses bertambahnya 

luasan area pulau ini kemungkinan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan material 

pembentuk garis pantai yang ada di masing-masing pulau terkait dengan platform 

pulau yang merupakan pulau berkarang tepi (Imran, et.al, 2013). 

Kesimpulan 

Pola perubahan garis pantai Pulau Kayangan, Kodingareng Keke, dan Lumu-

Lumu. terjadi pada setiap periode musim yaitu periode 1 musim barat (Desember-

Februari), periode 2 musim peralihan I (Maret-Mei), periode 3 musim timur (Juni-

Gambar	10.	Perubahan	Luasan	Pulau:	(a)	Lanyukang;	(b)	Kodingareng	Keke;		
(c)	Lumu-Lumu	Tahun	2014	dan	2015	
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Agustus), dan periode 4 musim peralihan II (September-November). Pola perubahan 

yang terjadi dipengaruhi oleh arah hembusan angin. Pada periode 1 angin dominan 

dari Barat Laut mengarah ke Tenggara yang menyebabkan terjadi perubahan garis 

pantai mengikuti pola hembusan angin yaitu ke arah Tenggara dan Timur pulau. 

Sebaliknya, periode 3 dan 4 angin dominan dari Barat Laut mengarah ke Tenggara 

sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah Barat dan Barat Laut. Sedangkan 

periode 2 angin mengarah ke kedua sisi yaitu Barat Laut menuju Tenggara dan dari 

Tenggara menuju Barat Laut, namun karena kecepatan angin yang berhembus ke 

Barat Laut lebih tinggi dibandingkan ke arah Tenggara maka pola perubahan yang 

terbentuk lebih cenderung menyerupai pola perubahan yang terjadi pada periode 

1. Perubahan garis pantai yang mengikuti pola pergerakan angin ini menyebabkan 

terbentuknya pola perubahan garis pantai yang cenderung hampir sama di setiap 

periode pada setiap tahunnya. Pola perubahan garis pantai yang terbentuk setiap 

periode memberikan dinamika perubahan luasan area. Perhitungan terhadap luasan 

area pulau per siklus tahunan yaitu tahun 2014 dan 2015 menunjukkan adanya 

kecenderungan penambahan luasan area untuk Pulau Kayangan, Kodingareng 

Keke, dan Lumu-Lumu. Proses bertambahnya luasan area pulau ini kemungkinan 

dipengaruhi oleh ketersediaan bahan material pembentuk garis pantai yang ada di 

masing-masing pulau terkait dengan platform pulau yang merupakan pulau 

berkarang tepi  
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Abstrak 
 
Konsumsi keong laut Neverita didyma dalam jumlah banyak mengakibatkan efek pusing. 
Hal tersebut terjadi karena adanya kandungan bioaktif dalam keong tersebut. Kandungan 
bioaktif tersebut dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri setelah diketahui golongannya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kandungan bioaktif dan aktivitas antibakteri 
dari ekstrak keong laut Neverita didyma. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap 
yaitu ekstraksi menggunakan pelarut heksana, etil asetat, dan metanol, uji fitokimia, dan 
aktivitas antibakteri. Bakteri uji yang digunakan adalah bakteri gram negatif (Escherichia coli 
dan Salmonella thypimurium) dan positif (Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus). 
Ekstrak kasar Neverita didyma dengan mengandung senyawa alkaloid, steroid, flavonoid, 
saponin, dan fenol hidrokuinon. Ekstrak etil asetat memiliki daya hambat yang kuat 
terhadap bakteri gram positif dan sedang terhadap bakteri gram negatif. Ekstrak metanol 
memiliki daya hambat kuat terhadap bakteri gram negatif, sedangkan pada bakteri gram 
positif memiliki daya hambat yang lemah. Ekstrak heksana memiliki daya hambat yang 
lemah. 
 
Kata kunci: antibakteri, kandungan bioaktif, Neverita didyma 
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Pendahuluan 

Neverita didyma merupakan hasil tangkapan samping (HTS) nelayan kerang 

darah (Anadara granosa) yang termasuk ke dalam kelas Gastropoda. Jumlah HTS 

tersebut berkisar antara 0,8-1,6 Kg dalam setiap penangkapan. Neverita didyma 

biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Panimbang sebagai bahan pangan dengan 

cara direbus atau dikukus. Konsumsi kerang laut N. didyma yang berlebih dapat 

mengakibatkan efek pusing karena mengandung senyawa bioaktif.  

Senyawa bioaktif yang dihasilkan dari kelas Gastropoda paling banyak 

dimanfaatkan, jika dibandingkan dengan kelas lainnya dalam Moluska. Negara yang 

memanfaatkannya sebagai obat tradisional diantaranya Afrika Selatan, India, dan 

China. Contohnya, rebusan Mytilus edulis digunakan untuk meningkatkan kekebalan, 

disfungsi hati dan ginjal (Benkendorff 2010). Keberadaan senyawa bioaktif ini dapat 

diketahui melalui uji fitokimia. Cimino dan Gavagnin (2006) memaparkan bahwa 

senyawa bioaktif dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Penelitian tentang  

aktivitas antibakteri dari Moluska telah banyak dilakukan.  

Hasil penelitian Daluningrum (2009) menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat 

dari kerang darah memiliki aktivitas antibakteri. Ekstrak tersebut mampu 

menghambat pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan 

diameter zona hambat sebesar 6 dan 7 mm. Pebrian (2010) menyatakan bahwa 

ekstrak kerang hijau (Perna viridis) dapat menghambat pertumbuhan Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus. Senyawa bioaktif dan antibakteri pada keong laut 

Neverita didyma masih belum diketahui. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

mengenai hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan senyawa bioaktif 

dan aktivitas antibakteri yang terkandung dalam keong laut N.  didyma. 

Bahan dan Metode 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keong laut Neverita didyma, 

akuades, asam asetat, metanol, heksana, Triptic Soy Broth (TSB), Triptic Soy Agar 
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(TSA), bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella thypimurium, 

Bacillus cereus, Dimenthyl Sulfoxida (DMSO), alkohol 70%, pereaksi Wagner, Meyer, 

Dragendroff, anhidra asetat, asam sulfat pekat, asam oksalat, serbuk magnesium, 

amil alkohol, larutan HCl 2 N, etanol 70%, pereaksi FeCl3, pereaksi Molisch. 

 

Metode 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ekstraksi, uji fitokimia, 

aktivitas antibakteri. Ekstraksi keong laut dilakukan dengan menggunakan metode 

ekstraksi bertingkat (Modifikasi Darusman et al. 1994). Pelarut yang digunakan 

dalam metode ini ditentukan berdasarkan tingkat kepolarannya yaitu heksana, etil 

asetat dan metanol. Tahapan proses ekstraksi meliputi penghancuran sampel, 

maserasi, penyaringan dan evaporasi. 

Uji fitokimia meliputi uji alkaloid, steroid/triterpenoid, flavonoid, saponin, fenol 

hidrokuinon, dan molisch yang dilakukan berdasarkan metode Harborne (1987). Uji 

aktivitas antibakteri dilakukan terhadap ekstrak keong laut Neverita didiyma meliputi 

persiapan media cair dan padat, serta prosedur uji aktivitas antibakteri. Bakteri uji 

yang digunakan adalah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 

thyphimurium dan Bacillus cereus. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan 

metode difusi agar menggunakan kertas cakram (Noer dan Nurhayati 2006). 

Hasil dan Pembahasan 

Ekstrak Kasar Neverita didyma 

Ekstrak kasar Neverita didyma yang dihasilkan memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Karakteristik ekstrak heksana berupa pasta kental, berbau amis, dan 

berwarna coklat muda. Ekstrak etil asetat memiliki karakteritik berupa pasta kental, 

berbau amis, dan berwarna coklat tua. Pada pelarut metanol, ekstrak yang 

dihasilkan berupa pasta kental, berbau amis, dan berwarna coklat kehijauan. Ekstrak 

kasar dan rendemen Neverita didyma dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. 
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Hasil ekstraksi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu metode ekstraksi, ukuran 

partikel sampel, kondisi dan waktu ekstaksi, kondisi dan waktu penyimpanan, serta 

perbandingan sampel dengan pelarut (Harborne 1987). Rendemen tertinggi 

terdapat pada ekstrak metanol, karena pelarut tersebut mampu melarutkan hampir 

semua senyawa polar maupun non polar (Andayani et al. 2009). Riguera (1997) 

menyatakan bahwa komponen polar yang dominan dalam invertebrata laut adalah 

garam alkaloid, asam amino, polihidrosteroid, dan saponin. 

 

 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: a. metanol, b. etil asetat, c. heksana 
Gambar 1. Ekstrak kasar Neverita didyma 

 

Gambar 2. Nilai rendemen ekstrak Neverita didyma 
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Potensi suatu ekstrak yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri dapat 

dilihat dari uji fitokimianya. Hasil uji fitokimia ekstrak Neverita didyma dapat dilihat 

pada Tabel 1. Ekstrak tersebut dapat berpotensi jika memiliki komponen bioaktif 

seperti golongan alkaloid, flavonoid, dan steroid. Hasil uji menunjukkan bahwa 

semua ekstrak memiliki satu atau dua komponen tersebut. Oleh karena itu, ekstrak 

Neverita didyma berpotensi sebagai antibakteri. 

 

Tabel 1. Uji Fitokimia Ekstrak Kasar Keong Laut Neverita didyma pada 
ekstrak heksana, etil asetat dan metanol 

Uji Fitokimia 
 Ekstrak  

Standar (Warna) 
Heksana 

Etil 
Asetat 

Metanol 

Alkaloid     
a. Wagner - - + Endapan coklat 
b. Meyer - - + Endapan putih 

kekuningan 
c. Dragendroff - - + Endapan merah 

atau jingga 
Steroid/Triterpenoid - + - Perubahan dari 

merah menjadi 
biru/hijau  

Fenol/Flavonoid + + - Lapisan amil 
alkohol berwarna 
merah/kuning/hijau 

Saponin + + + Terbentuk busa 
Fenol Hidrokuinon - + - Warna hijau atau 

hijau muda 
Keterangan: + = ada; - = tidak ada 

Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada produk 

alami dan sering kali memiliki sifat beracun sehingga digunakan secara luas dalam 

bidang pengobatan (Harborne 1987). Alkaloid memiliki kemampuan sebagai 

senyawa antibakteri, dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan 

pada sel bakteri. Oleh karena itu, lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh 

dan menyebabkan kematian sel tersebut (Robinson 1995). Golongan alkaloid hanya 



	
	

	 323	

terdeteksi pada ekstrak metanol Neverita didyma. Selain pada ekstrak tersebut, 

golongan ini juga terdeteksi pada kerang pokea dan simping (Yeni et al. 2011 dan 

Suptijah et al. 2013). 

Uji flavonoid terhadap ekstrak Neverita didyma menunjukkan hasil yang positif 

dengan pelarut heksana dan etil asetat. Hal tersebut ditunjukkan oleh lapisan amil 

alkohol yang mengalami perubahan menjadi warna merah. Flavonoid merupakan 

senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai faktor pertahanan alam seperti 

mencegah serangan bakteri. Sifat flavonoid sebagai antibakteri dapat menyebabkan 

terjadinya denaturasi protein  di dalam sel (Harborne 1987). 

Hasil penelitian Salamah et al. (2008) dan Suptijah et al. (2013) menunjukan 

bahwa flavonoid juga terdapat dalam kerang kijing taiwan (Anodonta woodiana Lea.) 

dan kerang simping (Amusium pleuronectes). Flavonoid berfungsi sebagai senyawa 

antibakteri dengan cara mengganggu fungsi dari mikroba (Subramani et al. 2002). 

Selain itu, golongan ini juga menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas 

dinding sel sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Sukadana 

2009). 

Steroid memiliki fungsi sebagai pelindung untuk menolak serangan dari 

mikroba, meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga akan terjadi 

kebocoran sel pada bakteri (Harborne 1987). Golongan senyawa tersebut hanya 

terdeteksi pada ekstrak etil asetat yang ditandai dengan terbentuknya larutan 

berwarna merah atau jingga. Selain senyawa yang sudah diuraikan di atas, hasil uji 

fitokimia juga mendeteksi adanya golongan senyawa lain, seperti saponin dan fenol 

hidrokuinon. Namun, fungsinya tidak sebagai antibakteri, seperti saponin yang 

berperan sebagai antijamur yang dihasilkan dari sampel teripang pasir (Holothuria 

scabra) (Pranoto et al. 2012). 

 

Aktivitas Antibakteri Ekstrak Neverita didyma 
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Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak Neverita didyma disajikan pada 

Tabel 2. Ekstrak etil asetat memiliki zona hambat paling besar dibandingkan dengan 

pelarut heksana dan metanol. Hal ini disebabkan karena pelarut etil asetat mampu 

mengekstrak senyawa flavonoid dan steroid yang berperan sebagai antibakteri. 

Daya hambat ekstrak etil asetat paling kuat terhadap bakteri gram positif dan 

sedang pada bakteri gram negatif. Ekstrak metanol yang mampu melarutkan 

alkaloid memiliki daya hambat yang kuat terhadap bakteri gram negatif, sedangkan 

ekstrak heksana tidak memiliki daya hambat. 

 

Tabel 2 Aktivitas antibakteri ekstrak Neverita didyma 

 Diameter Zona Hambat (mm) 
Bakteri Ekstrak 

Heksana 
Ekstrak  
Etil 
Asetat 

Ekstrak  
Metanol 

Kloramfenikol 

Escherichia coli  - 9 0,00 19
0,00 

19 0,00 

Salmonella 
thyphimurium 

- 6 0,00 14
0,00 

14 0,00 

Staphylococcus aureus 2,5 0,71 13 0,71 2,5
0,71 

29 0,00 

Bacillus cereus - 15,5
1,41 

- 12,5 0,71 

Keterangan: konsentrasi ekstrak 1200 µg/disc, diameter paper disc 6 mm 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ekstrak N. didyma mampu menghambat 

aktivitas bakteri gram negatif dan positif. Hal ini karena kemampuan Gastropoda 

yang dapat hidup di kondisi lingkungan perairan yang ekstrim. Oleh karena itu,  

keong tersebut memiliki kemampuan dalam melawan benda-benda asing seperti 

logam berat dan bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh. Menurut Kiran et al. 

(2014), hewan yang hidup di habitat kotor seperti Moluska selalu mengembangkan 

sistem pertahanan diri terhadap mikroba patogen. Sistem pertahanan yang 
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dikembangkan untuk meminimalisir serangan dilakukan melalui sel darah atau 

fagositas. 

Mekanisme penghambatan ekstrak keong N. didyma terhadap pertumbuhan 

bakteri gram negatif dan positif dikarenakan adanya komponen bioaktif tersebut. 

Komponen bioaktif yang terkandung dalam ekstrak tersebut akan masuk ke dalam 

bakteri melalui dinding sel bakteri terlebih dahulu. Keberadaan senyawa antibakteri 

akan menghambat proses sintesis protein, purin, dan asam-asam nukleat yang 

menyebabkan kerusakan struktur protein, denaturasi dinding sel terjadi dan akhirnya 

mengarah pada kematian sel bakteri (Pelczar dan Chan 2005). 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Ekstrak kasar Neverita didyma mengandung alkaloid, flavonoid, steroid, 

saponin, dan fenol hidrokuinon yang tersebar pada ekstrak heksana, etil asetat, 

maupun fenol hidrokuinon. Ekstrak etil asetat memiliki aktivitas antibakteri yang kuat 

terhadap bakteri gram positif (Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus). Ekstrak 

metanol memiliki daya hambat yang kuat terhadap bakteri gram negatif (Escherichia 

coli dan Salmonella thyimurium), sedangkan ekstrak heksana memiliki daya hambat 

yang lemah. 

 

Saran 

Saran terhadap penelitian ini adalah perlu dilakukan uji Kadar Hambat 

Minimum (KHM) agar dapat diketahui konsentrasi yang diperlukan untuk 

menghambat aktivitas bakteri. 

 

 

Daftar Pustaka 

Andayani RL, Yovita, dan Maimunah. 2008. Penentuan aktivitas antioksidan, kadar 
fenolat total dan likopen pada buah tomat (Solanum lycopersicum l). J. Sains 
dan Teknologi Farmasi 13(1): 31-37. 



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	
	 	 	 	

	

Benkendorf K. 2010. Molluscan biological and chemical diversity: secondary 
metabolites and medicinal resources produced by marine molluscs. Biol. Rev. 
1: 1-21. 

Cimino G dan Gavagnin M. 2006. Mollusc From Chemo-ecological Study to 
Biotechnology Application. Berlin: Springer. 

Daluningrum IPW. 2009. Penapisan Awal Komponen Bioaktif dari Kerang Darah 
(Anadara granosa) Sebagai Senyawa Antibakteri [SKRIPSI]. Bogor: Jurusan 
Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut 
Pertanian Bogor. 

Darusman LK, Sajuthi D dan Sutriah K. Pamungkas D. 1994. Ekstraksi komponen 
bioaktif sebagai bahan obat dari karang-karangan, bunga karang, dan 
ganggang di perairan pulau pari kepulauan seribu (tahap ii: fraksinasi dan 
bioassay). Jurnal Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian (10): 18-29. 

Harborne JB. 1987. Metode Fitokimia. Bandung: Penerbit Institut Teknologi 
Bandung. 

Kiran N, Siddiqui G, Khan AN, Ibrar K, Tushar P. 2014. Extraction and screening of 
bioactive compounds with antimicrobial properties from selected species of 
Mollusk and Crustacean. J. Clin Cell Immunol 5(1): 1-5. 

Noer IS dan Nurhayati L. 2006. Bioaktif Ulva reticulate Forsskal asal gili kondo 
Lombok Timur terhadap bakteri. Biotika (5): 45-60. 

Nurjanah, Izzati L, dan Abdullah A. 2011. Aktivitas antioksidan dan komponen 
bioaktif kerang pisau (Solen sp.). Ilmu Kelautan (3): 119-124. 

Pebrian F. 2010. Penapisan Awal Senyawa Antibakteri dari Ekstrak Kerang Hijau 
(Perna viridis). [SKRIPSI]. Bogor: Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 

Pelczar MJJ dan Chan ECS. 2005. Dasar-Dasar Mikrobiologi II. Jakarta: Universitas 
Indonesia Press.  

Pranoto EN, Ma’ruf WF, Pringgenies D. 2012. Kajian aktivitas bioaktif ekstrak 
teripang pasir (Holothuria scabra) terhadap jamur Candida albicans. Jurnal 
Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan (1): 1-8. 

Robinson T. 1995. Kandungan organik tumbuhan tinggi. Edisi keenam. 
Padmawinata K, Penerjemah. Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung. 

Riguera R. 1997. Isolating bioactive compounds frtom marine organism. J. Mar. 
Biotechnol 5:187-193. 

Salamah E, Ayuningrat E, dan Purwaningsih S. 2008. Penapisan awal komponen 
bioaktif dari kijing taiwan (Anodonta woodiana Lea.) sebagai senyawa 
antioksidan. Buletin Teknologi Hasil Perikanan (11):119-133.  

Subramani S dan Casimir CA. 2002. Flavonoids and antioxidant acitivity of Georgia 
Grown Vidalia onions. Journal of Aqricultural and Food Chemistry (19): 5338-
5342. 



	
	

	 327	

Sukadana IM. 2009. Senyawa antibakteri golongan flavonoid dan buah belimbing 
manis (Averrhoa carambola Linn. L). Jurnal Kimia (3):109-116.  

Suptijah P, Yanuarizki O, dan Nurjanah. 2013. Aktivitas antioksidan dan komponen 
bioaktif kerang simping (Amusium pleuronectec). Jurnal Perikanan dan Ilmu 
Kelautan (16): 242-249. 

Yenni, Nurhayati T, Nurjanah, Losung F. 2011. Pengaruh Perebusan Terhadap 
Kandungan Gizi Kerang Pokea (Batissa violacea celebensis Martens 1897) dan 
Aktivitas Antioksidannya. Prosiding Pertemuan Ilmiah dan Seminar Nasional; 
2011 Mei 23; Bogor, Indonesia. Bogor: Masyarakat Pengolahan Hasil 
Perikanan Indonesia. Hlm 103-111. 

 

 

 

 

  



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	
	 	 	 	

	

 

  

 

 

 



	
	

	 329	

HUBUNGAN PARAMETER OSEANOGRAFI TERHADAP PENDUGAAN DISTRIBUSI 
SPASIAL DAUR HIDUP RAJUNGAN UNTUK MENJAGA KELESTARIANNYA DI 

PERAIRAN KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN 

 

Ihsan   

 
Staf Pengajar pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan  

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Makassar 
Korespondensi E-mail : ihsanpsp@yahoo.co.id   

 

Abstrak 

Komoditas perikanan tangkap yang memiliki prospek cerah di Kabupaten Pangkep 
Sulawesi Selatan adalah rajungan (Portunus pelagicus). Penelitian ini bertujuan untuk 
memetakan secara spasial pendugaan distribusi siklus hidup rajungan berdasarkan 
kesesuaian perairan untuk mendukung kelestarian dan peningkatan produksi rajungan. Data 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 
dianalisis dengan mengunakan analisis kesesuaian dan daya dukung perairan, dan 
pemetaan menggunakan pendekatan pendekatan zonasi. Selanjutnya pemetaan dilakukan 
dengan analisis sistem informasi geografis (SIG). Hasil analisis kesesuaian areal perairan 
pendugaan distribusi rajungan  berada pada kelas sesuai dan tidak sesuai, dan 
perbandingan hasil analisis kesesuaian kualitas perairan terhadap distribusi siklus hidup 
rajungan, masih berada pada kordinat sama, walaupun kesesuaian pendugaan distribusi 
rajungan menempati areal perairan yang lebih luas. Distribusi siklus hidup rajungan 
berdasarkan sampling zoea dan megalopa berada pada kategori kepadatan rendah, 
kepadatan sedang dan kepadatan tinggi. Rajungan muda rata-rata tertangkap perhari 107-
208 ekor/nelayan dan rajungan dewasa tertangkap setiap bulan 231.540 kg. Flutuasi hasil 
tangkapan rata-rata setiap bulan antara tahun 2013-2015 dan puncak hasil tangkapan 
tertinggi terjadi pada bulan juni yakni sebesar 6.697,5 kg dengan rata-rata hasil tangkapan  
sebesar 3.697,3 kg. 

 

Kata kunci:   Kualitas Perairan  Pendugaan; Distribusi Spasial ; Siklus Hidup Rajungan  
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Pendahuluan 

Komoditas perikanan tangkap yang memiliki prospek yang baik di Kabupaten 

Pangkep adalah rajungan (Portunus pelagicus). Potensi rajungan a kenyataannya 

tidak tersebar merata di seluruh perairan. Hal tersebut antara lain dikarenakan 

perbedaan kondisi lingkungan perairan. Pada umumnya rajungan menyebar di 

perairan kecamatan pesisir  pantai dan kecamatan kepulauan terdekat dari pantai.  

Dewasa ini rajungan menjadi primadona, oleh karena merupakan komuditas ekspor 

dan harganya cukup mahal. Hasil wawasancara dengan nelayan harga rajungan 

tahun 2013 pada kisaran 23.000-25.000/kg  dan pada bulan  Juli 2014 harga 

rajungan naik menjadi  40.000/kg. Kondisi ini memberikan konsekwensi pada 

rajungan  menjadi hewan buruan paling dicari oleh seluruh nelayan di Kabupaten 

Pangkep, baik siang maupun malam harinya. Selanjutnya meningkatnya permintaan 

rajungan di pasar internasional juga mendorong berkembangnya  home industry 

merupakan salah satu pemicu meningkatnya penangkapan rajungan. Disamping itu 

terdapat beberapa alat tangkap rajungan yang menyebabkan kematian massal bagi 

rajungan khususnya pada fase zoea, megalopa dan rajungan muda. 

Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap yang 

tidak selektif, adalah bukti tidak efektifnya pendekatan manajemen yang diterapkan. 

Akibatnya terjadi kerusakan sumberdaya hayati perikanan yang diindikasikan  

dengan menurunnya potensi dan keragaman jenis ikan dan non ikan, oleh karena itu 

upaya pemanfaatan sumberdaya hayati rajungan harus diperbaiki, perlu adanya 

perbaikan sistem manajemen pemanfaatan, salah satu diantaranya pemanfaatan 

siklus hidup rajungan dengan pendekatan zonasi. 

Berdasarkan aspek biologi rajungan mempunyai siklus hidup dan menempati 

ruang yang jelas selama hidupnya yakni pantai dan lepas pantai. Pada fase 

pemijahannya, rajungan  keberadaannya di laut lepas dan fase mencari makan, 

pengasuhan atau pembesaran berada disekitar perairan pantai  termasuk ekosistem 
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wilayah pesisir.  Secara umum siklus hidup rajungan terdiri dari zoea, megalopa, 

rajungan muda dan rajungan dewasa dan menempati ruang di wilayah perairan 

pantai. Masa kritis dari siklus hidup rajungan di pantai adalah mulai fase zoea, 

megalopa, rajungan muda yang dapat mengurangi laju rekruitment rajungan 

kedalam perairan karena adanya kematian massal. 

Untuk menghindari terjadinya kematian massal rajungan khususnya pada fase-

fase zoea, megalopa, rajungan muda maka perairan pantai yang banyak ditemukan 

zoea, megalopa dan rajungan muda perlu dilakukan proteksi dengan membuat 

zona-zona perlindungan sementara sampai masa kritis terlewatkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji hubungan parameter oseanografi terhadap pendugaan 

distribusi spasial siklus hidup rajungan untuk menjaga kelestariannya di perairan 

Kabupaten Pangkep Sulawesi selatan. 

Metode penelitian 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yakni awal bulan Maret sampai 

dengan akhir bulan Agustus tahun 2016 di perairan Kabupaten Pangkep Provinsi 

Sulawesi Selatan. Peta lokasi penelitian disajikan berikut ini: 

 
Gambar 1. Peta lokasi  sampling kegiatan pemetaan distribusi  rajungan di perairan 

Kabupaten Pangkep 

b. Kebutuhan Data 
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Kebutuhan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.  

Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan terhadap 

potret kondisi sumberdaya rajungan,melakukan sampling zoea, megalopa,rajungan 

muda dan rajungan dewasa, pengukuran parameter kualitas air (suhu, salinitas, O2, 

dan pH), melakukan overlay dengan peta, ekosistem wilayah pesisir, pola ruang 

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, deskripsi  penyebaran 

sumberdaya rajungan berdasarkan daerah penangkapan nelayan dan alat tangkap 

rajungan yang digunakan. Lokasi sampling dan pengamatan ditetapkan dengan 

menggunakan [GPS] Global Positioning System. Ikut serta pengoperasian alat 

tangkap rajungan dengan mencatat lokasi, karakteristik perairan, jumlah hasil 

tangkapan setiap tripnya, melakukan wawancara dengan nelayan. Pengambilan data 

sekunder, dari berbagai instansi terkait, meliputi Badan Informasi Geospasial (BIG), 

Balai Meterologi dan Geofisika Paotere Makassar, Dinas Hidrografi dan Oseanografi 

TNI Angkatan Laut dan citra ALOS AVNIR-2 tahun 2010. 

Data biofisik   menggunakan data primer meliputi hydro-oseanografi, air laut 

meliputi fisik dan kimia air. Paramet er fisik air meliputi suhu, kecerahan,dan 

kedalaman serta parameter kimia air meliputi pH, salinitas dan oksigen (O2); dan 

biologi: produksi rajungan dari berbagai jenis alat tangkap, zoea, megalopa dan 

rajunga muda.  Selanjutnya dilakukan: 1) Pengukuran suhu dilakukan dengan 

menggunakan thermometer. 2) Salinitas  menggunakan hand refractometer; 3) 

Potensial Hydrogen (pH)    menggunakan kertas lakmus; 4)  Oksigen perairan diukur 

dengan DO meter; 5) Pencatatan jumlah (kg/ekor) rajungan hasil tangkapan 

nelayan; 6) Melakukan  sampling zoea,  dan megalopa dilakukan dengan 

mengadopsi metode yang digunakan oleh Fachrul (2007), untuk sampling 

zooplankton yang berukuran besar, seperti larva kepiting (rajungan), dapat 

digunakan jaring dengan diameter mulut jaring 0,45 m, panjang 2,10 m dan ukuran 

mata jaring 0,50 mm.  Metoda sampling secara horizontal ini dimaksudkan untuk 



	
	

	 333	

mengetahui sebaran zoea dan megalopa secara horizontal, dengan titik sampling 

sebanyak 42 titik.  

c. Analisis Data  

Dalam penelitian ini dilakukan berbagai jenis analisis yang terdiri analisis di 

Laboratorium dan analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis zoea, megalopa 

dan makan dan jenis makan rajungan dilakukan di Laboratorium kualitas air 

Politeknik Pertanian Kabupaten Pangkep. Untuk analisis kualitatif dan kuantitatif 

digunakan berbagai jenis formulasi. Analisis data menggunakan analisis sistem 

informasi geografis (SIG).  

Selanjutnya dikatakan bahwa data spasial atau citra satelit yang digunakan 

adalah Citra Satelit ALOS AVNIR-2 tahun 2010 yang berfungsi untuk mengetahui 

pola dan luasan tutupan lahan di wilayah pesisir dan laut,lokasi secara keseluruhan 

dengan klasifikasi pemanfaatan lahan yang disesuaikan dengan skala 

pemetaan,dalam hal ini menggunakan Software Er-Mapper 7.0. dan ARC GIS 9.2.  

Analisis kesesuaian pemanfaatan siklus hidup rajungan dengan pendekatan 

zonasi digunakan matriks kelas kesesuaian, dengan kriteria antara lain: 

 

 

Tabel 1. Penentuan kategori kesesuaian area. 

No Interval kelas Kategori Kesesuaian 

1 X0 (= nilai min) – X1 (= X0 + Ci) Tidak sesuai (N) 

2 X1 – X2 (= X1 + Ci) Cukup  sesuai (S2) 

3 X2 – X3 (= nilai max) Sesuai (S1) 

Dimana :      X0 :Nilai minimal dari skala penilaian 
 X1 :Hasil Penjumlahan dari X0 dengan range nilai antar kelas 
 X2 :Hasil Penjumlahan dari X1 dengan range nilai antar kelas 
 X3 : Nilai maksimal dari skala penilaian 

 

Berdasarkan formulasi diatas maka di peroleh kriteria-kriteria (matriks) 

kesesuaian zoea, megalopa, rajungan muda dan rajungan dewasa dengan 

pendekatan kesesuaian kualitas perairan. Dalam kesesuaian digunakan juga data-
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data  daerah penangkapan berdasarkan wawancara dengan nelayan, ikut serta 

dalam setiap operasi penangkapan untuk semua alat tangkap dan peta hasil analisis 

zoea, megalopa dan rajungan muda. Hasil perhitungan penentuan kelas kesesuaian 

area disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Penentuan Kategori Kesesuaian Area. 

Interval kelas Kategori Kesesuaian 

1.00 – 1.33 Tidak sesuai (N) 

1.34 – 1.67 Cukup  sesuai (S2) 

1.68 - 2.00 Sesuai (S1) 

 

Hasil dan Pembahasan 

a. Distribusi spasial kualitas perairan 

Hasil analisis parameter kualitas perairan, yang terdiri dari oksigen, suhu, 

salinitas dan pH, seluruh stasiun pengamatan menunjukan bahwa secara 

keseluruhan sesuai dengan baku mutu air laut berdasarkan Kepmen Lingkungan 

Hidup No. 51 Tahun 2004 untuk biota laut artinya kondisi kualitas air mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan biota laut khususnya rajungan. Adapun nilai 

terendah dan nilai tertinggi hasil pengukuran disajikan berikut ini: 

1. Oksigen Terlarut 

Ikan dan organisme akuatik lain membutuhkan oksigen terlarut dengan jumlah 

cukup banyak. Kebutuhan oksigen ini bervariasi antar organisme. Adapun peta 

sebaran oksigen terlarus (O2) di perairan Kabupaten Pangkep disajikan pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar 3. Peta sebaran oksigen terlarus (O2) di perairan Kabupaten Pangkep 

Berdasarkan peta sebaran oksigen  dengan nilai 1,5 - 4,5 mg/l  tersebar 

disekitar pantai, dan sementara diluar dari pantai kearah laut nilai oksigennya 

semakin tinggi  dengan nilai masing-masing 4,6 – 7,5 mg/l dan 7,6 – 11,0 mg/l.   

Hasil analisis pengukuran oksigen pada seluruh stasiun pengamatan  yang 

tersebar di seluruh perairan di peroleh pada nilai oksigen terlarut pada kisaran 3,5-

10,7 ppm, hal ini menunjukan bahwa kondisi perairan di Kabupaten Pangkep 

mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan rajungan, oleh karena itu nilai 

yang diperoleh diatas standar pertumbuhan dan perkebangan rajungan yakni 

sebesar 3,52 ppm.  

 

2. Suhu (oc) 

Hasil pengukuran suhu pada 42 titik lokasi sampling menunjukan 

kisaraan suhu yang diperoleh adalah 310C – 37,00C. Kisaran suhu yang 

diperoleh dari hasil pengukuran tersebut masih dalam kondisi yang normal 

dan mendukung laju pemijahan dan pertumbuhan rajungan. Peta sebaran 

suhu permukaan perairan berdasarkan hasil pengukuran disajikan pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4. Peta sebaran suhu ( 0C) permukaan  laut  di perairan Kabupaten Pangkep 

         Kondisi lingkungan perairan Pati secara umum dapat dikatakan berada pada 

kisaran optimum. Hasil penelitian terdahulu disebutkan bahwa suhu dan salinitas 

optimum untuk perkembangan rajungan di Sub-kontinen Samudera India berkisar 

antara 280C sampai dengan 300C dan salinitas berkisar antara 30‰ sampai dengan 

35‰ (Ravi dan Manisseri 2012).  

3.  Salinitas ((‰) 

Hasil pengukuran salinitas, sebanyak 42 titik lokasi sampling 

menunjukan kisaran salinitas yang diperoleh adalah 7 ppt – 35,0 ppt. Hasil 

pengamatan di lapangan menunjukan bahwa pada musim kemarau rajungan banyak 

ditemukan di dalam sungai, khususnya sungai-sungai airnya banyak tergantung dari 

air hujan, dimana pada musim kemarau airnya berkurang.  Menurut nelayan 

setempat rajungan memasuki sungai pada saat musim kemarau dan menjauh dari 

sungai pada saat musim penghujan telah tiba, sebagian nelayan pernah menangkap 

rajungan didalam sungai yang telah bertelur walaupun ukurannya kecil 

dibandingkan yang tertangkap di lepas pantai.  Peta sebaran salinitas perairan di 

Kabupaten Pangkep sebagai berikut: 
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Gambar 5. Peta sebaran salinitas (‰) di perairan Kabupaten Pangkep 

 
Effendy (2006) mengatakan bahwa rajungan akan melakukan penyesuaian diri 

dengan cara berosmoregulasi, sehingga tekanan osmotik dalam tubuhnya sesuai 

dengan tekanan osmotik di sekelilingnya. Proses osmoregulasi tersebut 

membutuhkan energi yang besar sehingga apabila sering terjadi perubahan 

salinitas, energi yang tersedia untuk pertumbuhan akan semakin berkurang. Pada 

pemeliharaan larva rajungan, salinitas yang optimal berkisar 28 – 32 ppt.  

2. Derajat keasaman (pH) 

Hasil pengukuran pH yang di lakukan pada 42 titik sampling menunjukan 

kisaran pH terendah diperoleh nilai 6 dan pH tertinggi 8. Nilai pH yang diperoleh 

sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisme laut terutama 

rajungan untuk semua fase. Toro et al, (1989) bahwa faktor-faktor lingkungan 

perairan seperti derajat keasaman (pH)  yakni 6,78 bervariasi dalam kisaran yang 

masih dapat ditolerir oleh rajungan, Peta sebaran derajat keasaman perairan di 

Kabupaten Pangkep sebagai berikut: 
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Gambar 6.  Peta sebaran pH di perairan Kabupaten Pangkep 

Effendy (2006) mengatakan bahwa Derajat Kemasaman (pH) mempunyai 

pengaruh besar terhadap organisme yang dibudidayakan. Perubahan pH akan 

berdampak buruk terhadap kehidupan biota perairan baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Nilai pH yang dapat ditoleransi oleh organisme perairan 

berkisar 5-9.   Pertumbuhan   rajungan akan optimal pada kisaran pH  7,5-8,5.   

Pendugaan distribusi rajungan 

Rajungan memiliki siklus hidup dan menempati dua wilayah perairan yang 

memiliki karakteristik yang berbeda yakni perairan pantai dan perairan lepas pantai. 

Rajungan memijah lepas pantai dan mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan di sekitar perairan pantai. Hasil analisis spasial dengan pendekatan 

oseanografi yang dilakukan, diperoleh pendugaan distribusi rajungan yaitu: zoea, 

megalopa, rajungan muda dan rajungan dewasa, sebagai berikut: 

a. Zoea 

Hasil analisis kesesuaian areal perairan untuk zoea dengan pendekatan kualitas 

perairan yakni suhu, salinitas, O2 dan pH, terbentuk 2 kelas kesesuaian diantaranya 

“Sesuai” luasnya 200.465,68  ha, terletak pada kordinat (x) 119,3389937 (y) -

4,760910158 dan “Tidak Sesuai” 2.401,44  ha, terletak pada kordinat (x) 

119,5249208 (y)-4,666741233 dan (x) 119,4893931 (y)-4,829950846. Selengkapnya 

disajikan pada gambar  berikut ini: 
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Gambar 7.  Peta kesesuaian areal perairan zoea di perairan Kabupaten Pangkep 

 
Pada peta diatas pendugaan distribusi zoea berdasarkan kualitas 

air,terdistribusi secara merata di seluruh perairan pantai hanya sebagian kecil 

disekitar muara sungai-sungai besar yang tidak sesuai untuk zoea karena 

perairannya disekitar muara sungai tidak stabil. Sepanjang waktu terjadi fluktuasi 

kualitas seperti suhu, salinitas, oksigen dan pH dengan adanya masukan air tawar 

yang berasal dari sungai dan terjadinya percampuran  air laut dengan air tawar. 

b.  Megalopa 

Hasil analisis kesesuaian areal perairan untuk megalopa, mengacu pada 

parameter kualitas perairan yakni suhu, salinitas, O2 dan pH, terbentuk 2 kelas 

kesesuaian diantaranya “Sesuai” luasnya 176.869,17 ha pada kordinat 

(x)119,5010412 (y)-4,877717274; (x) 119,5805555 (y) -4,585831917; (x) 119,5376941 

(y) -4,583589141; (x) 119,2641158 (y) -4,951483991; (x) 119,2729504 (y) -

4,592693128 dan “Tidak Sesuai” luasnya 25.997,95 ha pada kordinat (x) 

119,4732163 (y) -4,942733131; (x) 119,5033497 (y) -4,591976678 dan (x) 119,55589 

(y) -4,60758. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini:  
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Gambar 8.  Peta kesesuaian perairan megalopa di perairan Kabupaten Pangkep 

 
Pada peta diatas pendugaan distribusi megalopa berdasarkan kualitas air, 

terdistribusi secara merata di seluruh perairan pantai hanya sebagian kecil di sekitar 

muara sungai-sungai besar yang tidak sesuai untuk megalopa karena perairannya di 

sekitar muara sungai tidak stabil. Sepanjang waktu mengalami perubahan kualitas 

air seperti suhu, salinitas, pH dan oksigen karena adanya masukan air tawar yang 

berasal dari sungai, dan terjadinya percampuran air laut dengan air tawar. Hasil 

analisis spasial tersebut menunjukan bahwa wilayah perairan yang “sesuai” untuk 

megalopa masih lebih luas, dibandingkan dengan yang “tidak sesuai”. 

Pertumbuhan dan perkembangan megalopa lebih baik karena dukungan perairan 

yang berkualitas.  

c.  Rajungan Muda 

Hasil analisis kesesuaian areal perairan untuk rajungan muda dengan mengacu 

pada parameter kualitas perairan yakni suhu, salinitas, O2 dan pH, terbentuk 2 kelas 

kesesuaian diantaranya “Sesuai” luasnya 193.724,03 ha pada kordinat(x) 

119,3088736 (y)-4,591725895; (x) 119,3235407 (y)-4,703607933; (x) 119,3271274 (y) 

-4,91740899 dan “Tidak Sesuai” luasnya 91.430,89 ha pada kordinat (x) 

119,4718559 (y) -4,957084209; (x) 119,4952656 (y)-4,809404505; (x) 119,4784381 

(y)-4,806457409; (x) 119,4687551 (y)-4,788300475; (x) 119,5132103 (y) -

4,696753274; (x) 119,4987786 (y) -4,695167946; (x)  119,5344579 (y)-4,655989526 
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dan (x) 119,5597848 (y)-4,617357873. Wilayah perairan yang sesuai untuk rajungan 

muda masih dominan jika dibandingkan dengan yang tidak sesuai, hal ini 

memberikan indikasi bahwa pertumbuhan dan perkembangan rajungan muda 

didukung oleh areal perairan yang baik. Peta kesesuaian perairan untuk rajungan 

muda disajikan pada gambar berikut ini: 

 
Gambar 9. Peta spasial  kesesuaian  areal  perairan  untuk rajungan muda 

di perairan Kabupaten Pangkep 
 Pertumbuhan rajungan sangat tergantung oleh kualitas air. Di lingkungan 

yang kualitas dari temperatur, nutrisi, hygine dan salinitas yang rendah maka 

pertumbuhan rajungan menjadi lebih lambat.  Jumlah hasil tangkapan rajungan 

muda yang demikian besar setiap bulannya sangat memprihatinkan bagi kita semua 

karena begitu banyaknya rajungan muda yang tertangkap tetapi tidak bernilai 

ekonomis, dan kecenderungannya semakin meningkat karena intensitas 

penangkapan yang dilakukan oleh nelayan sangat tinggi. Jumlah trip penangkapan 

nelayan setiap harinya sebanyak 2 kali yakni siang dan malam hari. Untuk siang hari 

nelayan berangkat dari fising base menuju fishing ground  pada jam 05.00 pagi dan 

kembali sekitar jam 16.00 sore harinya. Sedangkan trip pada malam harinya, nelayan 

berangkap dari fishing base menuju fishing ground sekitar jam 17.00 sore harinya 

dan kembali pada pagi harinya jam 05.00.  

 

d.  Rajungan dewasa 
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Hasil analisis spasial kesesuaian areal perairan untuk rajungan dewasa dengan 

mengacu pada parameter kualitas perairan yakni suhu, salinitas, O2 dan pH, 

terbentuk 2 kelas kesesuaian diantaranya  “Sesuai” luasnya 198.289,14 ha pada 

kordinat (x) 119,3654972 (y)-4,587744846; (x) 119,3733956 (y) -4,961826349 dan 

“Tidak Sesuai” luasnya 4.577,98 ha pada kordinat (x) 119,4850628 (y)-

4,958511949;(x) 119,496642 (y)-4,820909409;119,4944918; (x) 119,4944918 (y)-

4,811165614; (x) 119,5116064 (y)-4,700367842 dan (x) 119,5548495  (x)-

4,626586358. Peta kesesuaian perairan untuk rajungan dewasa disajikan pada 

gambar sebagai berikut: 

 
Gambar 10.  Peta  hasil  analisis  kesesuaian  perairan rajungan dewasa 

di perairan Kabupaten Pangkep 
 

Pada saat penelitian dilaksanakan adalah merupakan musim hujan sehingga 

masukan air tawar dari sungai sangat besar. Hasil analisis spasial tersebut 

menunjukan bahwa wilayah perairan yang “sesuai” untuk rajungan dewasa masih 

lebih luas, dibandingkan dengan yang “tidak sesuai”. Pertumbuhan dan 

perkembangan rajungan dewasa lebih baik karena dukungan perairan yang 

berkualitas 

Hasil analisis kesesuaian areal perairan untuk rajungan dewasa dengan 

mengacu pada parameter kualitas perairan yakni suhu, salinitas, O2 dan pH, 

terbentuk 2 kelas kesesuaian diantaranya “Sesuai” dan “Tidak Sesuai”. Pada peta 

diatas terlihat wilayah perairan yang sesuai untuk rajungan dewasa masih dominan, 
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hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan rajungan dewasa 

di dukung oleh areal perairan yang luas. Selanjutnya  berdasarkan hasil analisis 

spasial kesesuaian areal perairan untuk rajungan dewasa dengan mengacu pada 

parameter kualitas perairan, produksi rajungan dari hasil tangkapan 3 jenis alat 

tangkap nelayan (bubu lipat; gillnet dasar dan mini trawl), disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3. Produksi rajungan selama 3 tahun (2013-2015) 
No Bulan Produski (2013-2015) 
1 Januari 1.267,3 
2 Februari 1.755,5 
3 Maret 1.258,8 
4 April 1.596,7 
5 Mei 4.510,4 
6 Juni 6.697,5 
7 Juli 4.788,7 
8 Agustus 4.842,4 
9 September 4.926,6 
10 Oktober 4.139,3 
11 November 4.544,7 
12 Desember 3.019,3 

Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan nelayan pengumpul tahun 2015 

Pada tabel diatas terjadi flutuasi hasil tangkapan rata-rata setiap bulan antara 

tahun 2013-2015 dan puncak hasil tangkapan tertinggi terjadi pada bulan juni yakni 

sebesar 6.697,5 kg dengan rata-rata hasil tangkapan  sebesar 3.697,3 kg. 

 

Kesimpulan dan saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di simpulkan  

bahwa kesesuaian areal perairan pendugaan distribusi rajungan  berada pada kelas 

sesuai dan tidak sesuai, dan perbandingan hasil analisis kesesuaian kualitas perairan 

terhadap distribusi siklus hidup rajungan, masih berada pada kordinat sama, 

walaupun kesesuaian pendugaan distribusi rajungan menempati areal perairan yang 

lebih luas.  
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Distribusi siklus hidup rajunganberdasarkan sampling zoea dan megalopa 

berada pada kategori kepadata rendah, kepadata sedang dan kepadatan tinggi. 

Rajungan muda rata-rata tertangkap perhari 107-208 ekor/nelayan dan rajungan 

dewasa perbulan 231.540 kg.  
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Abstrak   
 
Pengembangan dan pengelolaan budidaya rumput laut perlu didukung dengan adanya 
suatu kajian daya dukung lingkungan perairan. Budidaya rumput laut di Pesisir Desa Lontar 
akhir-akhir ini mengalami kendala yaitu produksi  rumput laut yang dihasilkan tidak menentu 
dan cenderung mengalami penurunan. Kondisi  ini diduga disebabkan oleh kondisi perairan 
pesisir desa Lontar. Kondisi perairan sebagai tempat rumput laut dibudidayakan penting 
untuk mendukung budidadaya rumput laut yang berkelanjutan. Kesesuaian perairan pesisir 
menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan budidaya. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi dasar dalam pengembangan budidaya rumput laut yang berkelanjutan di 
perairan Lontar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perairan pesisir Desa 
Lontar untuk pengembangan budidaya rumput laut berkelanjutan. Penelitian dilakukan 
pada bulan Juni-Agustus 2016. Metode yang digunakan adalah metode survei. Penelitian 
dilakukan dengan melihat 13 parameter kualitas air yang kemudian digunakan untuk 
menentukan kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut. Parameter yang digunakan 
yaitu Arus, Kecerahan, Keterlindungan, Suhu, Kedalaman, Gelombang, Salinitas, DO, Nitrat, 
pH, Fosfat, substrat dan Pencemaran. Kesesuaian perairan yang dianalisa terbagi menjadi 
tidak sesuai, sesuai dan sangat sesuai. Hasil penelitian menunjukkan 3 stasiun tidak sesuai 
dan 9 stasiun sesuai dari 12 stasiun pengamatan. Pengelolaan dalam budidaya rumput laut 
di pesisir Desa Lontar harus dilakukan pada lokasi yang memiliki nilai kesesuaian “sesuai” 
untuk budidaya rumput laut sehingga budidaya yang dilakukan lebih optimal. 
 
Kata kunci: Budidaya rumput laut, kesesuaian, pengelolaan, pesisir desa Lontar 
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Pendahuluan  
Budidaya rumput laut merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sedang 

dikembangkan pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir. Pengembangan 

budidaya tersebut dilakukan untuk dapat merubah pengambilan sumberdaya alam 

secara langsung oleh masyarakat pesisir menjadi budidaya rumput laut yang 

dianggap lebih ramah lingkungan. Pendapatan masyarakat diharapkan juga dapat 

meningkat dengan dikembangkannya budidaya rumput laut ini. Budidaya rumput 

laut juga menjadi salah satu alternatif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Komoditas rumput laut menjadi salah satu sumber makanan yang memiliki nilai gizi 

tinggi, sejak lama sudah dikonsumsi oleh masyarakat umum dan dapat 

meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Rumput laut merupakan salah satu 

sumberdaya yang berbasis keunggulan komparatif untuk menggerakkan ekonomi 

dengan dukungan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ma’ruf 2004 in 

Ya’la 2008). 

Budidaya rumput laut merupakan suatu kegiatan yang dapat memilih tempat 

yang sesuai, dengan prasyarat yang  ditentukan didukung dengan pemilihan 

metode yang tepat akan menentukan tingkat keberhasilannya (Runtuboi et al. 2014). 

Pengembangan dan pengelolaan budidaya rumput laut perlu didukung dengan 

adanya suatu kajian daya dukung lingkungan perairan dimana rumput laut 

dibudidayakan agar usaha budidaya rumput laut dapat berkelanjutan dan optimal  

serta kondisi ekosistem perairannya dapat lebih terjaga. Budidaya rumput laut di 

perairan pesisir Desa Lontar akhir-akhir ini mengalami kendala yaitu hasil produksi 

rumput laut yang kurang optimal. Berkurangnya produksi rumput laut yang 

dihasilkan diduga karena kurang tepatnya lokasi penanaman rumput laut yang 

terkait juga dengan kondisi perairan. Kondisi perairan sebagai tempat rumput laut 

dibudidayakan penting untuk mendukung budidadaya rumput laut yang 

berkelanjutan. Kelayakan perairan pesisir dalam hal ini dilihat dengan kesesuaian 

perairan menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan budidaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pesisir Lontar untuk pengelolaan budidaya 
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rumput laut dan menyusun arahan pengelolaan budidaya rumput laut di Pesisir 

Lontar. 

 
 
 
 
 

Bahan dan Metode  
1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober 2016. 

Penelitian dilakukan di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, 

Banten (Gambar 1). Analisis kualitas air dilakukan di Laboratorium Produktivitas 

Lingkungan Institut Pertanian Bogor.  

 
2. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang diperlukan yaitu perahu dan GPS serta alat-alat pengukur dan 

pengambilan sampel air untuk parameter fisika, kimia dan biologi perairan (Tabel 1). 

Bahan yang digunakan adalah sampel air. 

 

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 
Tabel 1. Parameter lingkungan yang diukur 
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Parameter Alat Keterangan 
a. Fisika 

1. Kecerahan (cm) 

2. Suhu (oC) 

3. Kecepatan arus 

 
Secchi disk  
Termometer 
 

 
Insitu 
Insitu 
Insitu  

b. Kimia 

1. Salinitas (ppt) 

2. pH 

3. Oksigen terlarut (ppm) 

4. Nitrat (mg/l) 

5. Fosfat  

 
Refraktometer 
pH meter 
DO meter 
 
 

 
Insitu 
Insitu 
Insitu  
Laboratorium 
Laboratorium 

c. Logam berat 

1. Timbal (Pb) 

2. Tembaga (Cu) 

 Laboratorium 
Laboratorium 
Laboratorium 

 

 Pengelolaan perairan untuk budidaya rumput laut dilakukan dengan 

menghitung nilai kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut. Pembobotan 

setiap parameter ditentukan berdasarkan dominannya parameter tersebut terhadap 

suatu peruntukan. Besarnya pembobotan ditunjukkan pada suatu parameter untuk 

evaluasi lahan, misalnya: kemiringan/kelerengan mempunyai bobot yang lebih 

tinggi (Yusuf 2013). Matriks kesesuaian perairan melihat 13 parameter (Tabel 2).  

Tabel 2. Matriks kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut. 

Parameter 
Skor 

Bobot  
(B) 

Tidak sesuai Sesuai Sangat Sesuai 
1 3 5 

1. Arus (cm/dtk) 

2. Kecerahan (cm) 

3. Keterlindungan 

4. Suhu (oC) 

5. Kedalaman (m) 

6. Gelombang 

(cm) 

7. Salinitas (‰) 

8. DO (mg/l) 

9. Nitrat (mg/l) 

<10 dan 
>40 
<30 

Terbuka 
<20 atau 

>30 
<0,5 
>30 

<30 dan 
>34 

<4 atau >7 

10-20 dan 30-40 
30-60 

Agak terlindung 
20-24 

>0,5-2,5 
10-30 
30-32 
>6-7 

>0,07-1,0 
>0,20-0,30 

Pasir berlumpur  

20-30 
110-60 

Terlindung 
24-30 
>2,5-5 

<10 
32-34 
4-6 

0,01-0,07 
0,01-0,20 

Karang mati, makro 

15 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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10. Fosfat (mg/l) 

11.  Substrat 

12. Pencemaran 

13. pH 

<0,01 atau 
>1,0 

<0,01 atau 
>0,30 

Lumpur 
Tercemar  
<6,5 atau 

>9,5 

Sedang  
6,5-<7 atau 8,5-

9,5 

alga, pasir 
Tidak ada 

7-8,5 

5 
5 

Sumber:  Modifikasi dari Khamlasi (2008), Muhsoni 2009, Ditjen KP3K (2013)  
 

Setelah diketahui bobot dan skor, dimasukkan ke dalam rumus: 

x100%
maksskor)x(Bobot

skor)x(bobotkesesuaianKelas ∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

Klasifikasi kesesuaian lahandilakukan dengan menyusun matriks kesesuaian 

dengan pemberian skor pada parameter pembatas budidaya rumput laut (Radiarta 

et al. 2004 in Noor 2015). Kelas kesesuaian lahan dibedakan pada tingkat kelas dan 

didefinisikan sebagai berikut: Kelas Sl : Tidak Sesuai, yaitu lahan atau kawasan yang 

tidak sesuai untuk S1 (sangat sesuai), S2 (sesuai bersyarat) dan S3 (tidak sesuai). 

Kelas Tidak sesuai apabila nilai <50%. Kelas sesuai apabila nilai 50-75%. Kelas 

sangat sesuai apabila nilai >75%. 

Nilai kecerahan diperoleh dari nilai kecerahan dengan menggunakan secchi 

disk didukung dengan nilai TSS. Pencemaran dilihat dari nilai logam berat yang 

diperoleh. Keterlindungan dilihat dari posisi perairan apakah teluk atau perairan 

terbuka, bagaimana kondisi arusnya sehingga dapat diketahui dengan 

keterlindungannya.  

 
Hasil dan Pembahasan 
1. Kualitas air Pesisir Lontar  

Pengambilan sampel air di pesisir Lontar dilakukan pada 12 stasiun (Tabel 3). 

Stasiun dipilih secara acak dengan pertimbangan mewakili bagian dalam dan luar 

pesisir lontar. Parameter kualitas air yang diambil antara lain Kecerahan, kecepatan 
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arus, suhu, gelombang, pH, DO, Kedalaman, TSS, DO5, fosfat, nitrat, coliform, 

timbal, tembaga (Tabel 4) 

Tabel 3. Stasiun pengambilan sampel 
No  Posisi 
1 5°57’76” LS – 106°11’80” BT 
2 5°57’77” LS – 106°17’94” BT 
3 5°57’763” LS – 106°18’061” BT 
4 5°57’795” LS – 106°18’152” BT 
5 5°57’838” LS – 106°18’256” BT 
6 5°57’853” LS – 106°18’368” BT 
7 5°57’935” LS – 106°18’211” BT 
8 5°57’921” LS – 106°18’118” BT 
9 5°57’937” LS – 106°18’027” BT 
10 5°57’946” LS – 106°17’935” BT 
11 5°57’997” LS – 106°17’886” BT 
12 5°58’073” LS – 106°18’024” BT 

 
Tabel 4. Kualitas perairan Pesisir Lontar 

No Paraameter Kualitas Air Kisaran Nilai 
1 Arus (cm/detik) 6,23-24,63 
2 Kecerahan (cm) 25,5-51,5 
3 Suhu (oC) 29-30,6 
4 Kedalaman (m) 0,48-1,05 
5 Salinitas (‰) 19-21 
6 DO (mg/l) 6,0-10,4 
7 Nitrat (mg/l) 0,083-0,140 
8 Fosfat (mg/l) 0,002-0,008 
9 pH 7,83-8,63 
10 Pb (mg/l) 0,012 
11 Cu (mg/l) <0,003 

 
Arus berperan dalam transportasi unsur hara yang mempengaruhi 

pertumbuhan rumput laut. Pergerakan air yang bagus akan membawa nutrien yang 

cukup dan mencuci kotoran yang menempel pada thallus. Dalam melakukan 

budidaya rumput laut harus diperhatikan kondisi arus di lokasi karena budidaya 

rumput laut harus terlindung dari lokasi yang berarus kuat. Kecepatan arus di 

Perairan Pesisir Desa Lontar berkisar antara 6,23-24,63 cm/detik. Kecepatan arus 

yang sesuai untuk lokasi budidaya rumput laut berkisar antara 20–40 cm/dtk karena 
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mempermudah penggantian, penyerapan hara yang diperlukan oleh tanaman dan 

tidak merusak tanaman (Ditjen KP3K 2013). Arus selain berfungsi untuk membawa 

nutrisi/hara ke tanaman rumput laut juga diperlukan untuk membersihkan tanaman 

dari biota-biota yang menempel (Runtuboi 2014).  

Rumput laut merupakan organisme yang hidup di perairan yang 

membutuhkan cahaya dan CO2 untuk mnghasilkan bimassa (Olanrewaju et al. 2015). 

Kecerahan menunjukkan kemampuan cahaya menembus lapisan perairan. 

Kecerahan terkait dengan aktivitas fotosintesis. Fotosintesis rumput laut 

membutuhkan cahaya, saat aktivitas fotosintesis terganggu akan mengakibatkan 

pertumbuhan rumput laut tidak optimal. Kecerahan Perairan Pesisir Desa Lontar 

berkisar antara 25,5-51,5 cm. Perairan yang cerah akan mendukung penerimaan 

sinar matahari oleh rumput laut sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung 

dengan baik. Cahaya matahari yang masuk ke dalam air akan digunakan rumput laut 

dan produsen lainnya untuk berfotosintesis (Pong-Masak et al. 2010 in  Runtuboi 

2014).  

Suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut. Suhu air berpengaruh 

terhadap beberapa fungsi fisiologis rumput laut seperti fotosintesa, respirasi, 

metabolisme, pertumbuhan dan reproduksi (Dawes 1981). Suhu Perairan Pesisir 

Desa Lontar berkisar antara 29-30,6 oC. Suhu yang optimal untuk budidaya rumput 

laut berkisar 26–33 0C. Suhu mempengaruhi pertumbuhan rumput laut terkait 

dengan fotosintesis. Meskipun suhu tidak mematikan namun dapat menghambat 

pertumbuhan rumput laut. Apabila suhu naik maka kandungan oksigen berkurang, 

sehingga proses fotosintesis menjadi terhambat (Senoaji 2009). 

Kedalaman perairan pesisir Desa Lontar yang biasa dimanfaatkan untuk 

budidaya rumput laut  menunjukkan Perairan Pesisir Desa Lontar relatif dangkal 

dimana kedalamannya rata-rata 1 meter atau100 cm. Sebagian besar titik di 

Perairan Pesisir Desa Lontar masih mampu ditembus cahaya matahari sampai dasar 
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perairan. Kedalaman minimal untuk budidaya rumput laut adalah 0,3 meter pada saat 

surut terendah, sedangkan kedalaman paling tinggi adalah tidak lebih dari 10 meter 

(Ghufron & Kordi 2011 in Noor 2015).  Salinitas merupakan salah satu parameter 

kimia yang berperan dalam budidaya rumput laut. Salinitas berpengaruh terhadap 

pertumbuhan rumput laut. Salinitas merupakan sebaran salinitas laut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti suplai air tawar dari sungai, hujan maupun penguapan 

(Nontji 2007).  Kisaran salinitas yang rendah membuat pertumbuhan rumput laut 

tidak normal. Fluktuasi salinitas di Perairan Pesisir Desa Lontar tidak terlalu jauh. 

Nilai salinitas di Perairan Pesisir Desa Lontar yaitu berkisar antara 19-21‰.  

Oksigen terlarut (DO) merupakan jumlah mg/l gas oksigen yang terlarut 

dalam air. Oksigen terlarut dalam air dapat berasal dari proses fotosintesis oleh 

fitoplankton atau tanaman air lainnya dan difusi dari udara. Kelarutan O2 dalam laut 

dipengaruhi oleh temperatur dan salinitas atau kadar Cl-. Semakin tinggi temperatur 

dan salinitas perairan, maka tingkat kelarutan O2 dalam air semakin rendah. Nilai 

oksigen terlarut (DO) di Perairan Pesisir Desa Lontar berkisar antara 6,0-10,4 mg/l. 

Nitrat merupakan kandungan mikro nutrien yang mempengaruhi 

produktivitas primer perairan. Kadar nitrat dipengaruhi oleh transportasi nitrat di 

perairan tersebut. kisaran nitrat di Perairan Pesisir Desa Lontar berkisar antara 0,08-

0,140 mg/l. Orthoposfat merupakan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan 

organisme perairan. Kedalaman bertambah, konsentrasi orthofosfat juga mengalami 

peningkatan (Dawes 1981). Rendahnya konsentrasi orthofosfat disebabkan 

penyerapan yang tinggi akibat tingginya produksi bahan organik. Orthofosfat di 

Perairan Pesisir Desa Lontar berkisar antara 0,002-0,008 mg/l. Derajat keasaman 

(pH) merupakan sifat kimia yang berperan penting untuk mengontrol tipe dan laju 

kecepatan reaksi beberapa bahan dalam perairan. Selain itu, ikan dan organisme 

lainnya hidup pada selang pH tertentu, sehingga dengan diketahuinya nilai pH, kita 

dapat mengetahui apakah air tersebut sesuai atau tidak untuk menunjang 
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kehidupan organisme perairan. Nilai derajat keasaman (pH) perairan di sekitar lokasi 

pengambilan contoh berkisar antara 7,83-8,63.  

Nilai Pb di perairan Lontar yaitu 0,012. Nilai Pb tersebut telah melebihi baku 

mutu perairan berdasarkan Kepmen LH No 51 Lampiran III (untuk biota laut). Timbal 

di perairan tersebut salah satunya dapat berasal dari kapal yang beroperasi di 

perairan Lontar. Nilai Cu <0,003 mg/l. Nilai Cu tersebut masih belum melebihi baku 

mutu perairan berdasarkan Kepmen LH No 51 Lampiran III (untuk biota laut).. 

 
2. Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Rumput Laut 

Perairan Pesisir Desa Lontar memiliki potensi untuk pengembangan budidaya 

rumput laut. Kegiatan budidaya rumput laut sudah dilakukan, namun perlu 

dilakukan analisa kesesuaian untuk mengetahui pengelolaan perairan Lontar dalam 

pengembangan budidaya rumput laut. Nilai Kesesuaian Perairan Lontar ditunjukkan 

pada Tabel 5. 

 
Kelayakan perairan dilihat dari nilai kesesuaian perairan yang dianalisa terbagi 

menjadi tidak sesuai, sesuai dan sangat sesuai. Hasil penelitian menunjukkan 3 

stasiun tidak sesuai dan 9 stasiun sesuai dari 12 stasiun pengamatan.  Stasiun yang 

tidak sesuai yaitu stasiun 2, 8 dan 12 (Gambar 2). Hal tersebut menunjukkan pesisir 

Desa Lontar sesuai untuk budidaya rumput laut. Penanaman rumput laut sebaiknya 

dilakukan pada titik-titik yang sesuai untuk budidaya supaya mendapatkan hasil 

yang optimal. Kondisi DO, Nitrat, orthofosfat masih dalam batas toleransi 

pertumbuhan pengembangan budidaya rumput laut harus dilakukan di lokasi yang 

memiliki nilai kesesuaian “sesuai” untuk budidaya rumput laut. Pengelolaan dalam 

upaya pengembangan budidaya rumput laut secara keberlanjutan harus memenuhi 

prasyarat (Bengen & Retraubun  2006): 
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1. Kegiatan didasari pertimbangan ekologi dan spasial. Secara spasial dan 

ekologi, budidaya rumput laut dilakukan pada lokasi yang memiliki nilai 

kesesuaian “sesuai” untuk budidaya rumput laut  

2. Kegiatan saat ini dan masa mendatang harus direncanakan dan dikelola 

limbahnya. Pada budidaya rumput laut limbah plastik untuk menempelkan 

rumput laut pada substrat harus diperhatikan supaya sampahnya tidak 

terbuang ke perairan. 

3. Sumberdaya alam yang dapat diperbarui tidak dieksploitasi melebihi kapasitas. 

Pada budidaya rumput laut harus diperhatikan proses keberlanjutan 

budidayanya terkait dengan bibit rumput laut. 

4. Penaman rumput laut harus memperhatikan jarak tanam, dimana jarak tanam 

optimal sekitar 30cm (Abdan et al. 2013) 
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Tabel 5. Nilai Kesesuaian Budidaya Rumput Laut di Pesisir Lontar 
Bobot 15 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

total Nilai (%) ket St Arus kecerahan (cm) Keterlindungan Suhu (oC) Kedalaman (m) Gelombang (cm) Salinitas (‰) DO (mg/l) Nitrat (mg/l) Fosfat (mg/l) Substrat Pencemaran  pH 

1 1 3 5 5 3 3 1 1 3 1 3 3 3 225 52,94 S 

2 1 3 5 5 1 3 1 1 3 1 3 3 5 225 45 TS 

3 3 3 5 5 3 3 1 1 3 1 3 3 5 265 53 S 

4 1 3 5 5 3 5 1 3 3 1 3 3 5 255 51 S 

5 3 3 5 5 3 3 1 3 3 1 3 3 5 275 55 S 

6 3 3 5 5 3 3 1 1 3 1 3 3 5 265 53 S 

7 3 3 5 5 3 5 1 1 3 1 3 3 5 275 55 S 

8 1 3 5 5 3 5 1 1 3 1 3 3 5 245 49 TS 

9 5 3 5 5 3 5 1 1 3 1 3 3 5 305 61 S 

10 3 3 5 5 3 3 1 3 3 1 3 3 5 275 55 S 

11 3 3 5 1 3 3 1 5 3 1 3 3 5 265 53 S 

12 3 1 5 1 3 5 1 3 3 1 3 3 5 245 49 TS 

Keterangan:  S    = sesuai 
  TS = Tidak sesuai
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Gambar 2. Titik yang memiliki nilai kesesuaian “sesuai” dan “tidak sesuai” 

 
 
Kesimpulan dan Saran  

 
Perairan Lontar sesuai untuk budidaya rumput laut. Hal tersebut ditunjukkan 

dari 12 stasiun, hanya 3 stasiun yang memiliki nilai tidak sesuai. Pengelolaan 

budidaya rumput laut yang sebaiknya dilakukan yaitu penanaman rumput laut 

memperhatikan faktor lokasi (titik yang memiliki nilai kesesuaian perairan “sesuai”), 

memperhatikan jarak tanam (sekitar 30 cm), memperhatikan limbah plastik yang 

biasa digunakan untuk mengikat rumput laut saat penanaman dan 

mempertimbangkan ketersediaan bibit unggul secara berkelanjutan.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pemanfaatan sumberdaya ikan karang (ikan 
kerapu, kakap dan kuwe) di perairan TWP Laut Banda. Tingkat pemanfaatan ikan karang 
dianalisis berdasarkan data logbook nelayan yang telah dikumpulkan selama survei. 
Hasilnya menunjukkan bahwa total tangkapan ikan kerapu sebanyak 286 ekor dengan berat 
sebesar  372.40 kg dengan CPUE diperkirakan sebesar  2.33 ekor/E atau 3.03 Kg/E dan 
panjang rata-rata >16 cm. Ikan Kakap yang tertangkap ada 8 spesies , dengan total 
tangkapan sebanyak 104 ekor dengan berat diperkirakan sebesar  71,51 kg dengan CPUE 
sebesar  0,85 ekor/E atau 0,58 Kg/E.   Ikan Kuwe yang tertangkap ada 9 spesies, dengan 
total tangkapan sebanyak 209 ekor dengan berat diperkirakan sebesar  226,40 kg dengan 
CPUE sebesar  1,70 ekor/E atau 1,45 Kg/E dan rata-rata panjang 47,25 cm. Hal yang cukup 
mengejutkan adalah sebagian besar ukuran tangkapan ini cukup jauh dari ukuran layak 
tangkap yang dikeluarkan situs perikanan www.fishbase.com. 
 
Kata kunci : Banda, Pemanfaatan, Ikan karang 
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Pendahuluan  

Sumberdaya ikan karang merupakan komponen biotik dari ekosistem terumbu 

karang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya hayati laut.  Ikan karang 

menjadikan ekosistem   terumbu karang sebagai habitatnya dalam berlindung 

(shelter), tempat mencari makan (feeding ground),  berkembang biak (spawning 

ground), dan sebagai daerah asuhan (nursery ground).  Keberadaan dan 

keanekaragaman ikan karang ditentukan oleh kondisi terumbu karang, hal ini 

disebabkan karena di dalam ekosistem terumbu karang, ikan karang merupakan 

organisme yang jumlahnya terbanyak sehingga paling mempengaruhi.  

Kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda memiliki potensi   

sumberdaya ikan karang dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi.  Hal ini 

berdasarkan hasil survey REA (2002) bahwa secara keseluruhan ditemukan 500 

spesies dari 50 famili ikan   karang.  Tingginya tingkat  keanekaragaman tersebut 

akan berdampak pada tingginya tingkat pemanfatan ikan karang yang memiliki nilai 

ekonomis penting.  Pemanfaatan ikan karang di perairan Laut  Banda telah 

berlangsung sebelum terbentuknya kawasan konservasi perairan Laut Banda, 

dimana pola pemanfaatan ikan karang secara umum masih berlaku sistem open   

access/resources,  hal  ini sumberdaya ikan merupakan milik umum dengan 

pengertian bahwa siapa saja, kapan  saja dan dengan cara apapun dapat 

mengeksploitasi sumberdaya ikan karang sebanyak-banyaknya tanpa 

memperhatikan keberkelanjutan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan ikang karang (ikan kerapu, kakap 

dan kuwe) oleh masyarakat di TWP Banda. 

  
Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik 

wawancara. Data   yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer yang dikumpulkan meliputi jumlah dan ukuran hasil tangkapan, jenis 



	

	

alat tangkap, dan jumlah nelayan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dianalisis untuk melihat tingkat pemanfaatannya dengan analisis CPUE dan MSY. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perhitungan dengan analisis tersebut  

sebagai berikut : 

1. Perhitungan Penentuan Fishing Power Index (FPI) 

Alat penangkapan ikan masing-masing memiliki tingkat produktifitas berbeda, 

sehingga perlu dilakukan standarisasi alat tangkap.  Metode standarisasi alat 

tangkap yang digunakan adalah metode langsung seperti yang diusulkan oleh 

Robson (1966) yang dikutip oleh Gulland (1991), yang menghasilkan nilai Fishing 

Power Index (FPI).  Nilai FPI dapat diperoleh melalui persamaan berikut : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimana :  
CPUEr = total hasil tangkapan (Catch) per unit upaya penangkapan 

(Effort) dari alat tangkap r yang akan distandarisasi (ton/trip) 

CPUEs = total hasil tangkapan (Catch) per unit upaya penangkapan 
(Effort) dari alat tangkap s yang dijadikan standar (ton/trip) 

FPIi = fishing power index dari alat tangkap i (yang distandarisasi 
dan alat tangkap standar) 

r = 1,2,3,..., P (alat tangkap yang distandarkan) 

s = 1,2,3,..., Q (alat tangkap standar) 

i = jenis alat tangkap; 1,2,3,..., K 

 
Hasil dari standarisasi alat tangkap (FPI) berdasarkan jenis alat tangkap ikan yang 

paling produktif. 

2. Perhitungan Estd dan CPUEstd 

CPUEr  = 

CPUEs  = 
	

FPIi = 
	

CPUEr 

CPUEs 
 

Catchs 
Efforts 
 

Catchr 

Efortr 
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Effort (E) dari berbagai jenis alat tangkap ikan dan pada waktu tertentu harus 

dikonversi ke dalam satuan trip (boat-day). Pertimbangannya adalah :  

a. respon stock terhadap alat tangkap standart akan menentukan status 

sumberdaya selanjutnya berdampak pada status perikanan alat tangkap lain,  

b. total hasil tangkapan per unit Effort alat tangkap standart lebih dominan 

dibanding alat tangkap lain,  

c. daerah penangkapan alat tangkap standart meliputi dan atau berhubungan 

dengan daerah penangkapan alat tangkap lain. 

Estd  merupakan jumlah dari upaya alat tangkap i dikalikan dengan nilai FPInya 

(FPIi).   Perhitungan nilai Estd  dilakukan dengan persamaan sebagai berikut :   

Estd = ∑
=

l

i

FPIixEi
1

 

Dimana :  
Estd = Total Effort dari alat tangkap yang distandarisasi dan alat 

tangkap standar (trip) 

Ei = Effort dari alat tangkap yang distandarisasi dan alat 
tangkap standar (trip) 

 
Perhitungan nilai CPUEstd pada tahun ke-n dengan menghitung hasil tangkapan 

tahun ke-n per Estd pada tahun ke-n, adapun perhitungan nilai CPUEstd dapat 

diperoleh melalui persamaan berikut : 

 
 
 
 

 

Dimana :  
CPUEstd-n = Total hasil tangkapan per upaya penangkapan yang telah 

distandarisasi pada tahun n (ton/trip) 

Catchstd-n = Total produksi dari seluruh alat tangkap dalam tahun n (ton) 
Effortstd-n = Total Effort dari alat tangkap yang distandarisasi dengan 

alat tangkap standar dalam tahun n (trip) 

 
Hasil dan Pembahasan  

Catchstd-n 

Effortstd-n 
 

CPUEstd-n  = 
	



	

	

Pendataan ikan karang dilakukan selama 15 hari dari tanggal 31 Oktober sampai 14 

November 2015 di lima desa yaitu desa Rajawali, desa Merdeka, desa Selamun, 

desa Tanah Rata, dan Desa  Kampung Baru dengan target ikan kerapu, ikan kakap, 

dan ikan kuwe.  Hasil pendataan diperoleh bahwa alat tangkap yang dipergunakan 

oleh nelayan adalah pancing dengan perahu tanpa motor (dayung), yang 

diperkirakan bobotnya kurang dari 0.5 GT.  Total trip yang tercatat adalah sebanyak 

123 trip, dimana masing-masing trip adalah one day fishing.  Hasil pendataan ikan 

yang tertangkap oleh nelayan adalah : 

Ikan Kerapu ; 
Ikan kerapu yang tertangkap ada 9 spesies , dengan total tangkapan sebanyak 286 

ekor dengan berat diperkirakan sebesar  372.40 kg dengan CPUE sebesar  2.33 

ekor/E atau 3.03 Kg/E.  Ikan kerapu yang paling banyak ditemukan adalah dari jenis 

Plectropomus maculatus dan Variola albimarginata (kerapu sunu) (Tabel 1). Rata-rata 

tertangkapnya ikan kerapu mencapai 19 ekor perhari dengan berat mencapai 24,83 

kg. Ikan kerapu yang tertangkap pada umumnya telah melewati panjang matang 

gonad, seperti spesies Ephinepelus fasciatus menurut fishbase.com telah boleh 

ditangkap saat panjangnya > 16 cm. Karena usia matang gonadnya diperkirakan 

saat ikan tersebut memiliki panjang tubuh sekitar 16 cm. Tecatat panjang ikan jenis 

ini rata-rata yang tertangkap mencapai 19 cm. 

 
Tabel 1. Hasil Tangkapan Ikan Kerapu  

No 
 KERAPU 

Nama Ilmiah Nama Umum 
Nama 
Lokal 

Total 
Trip 

Alat 
Tangkap 

Total 
Ekor 

Total 
Kg 

CPUE 
(Ekor/E) 

CPUE 
(Kg/E) 

1 
Epinephelus 
fuscoguttatus 

Ikan Kerapu 
Macan Lukese 

123 

Pancing 
1 0.435 0.008 0.004 

2 
Epinephelus 
bleekeri 

Kerapu 
lumpur Lukese 

Pancing 
1 3.070 0.008 0.025 

3 
Epinephelus 
Sexfasciatus 

Kerapu 
lumpur Lukese 

Pancing 
3 0.549 0.024 0.004 

4 
Epinephelus 
quoyanus 

Kerapu 
lumpur Lukese 

Pancing 
23 6.565 0.187 0.053 

5 
Cephalopholis 
boenak 

Kerapu 
Sunuk / 
Merah  Lukese 

Pancing 

1 1.155 0.008 0.009 
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No 
 KERAPU 

Nama Ilmiah Nama Umum 
Nama 
Lokal 

Total 
Trip 

Alat 
Tangkap 

Total 
Ekor 

Total 
Kg 

CPUE 
(Ekor/E) 

CPUE 
(Kg/E) 

6 
Plectropomus 
maculatus 

Kerapu 
Sunuk / 
Merah  

Merah - 
merah 

Pancing 

159 320.522 1.293 2.606 

7 Plectropomus 
pessuliferus 

Kerapu 
Sunuk / 
Merah  

Merah - 
merah 

Pancing 

1 1.995 0.008 0.016 

8 
Epinephelus 
fasciatus 

Kerapu 
Sunuk / 
Merah  

Merah - 
merah 

Pancing 

23 6.559 0.187 0.053 

9 
Variola 
albimarginata 

Kerapu 
Sunuk / 
Merah  

Merah - 
merah 

Pancing 

74 31.553 0.602 0.257 

  Jumlah 
 

 286 372.40 2.33 3.03 

  Rata-rata per hari 8  19 24.83 

   
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Hasil Tangkapan Ikan Kerapu  

 
 

Ikan Kakap;   
Ikan Kakap yang tertangkap ada 8 spesies , dengan total tangkapan sebanyak 104 

ekor dengan berat diperkirakan sebesar  71,51 kg dengan CPUE sebesar  0,85 

ekor/E atau 0,58 Kg/E.  Ikan Kakap yang paling banyak ditemukan adalah dari jenis 
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Etelis oculatus (kakap ratu) dan Lutjanus griseus (Kakap Batu) (Tabel 2). Rata-rata 

harian penangkapan ikan kakap mencapai 7 ekor dengan berat mencapai 4,77 kg.  

Ikan kakap jenis Lutjanus griserius tertangkap dalam ukuran yang belum matang 

gonad. Menurut fishbase.com panjang ikan saat matang gonad mencapai 32 cm, 

namun yang banyak tertangkap di banda memiliki panjang rata-rata 24,5 cm.  

 

Tabel 2. Hasil Tangkapan Ikan Kakap  

N0 
 KAKAP 

Nama Ilmiah Nama Umum 
Nama 
Lokal 

Trip 
Alat 
Tangkap 

Total 
Ekor 

Total 
Kg 

CPUE 
(Ekor/E) 

CPUE 
(Kg/E) 

1 
Lutjanus 
campechanus Kakap Merah Anjang 

123 

Pancing 
2 8.407  0.016  0.068  

2 Lutjanus analis 
Kakap 
Domba Botong 

Pancing 
3 1.620  0.024  0.013  

3 Lutjanus griseus Kakap Batu Nauti Pancing 26 12.401  0.211  0.101  
4 Lutjanus synagris Jenaha Botong Pancing 1 1.055  0.008  0.009  
5 Etelis oculatus Kakap Ratu Sor Pancing 59 46.343  0.480  0.377  

6 
Ocyurus 
chrysurus 

Ekor Kuning/ 
Wakung 
Sawo 

Wakong 
Lau 

Pancing 
11 1.172  0.089  0.010  

7 
Rhomboplites 
aurorubens 

Kakap 
Vermilion 

Kakap   
Pancing 

1 0.210  0.008  0.002  

8 Lutjanus apodus Scool Master Nauti Pancing 1 0.300  0.008  0.002  

  Total    104 71.51 0.85 0.58 
  Rata-rata harian 8  7 4.77 

  
 

 
Gambar 2. Hasil Tangkapan Ikan Kakap Selama 15 Hari  

 
Ikan Kuwe;   
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Ikan Kuwe yang tertangkap ada 9 spesies , dengan total tangkapan sebanyak 209 

ekor dengan berat diperkirakan sebesar  226,40 kg dengan CPUE sebesar  1,70 

ekor/E atau 1,45 Kg/E.  Ikan Kuwe yang paling banyak ditemukan adalah dari jenis 

Elagatis Bipinnulata (Sunglir/Salem), Caranx Ignobilis (Kuwe Gerong/ Masidung), 

Caranx Hippos (Kuwe Lilin), dan Caranx Latus (Kuwe Mata Besar) (Tabel 3). Rata-rata 

harian penangkapan ikan kuwe mencapai 14 ekor dengan berat mencapai 15,09 kg. 

ikan jenis Elagatis bipinnulata memiliki pnjang rata-rata yang tertangkap 47,25 cm, 

ini cukup jauh dari ukuran layak tangkap yang dikeluarkan situs perikanan 

www.fishbase.com yang mencapai 61 cm.  

Tabel 3. Hasil Tangkapan Ikan Kuwe  

No 
 KUWE 

Nama Ilmiah Nama Umum 
Nama 
Lokal 

Trip 
Alat 

Tangkap 
Total 
Ekor 

Total 
Kg 

CPUE 
(Ekor/E) 

CPUE 
(Kg/E) 

1 
Caranx 

Ignobilis 

Kuwe 
Gerong/ 

Masidung 
Gandar 

123 

Pancing 40 48.910 0.325 0.003 

2 
Caranx 
Hippos 

Kuwe Lilin 
Gandar 
kuning 

Pancing 39 40.024 0.317 0.325 

3 
Trachinotus 

Falcatus 
Permit Gutukot Pancing 3 3.321 0.024 0.027 

4 Alectis ciliaris 
Kuwe 

Rambut/ 
Kuwe Rambe 

Gutukot Pancing 1 0.043 0.008 0.000 

5 
Elagatis 

Bipinnulata 
Sunglir/Salem Salir Pancing 61 68.593 0.496 0.558 

6 Caranx Latus 
Kuwe Mata 

Besar 
Gandar Pancing 37 43.354 0.301 0.352 

7 
Caranx 

Bartholomaei 
Kuwe Kuning Bubara Pancing 9 3.323 0.073 0.027 

8 
Trachinotus 
Carolinus 

Kuwe Florida Bubara Pancing 18 18.666 0.146 0.152 

9 
Selene 
Vomer 

Lookdown 
Nama 

Bendera 
Pancing 1 0.165 0.008 0.001 

 
Jumlah 

 
 209 226.40 1.70 1.45 

 
Rata-rata harian 8.2  14 15.09 

  
	



	

	

 
Gambar 3. Hasil Tangkapan Ikan Kuwe 

 
Secara total jumlah spesies ikan karang yang ditemukan selama survei di 3 titik 

perairan TWP Laut Banda adalah 152 species. Jumlah ini jauh lebih sedikit dengan 

survei yang dilakukan pihak Coral Triangle Center (CTC) tahun 2013 yang 

menemukan sekitar 433 jenis ikan pada 20 titik penyelaman. Pada survei cepat itu 

ditemukan berbagai jenis ikan  napoleon, ikan kerapu, penyu, ikan hiu, Ikan tuna, 

ikan baraccuda, ikan kuwe, baronang dan berbagai jenis penting lainnya. Species 

ikan karang tersebut dapat merepresentasikan kondisi eksisting ikan karang yang 

ada di TWP Laut Banda.  

Sumberdaya ikan karang berada dalam ekosistem terumbu karang yang 

kompleks, dimana komponen di dalamnya saling berinteraksi membentuk 

keseimbangan ekologi. Secara garis besar, komponen tersebut terdiri dari 

lingkungan biofisik perairan, terumbu karang dan komunitas ikan karang itu sendiri. 

Oleh karena itu, suatu pengelolaan perikanan karang yang baik harus 

mempertimbangkan adanya keseimbangan antara ketiga komponen tersebut. 
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Kesimpulan dan Saran  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total tangkapan ikan kerapu sebanyak 286 ekor 

dengan berat sebesar  372.40 kg dengan CPUE diperkirakan sebesar  2.33 ekor/E 

atau 3.03 Kg/E dan panjang rata-rata >16 cm. Ikan Kakap yang tertangkap ada 8 

spesies , dengan total tangkapan sebanyak 104 ekor dengan berat diperkirakan 

sebesar  71,51 kg dengan CPUE sebesar  0,85 ekor/E atau 0,58 Kg/E.   Ikan Kuwe 

yang tertangkap ada 9 spesies , dengan total tangkapan sebanyak 209 ekor dengan 

berat diperkirakan sebesar  226,40 kg dengan CPUE sebesar  1,70 ekor/E atau 1,45 

Kg/E dan rata-rata panjang 47,25 cm. Panjang ikan tangkapan menurut situs 

perikanan www.fishbase.com adalah ukuran tidak layak tangkap.  Perlu adanya studi 

pembanding antara perhitungan CPUE 15-30 hari dengan 5 tahun dan perbaikan 

data perikanan secara menyeluruh di TWP Laut Banda. 
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ABSTRAK 
Kejadian ledakan alga (algal bloom), yang biasa dikenal dengan red tide meningkat sangat pesat, 
yang dapat mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan. Salah satu alga yang 
menghasilkan saksitosin adalah Pyrodinium yang telah menyebabkan masalah kesehatan bagi 

penduduk pantai di Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao. Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao 
memiliki potensi sumberdaya perikanan, salah satu  diantaranya adalah  kerang dari kelas Bivalvia 
yang bernilai ekonomis dan menjadi bahan konsumsi masyarakat  pesisir. Telah dilakukan analisis 
konsentrasi saksitosin (STX) dari 4 sampel kerang dari Teluk Kao dan 4 sampel kerang dari Teluk 
Ambon Dalam. Penentuan konsentrasi saksitosin dilakukan dengan menggunakan Saxitoxin Elisa 
Test Kit Protocol. Hasil pengukuran konsentrasi saksitosin tertinggi dari kerang yang diambil dari 
Teluk Ambon Dalam jenis Gafrarium tumidum (392.42 µg STXeq/100g daging kerang), sedangkan 
dari Teluk Kao jenis Matra mera (321.83µg STXeq/100g daging kerang). Mengacu SNI 3460.1:2009 
tentang spesifikasi Daging Kerang Beku, konsentrasi saksitosin dalam kerang di kedua daerah berada 
diatas ambang yang diperbolehkan yaitu 80 µg STXeq/100 gram daging kerang. 
 
Kata kunci :Red tide,Saksitoksin, kerang, Teluk Ambon Dalam, Teluk Kao 

 
 

Pendahuluan 
Di perairan Indonesia, Pyrodinium telah menyebabkan masalah kesehatan bagi 

penduduk pantai di Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao,bahkan di Teluk Ambon 

Dalam pada tahun 1994 Pyrodinium telah menyebabkan kematian penduduk 

(Wiadnyana dkk, 1996). 

Pyrodinium sering ditemukan di perairan sekitar hutan mangrove, kondisi air 

yang tenang cenderung mempercepat perkembangan populasinya. Kondisi 

perairan pantai Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao didominasi oleh ekosistem 

mangrove dan mendapat pengaruh dari aliran-aliran sungai di sekitarnya. Hutan 

mangrove di pesisir Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao memiliki potensi 

sumberdaya perikanan diantaranya udang, ikan teri, dan berbagai spesies moluska 
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dari kelas Bivalvia yang bernilai ekonomis dan menjadi bahan konsumsi masyarakat  

pesisir. Oleh karena itu, Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao dijadikan sebagai 

tempat penangkapan ikan dan bameti dari masyarakat yang bermukim sepanjang 

pesisir teluk. Teluk Kao merupakan salah satu wilayah di bagian timur Indonesia 

yang mengalami fenomena “red tide” akibat blooming jenis-jenis fitoplankton 

berbahaya sejak 1930  (Wiadnyana, 1996). Peranan fitoplankton sangat vital di 

dalam ekosistem perairan sebagai dasar dari kehidupan.  

Kejadian ledakan alga (algal bloom), yang biasa dikenal dengan red tide 

meningkat sangat pesat, yang dapat mengancam kesehatan manusia melalui rantai 

makanan. Menurut Hallegraeff (1993) dari 5000 jenis alga yang diketahui, 300 

diantaranya berpotensi untuk tumbuh dengan pesat, dan dari 40% diantaranya 

menghasilkan toksin yang beresiko terhadap manusia melalui ikan, kekerangan atau 

jalur makanan lainnya. 

Pada umumnya, toksin yang dihasilkan oleh alga terbagi dalam lima kelompok 

berdasarkan gejala yang dihasilkan, yaitu Paralytic Shellfish Poisoning (PSP), 

Diarhetic Shellfish Poisoning (DSP), Amnesic Shellfish Poisoning (ASP), Ciguatera 

Shellfish Poisoning (CSP) dan Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP) (FAO, 2004). 

Toksin PSP yang dikenal dengan nama saksitoksin (STX) dihasilkan oleh alga toksin 

seperti Alexandrium tamarense, Pyrodinium bahamense var compressum, 

Gymnodinium catenatum dan beberapa dinoflagellata lain (Dam et al, 2009). 

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsentrasi saksitoksin pada beberapa 

jenis kerang yang menjadi konsumsi masyarakat dan menganalisis jenis-jenis 

dinoflagellata yang menghasilkan saksitoksi  di Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar informasi untuk kajian resiko 

toksin alga terutama saksitoksin 

 

METODE PENELITIAN 



	

	

Penelitian ini dilakukan di perairan Teluk Ambon Dalam Provinsi Maluku dan Teluk 

Kao Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, posisi 

lokasi penelitian pada Teluk Ambon Dalam berada pada koordinat 06,66o 39’29” – 

03,63o 30’30”LS dan 128o19’4,03” – 128o24’33”BT dan Teluk Kao pada koordinat  

1°8'1.41"LU -1° 8'49.77" LU dan 127°49'32.88" BT - 127°54'14.29" BT. Sampel 

moluska diambil pada ke dua lokasi, juga dilakukan sampling fitoplankton dilakukan 

pada bulan Juni  2016 pada 10 stasiun di Teluk Ambon Dalam dan 8 stasiun di 

Teluk Kao (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Penentuan posisi stasiun menggunakan GPS-Garmin, Model 76CSx. Sampel air 

yang digunakan untuk mengukur salinitas, pH, oksigen terlarut, nitrat, nitrit, amonia, 

fosfat dan silika diambil dengan botol Nansen. Suhu diukur dengan termometer, 

salinitas dengan refraktometer,  pH diukur dengan pH meter, kecerahan diukur 

dengan cakram sechi (secchi disc) berdiameter 30 cm, oksigen terlarut diukur 

dengan DO meter, sedangkan nitrat, nitrit, amonia, fosfat dan silika dianalisis di 

laboratorium menggunakan metode standar (Parson et al. 1984).   

 
Metode Pengambilan Sampel moluska dan Fitoplankton 
 

Sampel kerang dikumpulkan  dan dimasukan  kedalam cool box yang berisi 

es, sesudah itu dibilas dengan air bersih dan dimasukan kedalam freezer. Setelah 

beku sampel moluska dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukan dalam cool 

box, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dipreparasi dan diekstrasi. Untuk 
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mengetahui konsentrasi saksitosin di kerang digunakan metode Saxitoxin Elisa Test 

Kit Protocol 

Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan secara vertikal pada kedalaman 4 

meter sampai ke permukaan dengan menggunakan net plankton tipe KITAHARA 

yang berdiameter mulut jaring 0.30 m, panjang 1 meter, dan ukuran mata jaring 48 

µm. Sampel plankton yang diperoleh diawetkan dengan menggunakan formalin 4%.  

Identifikasi fitoplankton dilakukan menurut Yamaji (1984), Newell and Newell 

(1977), dan Tomas (1996) sampai pada tingkat spesies. Kelimpahan sel fitoplankton 

dihitung dengan persamaan yang dikemukakan Perry (2003) sebagai berikut: 

D  =  

dimana :    D  = Kelimpahan fitoplankton (ind/ m3) 
Nf  = Jumlah individu per 1 ml 
Vp= Volume pencacahan 
V  = Volume air tersaring (m3) 

Volume air tersaring dihitung menggunakan formula yang diusulkan oleh 
Newell and Newell (1977) sebagai berikut:  

V = . r2 .l 

dimana, V =  volume air tersaring ( m3) 
    π =  konstanta bernilai 3.14 

   r =  jari-jari dari mulut jaring net plankton 
               l =  jarak yang ditempuh oleh jaring (meter) 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsentrasi Toksin PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) pada kerang-kerangan 
 

Hasil pengukuran konsentrasi saksitosin tertinggi dari kerang yang diambil 

dari Teluk Ambon Dalam jenis Gafrarium tumidum (392.42 µg STXeq/100g daging 

kerang), sedangkan konsentrasi saksitosin terendah pada kerang jenis Psammotea 

elongata. Empat sampel kerang dari Teluk Kao, dua  diantaranya mengandung 

saksitoksin. Konsentrasi saksitoksin tertinggi pada Bia Anadara (Matra mera) 



	

	

(321.83µg STXeq/100g daging kerang) kemudian diikuti oleh Bia kodok 

(Polymesoda erosa), (Tabel 1). (Tabel 1. Mengacu SNI 3460.1:2009 tentang 

spesifikasi Daging Kerang Beku, konsentrasi saksitosin dalam kerang di kedua 

daerah berada diatas ambang yang diperbolehkan yaitu 80 µg STXeq/100 gram 

daging kerang.Konsentrasi saksitoksin dalam daging kerang berhubungan erat 

dengan kelimpahan Dinoflagellata penghasil saksitoksin (Hamasaki et al., 2003). 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat Dinoflagellata penghasil saksitoksin yaitu 

Alexandrium, Gonyaulax dan Pyrodinium dengan kelimpahan 0,37 % dari total 

kelimpahan Dinoflagellata, 

  

Tabel 1.Konsentrasi saksitoksin pada kerang dari Teluk Kao dan Teluk Ambon 
Dalam 
 
Lokasi Jenis Moluska Konsentrasi saksitoksin 

(µg.100g-1) 
Teluk Kao Bia Kodok (Polymesoda erosa) 

Bia Kodok (Polymesoda erosa) 
Bia Anadara (Matra mera) 
Gastropoda (Telescopium telescopium) 

196.11 
0 

321.83 
0 

Teluk Ambon 
Dalam 

Bia manis (Gafrarium tumidum) 
Kerang bulu (Anadara antiquata) 
Psammotea elongata 
Meretrix meretrix 

392.42 
136.4 

131.97 
142.53 

 Batas saksitoksin yang diizinkan 80 

 

Komposisi Jenis dan Kelimpahan Fitoplankton 

Hasil analisis komposisi taksa dan distribusi fitoplankton pada 10 stasiun 

penelitian di Teluk Ambon Dalam ditemukan 64 spesies fitoplankton yang termasuk 

dalam 4 kelas yakni kelas Bacillariophyceae (Diatom), Dinophyceae, Cyanophyceae 

dan Chrysophyceae. Fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae memiliki jumlah 

spesies sebanyak 36 spesies, kemudian diikuti oleh kelas Dinophyceae sebanyak 26 

spesies, sementara kelas Cyanophyceae ( 1 spesies) dan Chrysophyceae memiliki 1 

spesies fitoplankton. Pada Teluk Kao komposisi taksa dan distribusi fitoplankton 

pada 8 stasiun penelitian terdiri dari 72 spesies fitoplankton yang termasuk dalam 4 
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kelas yakni kelas Bacillariophyceae (Diatom), Dinophyceae, Cyanophyceae dan 

Chrysophyceae. Fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae memiliki jumlah spesies 

sebanyak 46 spesies, kemudian diikuti oleh kelas Dinophyceae sebanyak 23 spesies, 

sementara kelas Cyanophyceae ( 1 spesies) dan Chrysophyceae memiliki 2 spesies 

fitoplankton.  

Kelimpahan dinoflagellata di perairan Teluk Ambon Dalam sebesar 22,71% 

sedangkan di perairan Teluk Kao 58,14% (Tabel 2). Rendahnya kelimpahan 

dinoflagellata di perairan Teluk Ambon Dalam disebabkan tingginya kelimpahan 

Trichodesmium sebesar 74,15%.  

 
Tabel 2.Kelimpahan (sel/m3) Fitoplankton dan Dinoflagellata di Perairan Teluk Kao  
            pada Bulan Juni 2016 

 

 

Pada Teluk Kao dari 23 spesies dinoflagellata, terdapat 10 spesies dengan 

persentase kehadiran 100% adalah Prorocentrum micans, Dinophysis caudata, 

Ceratium furca, Ceratium fucus, Ceratium lunula, Ceratium macroceros, Ceratium 

tripos, Ceratium trichoceros, Phyrophacus stenii dan Protoperidinium depressum. 

Kontribusi yang besar pada kelompok dinoflagellata adalah Dinophysis caudata dan 

Ceratium trichoceros (Tabel 3).  

 

Tabel 3.Persentase 5 jenis Dinoflagellata yang dominan di Teluk Kao 



	

	

 

Pada Teluk Ambon Dalam dari 26 spesies dinoflagellata, terdapat 13 spesies 

dengan persentase kehadiran 100% adalah Dinophysis caudata, Dinophysis miles, 

Ceratium furca, Ceratium fucus, Ceratium lunula, Ceratium macroceros, Ceratium 

tripos, Ceratium trichoceros, Ceratium pulchellum, Alexandrium tamarense, 

Gonyaulax spinifera, Pyrocystis noctiluca, Phyrophacus stenii dan  Protoperidinium 

depressum. Kontribusi yang besar pada kelompok dinoflagellata adalah Dinophysis 

miles dengan persentase tertinggi pada stasiun 1 sampai dengan stasiun 9, 

sedangakan pada stasiun 10 adalah jenis Dinophysis caudata (Tabel 4) 

 

Tabel 4.Persentase 5 jenis Dinoflagellata yang dominan di Teluk Ambon Dalam 

 

Jenis-jenis dinoflagellata seperti Alexandrium, Gymnodinium dan Pyrodinium  

dapat menghasilkan saxitoksin (Lalli and Parsons 1997). Menurut Hamasaki et al 

(2003), bahwa konsentrasi saksitoksin dalam daging kerang berhubungan dengan 

kelimpahan dinoflagellata penghasil toksin, namun dari hasil penelitian kelimpahan 

Alexandrium tamarense, Alexandrium affine, Gonyaulax spinifera dan Gonyaulax 

polygramma hanya 3,64% dari total kelimpahan dinoflagellata di Teluk Ambon 

Dalam dan kelimpahan  Alexandrium affine, Pyrodinium bahamense, Gonyaulax 
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spinifera dan Gonyaulax polygramma hanya 0,37% dari total kelimpahan 

dinoflagellata di Teluk Kao. 

Tingginya akumulasi saksitoksin dalam kerang di kedua lokasi disebabkan 

kemampuan akumulasi biota seperti kerang yang mampu mengakumulasi toksin 

dalam jangka waktu yang lama (Hamasaki et al., 2004),  

 

Parameter Hidrologi Perairan 

Parameter hidrologi perairan Teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao disajikan 

pada Tabel 4. Perairan Teluk Ambon Dalam rata-rata suhu 27,5oC , pH (6) dan 

salinitas (34,6o/oo) sedangkan di Teluk Kao rara-rata suhu  30.375oC pH (6,25) dan 

salinitas (30,25). Berdasarkan baku mutu air laut, maka suhu rata-rata pada 

permukaan perairan Teluk Kao berada di atas baku mutu, hal ini disebabkan saat 

melalukan sampling kondisi cuaca panas, sedangkan salinitas rata-rata dibawah 

bahu mutu. Pada Teluk Ambon Dalam suhu rata-rata perairan permukaan berada 

dibawah baku mutu dan salinitas rata-rata diatas baku mutu air laut, hal ini 

disebabkan saat sampling cuaca berawan. pH rata-rata pada permukaan kedua 

perairan bersifat asam 

Tabel 4. Data pH, suhu,salinitas di perairan teluk Ambon Dalam dan Teluk Kao pada 

Juni 2016 

Stasiun Teluk Ambon Dalam Teluk Kao 
 pH Suhu (oC) Salinitas (o/oo) pH Suhu (oC) Salinitas (o/oo) 

1 6 28 35 6 31 29 
2 6 28 35 6 30 30 
3 6 28 35 6 31 30 
4 6 28 35 7 31 30 
5 6 27 35 7 29 29 
6 6 27 33 7 30 31 
7 6 28 35 7 31 31 
8 6 27 34 7 30 32 
9 6 27 35    
10 6 27 34    

Baku mutu* 7-8,5 28-30 33-34 



	

	

(*) baku mutu berdasarkan KEPMEN LH No.51/2004 
     Tentang Baku Mutu Air Laut 

Kesimpulan 
Konsentrasi saksitosin dari kerang yang diambil dari Teluk Ambon Dalam dan 

Teluk Kao berada diatas ambang yang dipersyaratkan yaitu 80 µg STXeq/100 gram 

daging kerang. Kelimpahan Alexandrium tamarense, Alexandrium affine, Gonyaulax 

spinifera dan Gonyaulax polygramma hanya 3,64% dari total kelimpahan 

dinoflagellata di Teluk Ambon Dalam dan kelimpahan  Alexandrium affine, 

Pyrodinium bahamense, Gonyaulax spinifera dan Gonyaulax polygramma hanya 

0,37% dari total kelimpahan dinoflagellata di Teluk Kao. 

Tingginya konsentrasi toksin yang terakumulasi dalam tubuh kerang karena 
kemampuan mengakumulasi toksin dalam jangka waktu yang lama 
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Abstrak 
 
Microplastic menjadi perhatian dunia yang menjadi kendala utama karena dapat merusak 
ekosistem lingkungan perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
karakteristik hidrodinamika, mengetahui berat dan bentuk dari partikel microplastic secara 
observasi dan menganalisis pola pergerakan sampah microplastic di Kabupaten Indramayu 
Laut Utara Jawa berdasarkan aplikasi model hidrodinamika. Metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif dan observasi untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta yang diamati. Hasil penelitian microplastic didapatkan berat 
microplastic maksimum sebesar 8.8 mg yang berasal dari stasiun 8 yang berada di wilayah 
perairan Pulau Gosong dan nilai berat partikel minimum sebesar 0.1 mg didapatkan dari 
stasiun 9 di wilayah perairan antara Pulau Gosong dan Pulau Cendikia. Bentuk secara umum 
yang ditemukan pada penelitian adalah menyerupai angular pada saat musim barat yang 
disimulasikan pada bulan Januari 2016 menunjukkan partikel bergerak cenderung ke arah 
timur dengan perpindahan partikel sejauh 5.5 km, sedangkan pada musim timur yang 
disimulasikan pada bulan Juni 2016 memperlihatkan bahwa partikel microplastic bergerak 
condong ke arah barat dengan perpindahan partikel terjauh sebesar 5.5 km.  
 
Kata kunci : Model Hidrodinamika, Microplastic, perairan Kabupaten Indramayu Laut 
Utara Jawa 
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Pendahuluan 
 
Microplastic merupakan jenis sampah yang berasal dari potongan-potongan kecil 

dari plastik besar yang berukuran kurang dari 5 mm yang menjadi salah satu polusi 

dan limbah di laut yang menjadi kendala utama yang ada di dunia (NOAA, 2016; 

Andrady, 2003; Barnes et al. 2008). Sampah laut tidak akan pernah sepenuhnya 

terdegradasi dengan baik, karenanya masalah polusi sampah menjadi perhatian 

dunia yang sudah diangkat pada konferensi PBB di Rio+20. Penelitian sampah 

plastik telah berlangsung selama tahun 1970 – 2000, dengan berjalannya waktu 

microplastic menjadi isu penelitian yang baru berjalan 6 tahun terakhir pada tahun 

2010 dengan jumlah topik penelitian yang masih sedikit sekitar 50 topik penelitian 

yang dikompilasi oleh Sarah Gill, Plymouth University (GESAMP, 2015).  

 
Beberapa penelitan tentang sampah microplastic antara lain Jambeck, et al., (2015) 

yang menghitung 12.7 juta ton sampah plastik masuk ke laut yang berasal dari 192 

negara pesisir di dunia. Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-2 di dunia 

sebagai penyumbang sampah terbanyak setelah China dengan total sampah 

sebanyak 3,2 juta ton. Besarnya populasi dan kualitas sistem pengelolaan buangan 

sampah menjadi faktor utama dalam banyaknya sampah plastik ini. Plastik bagian 

dari sampah yang paling banyak ditemukan di hamparan dunia karena sifatnya yang 

memiliki daya apung, daya tahan untuk diuraikan dalam waktu yang lama, sampah 

plastik dikategorikan menjadi salah satu sampah berbahaya terutama di laut (Mato, 

et al., 2001; Gregory, 2009; Thompson et al., 2009). Efek secara fisik yang 

memberikan potensi dampak sampah laut akan meningkat seiring meningkatnya 

ukuran makrodebris, sedangkan efek secara kimia cenderung meningkat seiring 

menurunnya ukuran partikel plastik menjadi microplastic (United Nations 

Environment Programme, 2011; Thompson et al. 2004; Law et al. 2010). (GESAMP, 

2015).  van Sebille, et al., (2015) melakukan penelitian mengenai microplastic yang 

terapung dengan melakukan penghitungan dan pengumpulan data sampah 



	

	

microplastic terapung secara global dengan jumlah keberadaan microplastic 

sebanyak 93 – 236 juta ton metrik di daerah Utara Samudra Pasifik. Kemudian 

dilakukan penelitian lanjutan oleh (Sherman & van Sebille 2016) membahas model 

transpor microplastic di permukaan laut untuk menilai lokasi penghapusan optimal. 

Menurut Rochman et al., (2015) dalam penelitiannya menyarakan bahwa untuk 

melakukan penanggulangan risiko kontaminasi plastik pada organisme laut, perlu 

mengetahui dan memahami jumlah, bentuk dan distribusi dari plastik di lingkungan 

laut seiring dengan waktu yang terus berkembang. 

 
Melihat dampak bagi lingkungan perairan di sekitarnya, sampah microplastic ini 

dapat menyebar di permukaan air. Dengan melakukan observasi terhadap sampah 

microplastic yang mengambang di wilayah laut, bertujuan untuk mengetahui 

keberadaan sampah microplastic yang berada di wilayah perairan khususnya di 

Kabupaten Indramayu, Laut Utara Jawa. Kontribusi penelitian ini adalah melengkapi 

penelitian marine debris yang masih jarang di Indonesia khususnya dalam 

pencemaran sampah microplastic. 

 
Bahan dan Metode 
 
Wilayah penelitian berada pada batasan koordinat 5,73o LS -6,22o LS dan 108.22o 

BT dan 108.48o BT (Gambar 12). Data yang digunakan pada penelitian adalah data 

hasil observasi pengambilan sampel partikel microplastic dengan menggunakan 

towing plankton net. Proses towing dilakukan dengan interval waktu 10 menit. 

Pengambilan partikel dibantu dengan menggunakan alat penjepit (pin-set).  



Prosiding	Seminar	Nasional	Perikanan	dan	Kelautan	
Bandung,	17	November	2016	
	

	 385	

 
Gambar 12. Wilayah Kajian Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dan observasi. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diamati. 

 

 

 
Hasil  
 
Pengambilan data observasi pada objek sampah microplastic dilakukan di wilayah 

Kepulauan Biawak yang termasuk ke dalam wilayah Kawasan Konservasi Laut  

Daerah (KKLD) Kabupaten Indramayu yang secara spasial berada di daerah perairan 

Laut Utara Jawa. Dari hasil penelitian Purba et al., tahun 2015 menemukan bahwa 

berat sampah 3 – 26 kg terkumpul di sepanjang garis pantai 4.93 km di Pulau 

Biawak. Penelitian ini sendiri menngambil microplastic di kolom air dengan 

menggunakan towing pada 10 stasiun. 

 



	

	

Proses pengambilan sampel sampah microplastic dibantu dengan menggunakan 

plankton net yang dilakukan pada setiap stasiun dengan interval waktu 

pengambilan 10 menit kemudian dilakukan penyimpanan sampel pada plastik zip-

lock dengan bantuan alat penjepit pinset. Dari 10 stasiun pengambilan sampah 

microplastic diperoleh 1 stasiun berada di wilayah mulut sungai yang mermuara ke 

laut di daerah Karangsong Indramayu, 3 stasiun di laut terbuka wilayah utara 

Indramayu yang langsung berhadapan dengan wilayah terbuka Laut Jawa pada 

bagian utara. Didapatkan 2 titik yang berada di dekat wilayah Pulau Biawak, yaitu 

pada bagian utara dan selatan pulau, serta diperoleh 4 stasiun di dekat wilayah 

perairan Pulau Gosong dan Cendikian. 

 
Dari hasil pencacahan microplastic didapatkan berat sebesar 8.8 mg yang berasal 

dari stasiun 8 yang berada di wilayah perairan Pulau Gosong dan nilai massa partikel 

minimum sebesar 0.1 mg didapatkan dari stasiun 9 di wilayah perairan antara Pulau 

Gosong dan Pulau Cendikia. Dari hasil penimbangan seluruh sampel didapatkan 

massa total sebesar 26.8 mg (Gambar 9). 

 
 

Gambar 13. Grafik Massa Partikel Microplastic 
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Pada Gambar 13 dapat dilihat bahwa dari masing-masing stasiun memiliki berat 

partikel microplastic yang berbeda-beda tergantung dari kondisi lingkungannya. 

Pada stasiun 1 didapatkan nilai 1,6 mg yakni berada di wilayah muara sungai 

pelabuhan Karangsong Indramayu, yang dipengaruhi oleh limbah dari akivitas 

warga sekitar. Pada daerah stasiun 2 yang sudah berada di wilayah perairan terbuka 

jauh dari daratan, yaitu memasuki wilayah Laut Utara Jawa, berat yang didapatkan 

lebih meningkat dibandingkan berat sebelumnya, sebesar 2.7 mg. Berat yang 

diperoleh tersebut didapatkan karena saat pengambilan sampel microplastic, arus 

sedang menuju ke arah wilayah perairan terbuka. Sedangkan berat kedua terberat 

yang diperoleh dari stasiun 6 didapatkan karena pada wilayah tersebut kondisi 

lingkungan saat sedang melakukan pengambilan sampel microplastic, terdapat 

banyak sampah di sekitar wilayah stasiun 6. 

  
Dari seluruh sampel yang telah didapatkan dari hasil pengambilan secara observasi 

lapangan didapatkan paling banyak dengan jumlah 12 partikel serta paling sedikit 

didapatkan 3 partikel dari pengambilan 1 stasiun pengambilan. Hasil diperoleh 

melalui pengamatan pada partikel microplastic () 

 

 
Gambar 14. Pengamatan dan Pengukuran Partikel Microplastic 

©IFP2016	



	

	

Pada Gambar 14 dapat dilihat partikel yang diperoleh memiliki warna yang 

berbeda-beda diantaranya terdapat warna biru, putih, dan kuning. Pengukuran 

pada partikel dilakukan dengan hasil pengamatan yaitu sebesar 0,1 cm – 0,5 cm 

yang sesuai dengan klasifikasi dari ukuran microplastic menurut (NOAA, 2016), yakni 

sebesar 5 mm atau 0,5 cm. Bentuk dan ukuran yang ditemukan pada penelitian 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Ukuran dan Bentuk Partikel Microplastic 

Stasiun Bentuk Ukuran (mm) 
1 Fragmen 2 
2 Oval 5 
3 Persegi 1 
4 Oval 3 
5 Fragmen 5 

6 
Persegi 
panjang 

3 

7 Oval 2 
8 Fragmen 3 
9 Oval 2 
10 Oval 1 

 
Pada penelitian ini tidak dapat mengkaji dan tidak dapat diketahui bentuk awal dari 

microplastic tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat observasi lapangan tidak 

terdapat sama sekali sampah makro yang berada di wilayah pengambilan sampel 

sehingga bentuk yang didapatkan tidak terlalu jelas untuk didefinisikan secara jelas. 

Namun, dapat diasumsikan dari warna yang diperoleh pada partikel microplastic, 

bentuk awal dari partikel tersebut diduga berasal dari plastik bening dan tali rapia 

plastik yang terkomposisi menjadi partikel sangat kecil. 

Kesimpulan 
 
Dari hasil observasi pengambilan sampel microplastic di wilayah Kabupaten 

Indramayu, Laut Utara Jawa didapatkan berat partikel berkisar 0,1 – 8,8 mg. Ukuran 

yang diperoleh memiliki nilai sebesar  1- 5 mm dan memiliki jenis bentuk 

menyerupai persegi.  
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