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Persyaratan Legal 
Penulis harus menjamin bahwa naskah tidak akan 

dipublikasikan dimanapun dalam bahasa yang 

sama atau berbeda tanpa izin dari pemilik hakcipta, 

yang menjamin hak pihak ketiga tidak akan 

dilanggar, dan penerbit tidak akan bertanggung 

jawab jika ada klaim dari pihak ketiga. 

Penulis yang menyertakan bagian gambar atau teks 

yang sudah dipublikasikan di lain tempat yang 

membutuhkan izin dari pemilik harus menyertakan 

bukti  seperti izin atau persetujuan yang diperoleh 

ketika akan megirimkan makalahnya. Materi yang 

diterima tanpa bukti akan dianggap asli dari penulis. 

Naskah harus dilengkapi dengan “Pernyataan 

Pemindahan Hakmilik”  

Legal Requirement 
The author(s) guarantee(s) that the manuscript will 
not be published elsewhere in any language without 
the consent of the copyright owners, that the rights 
of third parties will not be violated, and that the 
publisher will not be held legally responsible should 
there be any claims for compensation. 
Authors wishing to include figures or text passages 
that have already been published elsewhere are 
required to obtain permission from the copyright 
owner(s) and to include evidence that such 
permission has been granted when submitting their 
papers. Any material received without such 
evidence will be assumed to originate from the 
authors. 
Manuscripts must be accompanied by the 
‘‘Copyright Transfer Statement’’.  
 

Prosedur Editorial 
Makalah harus merupakan hasil penelitian yang 

relatif baru. Semua naskah adalah subjek untuk 

peer review. Penulis harus mengirimkan naskahnya 

dalam bentuk elektronik dengan format LYX atau 

Word dan PDF ke alamat redaksi: 

Jurusan Budidaya Perairan 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar 

Lampung 35145 

Email : 

aquasains@yahoo.com 

aquasains@gmail.com 

Naskah yang dikembalikan ke penulis untuk revisi 

harus dikirim kembali dalam waktu 4 minggu, 

sebaliknya jika tidak akan dipertimbangkan telah 

menyatakan menarik diri. 

Naskah yang diyatakan ditolak tidak akan 

dikembalikan ke penulis (kecuali Ilustrasi asli). 

Makalah yang tidak sesuai dengan aturan jurnal 

akan dikembalikan ke penulis untuk direvisi sebelum 

dipertimbangkan untuk dipublikasi. Penulis 

bertanggung jawab terhadap keakuratan pustaka. 

Editorial Procedure 
Papers must present scientific results that are 
essentially new. All manuscripts are subject to peer 
review. 

Authors should submit their manuscripts 

electronically as Postscript or PDF to: Jurusan 

Budidaya Perairan 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar 

Lampung 35145 

Email : 

aquasains@yahoo.com 

aquasains@gmail.com 
Manuscripts which are returned to the authors for 
revision should be sent back within 4 weeks; 
otherwise they will be considered withdrawn. 
Rejected manuscripts will not be returned to the 
authors (except for original illustrations). 
Papers that do not conform to the journal norms 
may be returned to the authors for revision before 
being considered for publication. 
The author is responsible for the accuracy of the 
references. 

Persiapan Naskah 
Untuk membantu penulis menyiapkan naskah, 

Aquasains akan menyediakan template dalam 

bentuk paket makro LYX dan template dalam bentuk 

word yang dapat digunakan dengan MS Office Word 

Manuscript Preparation 
 General remarks To help you prepare your 

manuscript, Aquasains offers a LYX 
macropackage as well as a template that can 
be used with Winword 2007 or 2010 or higher. 

 Title page The title page should include: 

Panduan Untuk Penulis 
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2007 dan 2010 atau versi yang lebih tinggi sesuai 

dengan perkembangan teknologi. 

 Halaman Judul.Halaman judul harus 

termasuk: 

– Nama(nama) Penulis 

– Judul harus ringkas dan informatif 

– Intitusi yang berafiliasi dengan penulis 

dan alamat penulis 

– Alamat Email, telpon/HP dan nomor fax 

untuk korespondensi dengan penulis 

 Abstrak.Tiap Makalah harus didahuli dengan 

abstrak berisikan hasil yang paling penting 

dan kesimpulan yang dapat ditulis dalam 

bahasa indonesia atau bahasa inggris dengan 

tidak lebih dari 300 kata. 

 Kata Kunci. Tiga atau enam katakunci harus 

disediakan setelah abstrak untuk tujuan 

pengindekskan. 

 Singkatan. Singkatan harus didefinisikan 

pada saat pertama kali disebutkan dalam 

abstaks dan disebutkan ulang pada tubuh 

naskah utama dan digunakan secara 

konsisten untuk selanjutnya. 

 Daftar simbol yang harus mengikuti abstraks  

dalam bentuk daftar jika diperlukan. 

Penomoran Bab harus dalam bentuk desimal. 

Satuan Internasional (SI) harus digunakan. 

 Catatan kaki yang mendasar pada teks harus 

diberi nomor secara berurutan dan 

ditempatkan pada bagian bawah halaman 

dimana dirujuk 

 Catatan Kaki. Catatan pada halaman judul 

tidak diberikan simbol perujuk. Catatan kaki 

pada teks diberi nomor secara berurutan, 

begitu juga dengan tabel harus ditunjukkan 

dengan huruf kecil superscript (atau bintang 

untuk nilai signifikan dan data statistik 

lainnya).  

 Pendanaan. Penulis diharapkan untuk 

mengungkapkan semua bentuk 

komersialisasi atau asosiasi lain yang 

mungkin memici konflik kepentingan yang 

berhubungan dengan materi yang dikirim. 

Semua sumber pendanaan yang mendukung 

pekerjaan dan institusi atau perusahaan yang 

berafiliasi dengan penulis harus diakui. 

 Apendiks. Jika ada satu atau lebih apendiks, 

harus diberi nomr secara berurutan. 

Persamaan dalam apendiks harus ditujukan 

secara berbeda dari bagian utama makalah 

seperti (A1), (A2) dsb. Pada tiap apendiks 

persamaan harus diberi nomor secara 

terpisah. 

 The name(s) of the author(s) 
 A concise and informative title 
 The affiliation(s) and address(es) of the 

author(s) 
 The e-mail address, telephone and fax 

numbers of the communicating author 
 Abstract. Each paper must be preceded by an 

abstract presenting the most important results 
and conclusions in english or Indonesian in no 
more than 300 words. 

 Keywords. Three to six keywords should be 
supplied after the Abstract for indexing 
purposes. 

 Abbreviations Abbreviations should be defined 
at first mention in the abstract and again in the 
main body of the text and used consistently 
thereafter. 

 A list of symbols should follow the abstract if 
such a list is needed. Symbols must be written 
clearly. The numbering of chapters should be 
in decimal form. The international system of 
units (SI units) should be used. 

 Essential footnotes to the text should be 
numbered consecutively and placed at the 
bottom of the page to which they refer. 

 Footnotes on the title page are not given 
reference symbols. Footnotes to the text are 
numbered consecutively; those to tables 
should be indicated by superscript lower-case 
letters (or asterisks for significance values and 
other statistical data). 

 Acknowledgements. These should be as brief 
as possible. Any grant that requires 
acknowledgement should be mentioned. The 
names of funding organizations should be 
written in full. 

 Funding. Authors are expected to disclose any 
commercial or other associations that might 
pose a conflict of interest in connection with 
submitted material. All funding sources 
supporting the work and institutional or 
corporate affiliations of the authors should be 
acknowledged. 

 Appendix. If there is more than one appendix, 
they should be numbered consecutively. 
Equations in appendices should be designated 
differently from those in the main body of the 
paper, e.g. (A1), (A2) etc. In each appendix 
equations should be numbered separately. 

 References The list of References should only 
include works that are cited in the text and that 
have been published or accepted for 
publication.  
Personal communications should only be 
mentioned in the text. If available the DOI can 



 Pustaka. Daftar pustaka hanya yang 

termasuk kata dalam naskah yang disitir dan 

yang sudah dipublikasikan atau diterima untuk 

publikasi. 

Kominikasi pribadi hanya disebutkan dalam 

teks. Jika tersedia DOI (Digital Object 

Identifier) dapat ditambahkan pada akhir dari 

pustaka dalam bentuk pertanyaan. 

Pensitiran dalam teks harus ditunjukan 

dengan nomor dalam kurung kuadrat seperti 

[1], [2] dsb. Pustaka harus diberi nomor dalam 

urutan dimana terlihat dalam teks dan didaftar 

dalam urutan numerik. Judl jurnal harus 

disingkat sesuai dengan aturan internasional 

yang berlaku. Pustaka dengan tanda baca 

yang benar harus mengikuti gaya seperti 

berikut: 

Artikel jurnal: 

Hijau T, Hitam J, Biru W (2010) Judul artikel. 

Singkatan Jurnal.Volume Nomor:halaman-

halaman 

Buku: 

Hijau T, Hitam J (2012) Judul Buku. Lokasi: 

Penerbit. hal 

Buku dengan banyak Penulis: 

Biru W (2011) Judul Bab.Dalam: Hijau T, 

Hitam J (Eds) Judul Buku.  

Lokasi:Penerbit., pp 1-50 

Pustaka seperti “komunikasi pribadi” atau 

“data tidak dipublikasikan” tidak dapat 

dimasukkan dalam daftar pustak, tetapi harus 

disebutkan dalam tanda kurung: hal ini juga 

diterapkan pada makalah yang 

dipresentasikan pada pertemuan tetapi belum 

dipublikasikan atau diterima untuk publikasi. 

Tanggal harus diberikan untuk kedua bentuk 

“komunikasi pribadi” atau “data tidak 

dipublikasikan” 

Makalah yang telah diterima untuk publikasi 

harus dimasukkan dalam daftar pustaka 

dengan nama jurnal dan ditambahkan 

keterangan “in press”. 

Komunikasi oral hanya disebutkan dalam 

Pengakuan/ucapan terima kasih. 

Makalah yang dipoblikasikan online tetapi 

belum atau tidak dicetak dapat disitir 

menggunakan Digital Object Indentifier (DOI). 

DOI harus ditambahkan pada akhir pustaka 

dalam bentuk pertanyaan 

Contohnya: Ward J, Robinson PJ (2004) How 

to detect hepatocellular carcinoma in cirrhosis. 

Eur Radiol DOI 10.1007/s00330-004-1450-y 

be added at the end of the reference in 
question. 
Citations in the text should be identified by 
numbers in square brackets. References 
should be numbered in the order in which they 
appear in the text and listed in numerical order. 
Journal titles should be abbreviated. 
References with correct punctuation should be 
styled as follows: 
Journal articles: 
Green T, Black J, Blue W (2010) Title of article. 
Abbreviated journal title Vol No: page-page 
Books: 
Green T, Black J (2012) Book title. Publisher, 
location 
Multiauthor books: 
Blue W (2011) Chapter title. In: Green T, Black 
J (eds) Book title. Publisher, location, pp 1–50 
References such as ‘‘personal 
communications’’ or ‘‘unpublished data’’ cannot 
be included in the reference list, but should be 
mentioned in the text in parentheses: this also 
applies to papers presented at meetings but not 
yet published or accepted for publication.A date 
should be given for both ‘‘personal 
communications’’ and ‘‘unpublished data’’. 
Papers which have been accepted for 
publication should be included in the list of 
references with the name of the journal and ‘‘in 
press’’. 
Oral communications should only be 
mentioned in the  acknowledgements. 
A paper published online but not (yet) in print 
can be cited using the Digital Object Identifier 
(DOI). The DOI should be added at the end of 
the 
reference in question. 
Example: Ward J, Robinson PJ (2004) How to 
detect hepatocellular carcinoma in cirrhosis. 
Eur Radiol DOI 10.1007/s00330-004-1450-y 

 Illustrations and Tables. All figures 
(photographs, graphs or diagrams) and tables 
should be cited in the text, and each numbered 
consecutively throughout. Lowercase letters (a, 
b etc.) should be used to identify figure parts. If 
illustrations are supplied with uppercase 
labeling, lowercase letters will still be used in 
the figure legends and citations. 
Line drawings. Please submit good-quality 
prints. The inscriptions should be clearly 
legible. 
Half-tone illustrations (black and white and 
color). Please submit well-contrasted 
photographic prints with the top indicated on 
the back. 



 Ilustrasi dan Tabel. Semua gambar (Foto, 

grafik atau diagram) dan tabel harus disitir 

dalam teks, dan diberi penomeran secara 

berurutan dengan nomer arab (1, 2, dst) untuk 

mengidentifikasi gambar atau tabel. Gambar 

atau foto atau grafik harus dikirimkan dalam 

kualitas terbaik untuk dicetak, untuk gambar 

dua warna (hitam dan putih) harus dikirim 

dengan kontrs yang jelas. Beberapa gambar 

yang ditempatkan dalam satu plate dalam 

satu halaman harus dibuat legenda dengan 

singkat dan jelas yang dapat menjelaskan 

gambar. Legenda ditempatkan di bawah 

gambar, diats sitiran untuk gambar. 

Tabel harus memiliki judul dan legenda untuk 

menjelaskan jika menggunakan singkatan 

dalam tabel.Catatan kaki untuk tabel 

digunakan untuk menjelaskan keterangan dari 

isi tabel dengan meggunakan superscript 

huruf kecil. Untuk menjelaskan signifikansi 

atau data statistik digunakan lambang bintang 

(asterik). 

 

Plates. Several figures or figure parts should be 
grouped in a plate on one page. 
Figure legends must be brief, self-sufficient 
explanations of the illustrations. The legends 
should be placed at the end of the text. 
Tables should have a title and a legend 
explaining any abbreviation used in that table. 
Footnotes to tables should be indicated by 
superscript lower-case letters (or asterisks for 
significance values and other statistical data). 
For color illustrations the authors will be 
expected to make a contribution (£ 308, plus 
VAT) towards the extra costs, irrespective of 
the number of color figures. 

 

Pengiriman Elektronik 
Teks dan gambar harus dikirim dalam file terpisah. 

Panduan teknis untuk menyiapkan naskah. 

 Teks 

Jurnal aquasain hanya menerima file dengan 

format LYX (lebih disukai untuk yang sudah 

familier) atau format dokumen MS word. 

Untuk pengiriman naskah menggunakan 

perangakt lunah pengolah kata LYX harus 

menyertakan sumber aslinya dan dalam 

bentuk postscript atau pdf. Penulis dapat 

menggunakan paket makro LYX ataupun 

template word yang akan disediakan oleh 

radaksi. 

Panduan layout 

1. Menggunakan huruf normal sederhana 

(seperti timesRoman) untuk teks 

• Pilihan style yang lain: 

• Untuk teks yang membutuhkan 

perhatian, istilah asing, dan nama latin 

menggunakan tipe italik 

2. Untuk tujuan khusus seperti vektor 

matematik gunakan tipe huruf tebal 

3. Gunakan penomoran halaman secara 

otomatis 

4. Untuk Indentasi menggunakan tab stops 

dan tidak diperkenankan menggunakan 

space bar 

5. Untuk tabel menggunakan fungsi tabel 

dalam MS word, tidak menggunkan 

Electronic Submission 
Text and figures must be sent as separate files 
Technical instructions for preparing your 
manuscript 
 Text 

This journal accepts either LaTeX or Word 
documents. 
LaTeX: The electronic version should include 
the original source (including all style files and 
figures) and a PostScript or PDF version of the 
compiled submission. Authors who prepare 
their papers with 
LaTeX are encouraged to use macropackage 
for this journal. 
Layout guidelines 
1. Use a normal, plain font (e.g., Times 
Roman) for text. 

Other style options: 
o for textual emphasis use italic types. 
o for special purposes, such as for 

mathematical vectors, use boldface 
type. 

2. Use the automatic page numbering function 
to number the pages. 
3. Do not use field functions. 
4. For indents use tab stops or other 
commands, not the space bar. 
5. Use the table functions of your word 

processing program, not spreadsheets, to 
make tables. 



spreadsheet atau program Excell untuk 

membuat tabel 

6. Menggunakan editor persamaan dalam 

MS word 

7. Tabel dan gambar diletakkan di halaman 

akhir naskah 

8. Semua gambar yang ada dalam teks 

dikirimkan delam file terpisah 
 Ilustrasi 

Siapkan gambar yang akan dikirim dalam 

format EPS untuk grafik vektor yang dapat 

dikspor dari program pengolah gambar atau 

perangkat lunak image converter, dan untuk 

gambar dua warna (hitam-putih) 

menggunakan format TIFF. Nama file (satu file 

untuk tiap gambar) juga termasuk nomor 

gambar. Legenda gambar harus disertakan 

dalam teks tidak dalam file gambar. 

– Resolusi pemindaian:gambar yang 

dipindai harus didigitasi dengan resolusi 

minimum 800 dpi untuk gambar berwarna 

dan 300 dpi untuk gambar dua warna. 

– Warna gambar disimpan dalam format 

RGB (8 bits tiap saluran). 

– Grafik vektor: huruf yang digunakan dalam 

grafik vektor harus sudah termasuk, tidak 

diperkenankan menggambar 

menggunakan hairline, minimum tebal 

garis adalah 0.2 mm (0.567 pt). 

Format Data 

Untuk naskah awal  pengiriman file disimpan 

dalam bentuk RTF (Rich Text Format) atau 

DOC atau DOCX atau format lain yang 

kompatibel dengan pengolah kata MS Word. 

Gambar dalam format EPS dan atau TIFF. 

Jika menggunakan pengolah kata LYX  file 

disimpan dalam format berekstensi .lyx dan 

termasuk sumber aslinya dari makropaketnya 

dan dalam format postscript atau pdf. 

Informasi umum yang berisi judul, Operating 

system yang digunakan, program pengolah 

kata, program pengolah gambar, dan program 

kompresi file ditulis dalam program notepad 

atau wordpad. 

Semua file teks, ilustrasi atau gambar dan 

informasi umum dikirim dalam bentuk file 

kompresi ZIP, file diberi nama dengan hal 

yang mudah diingat (seperti nama penulis) 

tidak lebih dari 8 karakter tidak menggunakan 

simbol khusus. 

File dikirim ke alamat redaksi jurnal Aquasains 

di : 

aquasains@yahoo.com atau 

6. Use the equation editor of your word 
processing program or MathType for 
equations. 

7. Place any figure legends or tables at the 
end of the manuscript. 
8. Submit all figures as separate files and do 

not integrate them within the text. 
 Illustrations 
The preferred figure formats are EPS for vector 
graphics exported from a drawing program and TIFF 
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STRATEGI PENGATURAN PENANGKAPAN BERBASIS POPULASI

DENGAN ALAT TANGKAP BUBU RANGKAI PADA PERIKANAN

RAJUNGAN: STUDI KASUS DI PERAIRAN KABUPATEN KONAWE

SULAWESI TENGGARA

Ahmad Mustafa 1 · Abdullah1

Ringkasan Perikanan rajungan di Perair-
an Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengga-
ra dilingkupi permasalahan kurang efisi-
ennya alat tangkap yang digunakan (bu-
bu tunggal dan jaring insang dasar) yang
berdampak pada tekanan terhadap popu-
lasi rajungan. Penggunaan bubu rangkai
diharapkan dapat mengatasi permasalah-
an tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis ukuran dan kematangan go-
nad rajungan hasil tangkapan bubu rang-
kai berdasarkan fase bulan serta efisiensi
ekonomis alat tangkap ini. Hasil peneliti-
an menunjukkan kecenderungan lebar ka-
rapaks dan bobot individu rata-rata yang
lebih tinggi pada fase bulan awal terang
dan fase bulan terang, walaupun rata-rata
jumlah individu yang tertangkap per ti-
rip lebih tinggi pada fase bulan terang dan
awal gelap. Hanya sedikit rajungan matang
gonad yang tertangkap. Strategi yang da-
pat diterapkan untuk meningkatkan sifat
ramah lingkungan bubu rangkai adalah: Bu-
bu dipasang pada kedalaman >15 meter
untuk memperoleh ukuran yang lebih be-
sar; Operasi penangkapan dapat difokusk-
an pada fase bulan awal terang dan terang
untuk memperoleh bobot individu yang le-

1)Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universi-
tas Haluoleo Jl. HEA Mokodompit Kampus Bumi
Tridharma Anduonohu Kendari 93232
Phone/Fax : +62401393782
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bih besar; Bila tertangkap rajungan dengan
lebar karapaks < 10cm atau betina ma-
tang gonad dapat dilepas kembali ke alam;
Untuk efisiensi pemasaran, hasil tangkap-
an dapat ditampung sementara dalam ku-
rungan tancap dan diberi pakan ikan ru-
cah. Usaha penangkapan rajungan dengan
bubu rangkai layak dan menguntungkan se-
cara ekonomis dengan nilai NPV Rp. 84 .
098 . 870, B/C - ratio 23 dan IRR 605 %.

Keywords rajungan, bubu rangkai, pe-
ngaturan penangkapan, efisiensi ekonomis,
ramah lingkungan

PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara adalah salah satu pema-
sok bahan baku industri pengalengan ke-
piting rajungan yang merupakan komodi-
tas ekspor penting dari sektor perikanan.
Komoditi ini dihasilkan dari usaha peri-
kanan skala kecil dengan alat tangkap bu-
bu tunggal dan jaring insang. Kedua alat
tangkap ini kurang ramah lingkungan ka-
rena banyak menangkap spesies non tar-
get, hanya menjangkau kedalaman < 10m
sehingga menangkap rajungan mulai dari
ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat
dilepas kembali karena telah cacat bahk-
an mengalami kematian, akibatnya dapat
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memberi tekanan yang besar terhadap po-
pulasi rajungan. Penggunaan prototipe bu-
bu rangkai (long line pots) dengan kon-
struksi mulut bubu di sisi atas, mampu
mengatasi permasalahan tersebut [1]. Pro-
totipe ini memiliki jangkauan yang lebih
dalam, meningkatkan kualitas tangkapan,
dan meminimalisir spesies non taget. Se-
lanjutnya melalui pengaturan penangkap-
an berdasarkan karakteristik populasi ra-
jungan diharapkan alat tangkap ini mampu
menjamin keberlanjutan populasi rajung-
an dan efisien secara ekonomis. Rajung-
an memiliki penyebaran yang sangat lu-
as dan dapat hidup diberbagai jenis habi-
tat mulai dari tambak, perairan pantai (in-
shore) hingga perairan lepas pantai (off-
shore) [2]; [3]; dan [4]. Rajungan hidup pa-
da kedalaman air laut sampai 40 m (131
ft), pada daerah pasir, lumpur atau pan-
tai berlumpur. Rajungan merupakan he-
wan karnivora, makanannya berupa ikan,
dan binatang invertebrata. Rajungan ada-
lah perenang aktif, tetapi saat tidak ak-
tif mereka mengubur diri dalam sedimen
yang nampak hanya mata, antena di per-
mukaan dasar laut dan ruang insang terbu-
ka [5]. [6] mengungkapkan pada umumnya
udang dan kepiting berkeliaran pada wak-
tu malam untuk mencari makan. Organis-
me ini keluar dari tempat-tempat persem-
bunyiannya dan bergerak menuju tempat -
tempat yang banyak mengandung makan-
an. Tingkah laku (behaviour) penting dari
rajungan juga adalah perkembangan siklus
hidupnya yang terjadi di beberapa tempat.
Pada fase larva dan fase pemijahan, ra-
jungan berada di laut terbuka (off-shore)
dan fase juvenil sampai dewasa berada di
perairan pantai (in-shore) yaitu muara dan
estuaria [4]. Siklus hidup rajungan tersebut
menyebabkan penyebaran populasi rajung-
an yang dinamis di perairan pantai. Ka-
rakteristik populasi ini dapat menjadi da-
sar dalam pengaturan penangkapan untuk
perikanan rajungan yang optimal. Berda-
sarkan tingkah laku dan sifat-sifat populasi
rajungan tersebut dilakukan kajian terha-
dap rajungan hasil tangkapan bubu rang-
kai untuk menemukan strategi pengatur-
an penangkapan yang baik sehingga dapat

meningkatkan sifat ramah lingkungan alat
tangkap ini. Selain itu dilakukan kajian efi-
siensi ekonomis usaha yang menggunakan
alat tangkap tersebut. Untuk keperluan ka-
jian ini dilakukan uji coba pengoperasian
bubu rangkai untuk menangkap rajungan
selama satu tahun pada nelayan di Keca-
matan Soropia Kabupaten Konawe Propin-
si Sulawesi Tenggara.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan pada Bulan Oktober
sampai Nopember 2012 di Perairan Keca-
matan Soropia Kabupaten Konawe yang
merupakan salah satu daerah penangkapan
rajungan yang potensial di Sulawesi Teng-
gara (Gambar 1). Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode ekspe-
rimental fishing. Daerah penangkapan di-
tentukan berdasarkan informasi dari nelay-
an lokal. Seluruh rangkaian bubu dipasang
pada kedalaman 15-20 m. Eksperimental fi-
shing dilakukan dalam 4 fase bulan (bulan
gelap: 26-3 hari bulan; awal terang: 4-10
hari bulan; bulan terang: 11-18 hari bul-
an; awal gelap 19-25 hari bulan), sehingga
total penangkapan sebanyak 30 kali. Ra-
jungan yang tertangkap dipisahkan berda-
sarkan jenis kelamin, diukur panjang kara-
paksnya dan ditimbang beratnya dan dia-
mati gonadnya. Selanjutnya dilakukan wa-
wancara pada nelayan penangkap rajungan
untuk memperoleh data-data tentang per-
kembangan teknis dan aspek ekonomi usa-
ha berdasarkan hasil uji coba penggunaan
bubu rangkai selama satu tahun oleh nela-
yan setempat. Kelayakan ekonomis usaha
diukur menggunakan parameter Net Pre-
sent Value, Net Benefit/Cost Ratio dan In-
ternal Rate of Return.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perikanan Rajungan dan Alur
Pemasarannya

Usaha penangkapan rajungan di perairan
Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe me-
manfaatkan ketersediaan populasi rajung-
an yang menyebar sepanjang Pesisir Ti-
mur Jazirah Sulawesi Tenggara, khususnya
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Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian di Perairan
Kecamatan Soropia

pada area-area yang subur yang menda-
pat pasokan nutrien dari darat melalui alir-
an sungai-sungai periodik sepanjang pesi-
sir tersebut. Usaha perikanan rajungan di-
kembangkan masyarakat sebagai mata pen-
caharian utama dalam kategori perikanan
skala kecil/rumah tangga. Musim puncak
penangkapan pada Bulan September sam-
pai Maret, musim sedang pada Bulan April
sampai Mei, dan musim kurang pada Bul-
an Juni sampai Agustus. Operasi penang-
kapan mumumnya dilakukan pada malam
hari sebanyak satu trip per hari (pola one
day trip). Pada setiap trip dilakukan dua
kali pemasangan (setting) alat tangkap. Di-
upayakan agar penarikan alat tangkap (ha-
uling) pada saat air laut surut. Jadi pada
prinsipnya pengoperasian alat tangkap di-
lakukan dengan memanfaatkan pergerakan
dan aktivitas mencari makan dari rajungan
pada saat air laut pasang di malam hari.
Rajungan hasil tangkapan ditampung se-
mentara dalam kurungan tancap yang ter-
buat dari waring dan diberi pakan ikan ru-
cah. Penampungan ini berlangsung selama
dua atau tiga hari dengan maksud untuk
mengumpulkan hasil tangkapan dari bebe-
rapa trip hingga jumlahnya memadai un-
tuk dipasarkan sekaligus. Hasil tangkapan
dipasarkan ke pedagang pengumpul lokal
atau langsung kepada agen pemasok pa-
brik pengolah daging rajungan. Pada agen
pemasok pabrik, rajungan direbus dan di-
kuliti kemudian dikirim dalam bentuk da-

ging olahan ke pabrik pengalengan rajung-
an di Sulawesi Selatan untuk diekspor.

Kondisi Daerah Penangkapan

Daerah penangkapan rajungan di perair-
an pantai Kecamatan Soropia merupakan
area perairan pantai yang membentang an-
tara garis pantai dengan tubir karang (slo-
pe) dan memanjang mengikuti garis pan-
tai. Perairan ini memiliki kedalaman 5 hing-
ga 20 meter. Di beberapa tempat ditemui
hamparan lamun dengan kerapatan rendah
hingga sedang. Dasar perairan didominasi
pasir halus dan pecahan - pecahan karang.
Tutupan vegetasi mangrove dan aliran su-
ngai - sungai kecil periodik yang bermu-
ara di garis pantai serta keterbukaannya
terhadap pengaruh dinamika laut dalam
menyebabkan perairan ini menjadi subur
dan dinamis akibat gelombang dan arus
pasang surut. Kondisi ini sangat kondusif
sebagai habitat bagi kepiting rajungan. Be-
lum dapat dipetakan secara jelas area-area
yang berpotensi menjadi area pemijahan.
Rajungan betina matang gonad ditemuk-
an tersebar secara acak di daerah penang-
kapan. Demikian pula halnya dengan per-
iode pemijahan, sepanjang periode peneli-
tian tidak teridentifikasi pola waktu kema-
tangan gonad yang jelas karena jarangnya
induk matang gonad yang tertangkap.

Peralihan metode penangkapan

Sebelum diperkenalkan dengan alat tang-
kap bubu rangkai, nelayan penangkap ra-
jungan menggunakan alat tangkap jaring
insang atau sering disebut dengan pukat
kepiting. Setahun setelah diperkenalkan peng-
gunaan bubu rangkai untuk penangkapan
rajungan pada seorang nelayan, diketahui
bahwa telah banyak nelayan rajungan se-
tempat yang meninggalkan penggunaan ja-
ring insang dan beralih kepada alat tang-
kap bubu rangkai tanpa adanya proses sosi-
alisasi. Umumnya alasan utama yang men-
dasari peralihan tersebut adalah karena ha-
sil tangkapan bubu rangkai yang lebih ba-
nyak. Setelah setahun uji coba pengope-
rasian bubu rangkai dapat dididentifikasi
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adanya indikasi perbaikan kualitas tekno-
logi penangkapan dari penggunaan bubu
rangkai. Indikasi tersebut adalah sebagai
berikut: a. Terjadi peningkatan pendapat-
an nelayan, terlihat dari kemampuan me-
ningkatkan kualitas sarana penangkapan de-
ngan membeli mesin perahu. b. Praktis da-
lam penyimpanan di atas perahu dan mu-
dah dioperasikan (pemasangan dan pengam-
bilan hasil) c. Hasil tangkapan berkuali-
tas baik (tidak cacat) sehingga rajungan
yang berukuran kecil dapat dilepas kem-
bali dan hasil tangkapan dapat ditampung
dalam kurungan tancap dalam waktu yang
lebih lama. d. Lebih selektif karena sangat
jarang ditemukan biota lain yang tertang-
kap. e. Jangkauan operasi lebih luas karena
dapat dioperasikan pada perairan yang le-
bih dalam dengan mudah. f. Mendukung
dalam kelestarian populasi kepiting karena
sangat jarang ditemukan rajungan betina
matang gonad yang tertangkap.

Karakteristik hasil tangkapan bubu rang-
kai berdasarkan fase bulan

Hasil uji coba penangkapan selama satu si-
klus bulan (empat fase bulan) diperoleh
karakteristik hasil tangkapan seperti pa-
da Gambar 2-4. Gambar 2 memperlihatkan
bahwa jumlah individu rata-rata rajungan
jantan lebih tinggi dibanding rajungan be-
tina pada setiap fase bulan. Hal ini meng-
gambarkan pula rasio kelamin rajungan jant-
an dan betina di perairan meskipun tidak
tampak perbedaan yang besar yaitu 1:0,50
– 1:0,88. [7] juga menemukan sex ratio ra-
jungan jantan:betina = 1:0,88 di Teluk Per-
sia. Terlihat pula bahwa rata-rata jumlah
individu per trip yang tertangkap lebih ting-
gi pada fase bulan terang dan awal gelap
dibanding dua fase bulan lainnya. Diduga
bahwa tingginya air pasang pada fase bul-
an terang serta cahaya bulan yang mene-
rangi perairan memacu aktivitas mencari
makan dari rajungan sehingga lebih agresif
memasuki bubu untuk memakan umpan.
Gambar 3 memperlihatkan adanya kecen-
derungan ukuran yang lebih lebar terdapat
pada fase bulan awal terang dan terang.
Hal ini menunjukkan bahwa pada fase bul-
an awal terang rajungan yang lebih besar
banyak berada di daerah penangkapan dan

Gambar 2 Perbandingan jumlah rata-rata indi-
vidu rajungan jantan dan betina yang tertangkap
dengan bubu rangkai berdasarkan fase bulan

memasuki bubu. Lebar karapaks rajung-
an yang tertangkap selama penelitian 90-
125 mm untuk jantan dan 55-155 mm un-
tuk betina. Sebagai pembanding, di pantai
Teluk Perisa Iran rajungan ditemukan de-
ngan panjang karapaks 60 -150 mm untuk
jantan dan 50 – 145 mm untuk betina [7].
Dalam hal lebar karapaks [8] menyatakan
di Australia, rajungan P. Pelagicus mulai
mencapai batas ukuran minimum yang bo-
leh ditangkap sebesar 127 mm pada usia
1 tahun dan kelimpahannya sangat dipe-
ngaruhi oleh musim. Hasil tangkapan sela-
ma penelitian sangat sedikit yang menca-
pai ukuran tersebut.

Pada fase bulan gelap meskipun tinggi pa-
sang air laut lebih besar tetapi aktivitas
mencari makan dari rajungan relatif lebih
rendah, jumlah maupun ukuran rajungan
yang berada di daerah penangkapan lebih
kecil. Pada fase bulan awal terang mes-
kipun kelimpahan kepiting di daerah pe-
nangkapan lebih rendah tetapi ukuran in-
dividunya lebih besar. Diduga bahwa ke-
butuhan energi bagi rajungan dewasa un-
tuk memasuki periode moulting maupun
reproduksi di fase bulan terang mendorong
peningkatan aktivitas mencari makan ra-
jungan. [9] menyatakan rajungan berhenti
mencari makan sesaat sebelum dan sepan-
jang fase moulting. Gambar 4 memperli-
hatkan adanya kecenderungan peningkat-
an bobot rata-rata individu rajungan pada
fase bulan awal terang dan bulan terang.
Hal ini menggambarkan efek dari pening-
katan aktivitas mencari makan pada kedua
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Gambar 3 Lebar karapaks rata-rata rajungan
yang tertangkap dengan bubu rangkai berdasarkan
fase bulan.

fase bulan tersebut terhadap bobot tubuh.
Peningkatan bobot tubuh ini diduga pu-
la berkaitan dengan periode moulting dan
pemijahan.

Sepanjang periode penelitian hanya dite-
mukan dua individu betina matang gonad
yang tertangkap yaitu pada periode bulan
terang. Hal ini mengindikasikan adanya in-
duk matang gonad di daerah penangkapan.
[10] menemukan indeks gonad tertinggi pa-
da Portunus pelagicus di India pada bulan
Desember, Januari dan Maret sedangkan
pada bulan Oktober dan nopember sangat
kecil. Jumlah sampel induk matang gonad
yang sangat sedikit menyebabkan analisis
perkembangan kematangan gonad berda-
sarkan fase bulan tidak dapat dilakukan.
Hal ini berbeda dengan pada saat nelay-
an mengoperasikan jaring insang sehingga
mengindikasikan bahwa penggunaan bubu
rangkai mampu mengeliminir tertangkap-
nya betina matang gonad. Diduga konstruk-
si mulut bubu pada sisi atas menyebabkan
betina matang gonad mengalami kesulit-
an untuk memanjat dan masuk ke dalam
bubu atau terjadi penurunan agrsifitas ra-
jungan betina mencari makan selama peri-
ode matang gonad. Dengan demikian kon-
struksi bubu rangkai yang digunakan me-
miliki nilai positif dalam hal pelestarian
populasi rajungan karena tidak menangkap
rajungan betina yang akan memijah.

Kelayakan Ekonomis Usaha

Hasil estimasi rata-rata hasil penjualan ber-
dasarkan fluktuasi tingkat produksi bubu

Gambar 4 Bobot tubuh rata-rata rajungan yang
tertangkap dengan bubu rangkai berdasarkan fase
bulan.

rangkai yang diuji menunjukkan bahwa usa-
ha perikanan ini memiliki tingkat penda-
patan operasi per tahun Rp. 34.128.000 atau
pendapatan bersih rata-rata Rp. 25.885.440.
Nilai NPV sebesar Rp. 84.098.870, nilai net
B/C ratio sebesar 23 dan nilai IRR sebesar
603. Berdasarkan nilai-nilai indikator ter-
sebut dapat dikatakan bahwa usaha per-
ikanan rajungan yang menggunakan alat
tangkap bubu rangkai menguntungkan dan
layak secara ekonomis.

Strategi pengaturan penangkapan rajung-
an

Beberapa fakta yang teridentifikasi dari ha-
sil uji coba penangkapan rajungan dengan
menggunakan bubu rangkai (long line po-
ts) selama satu tahun pada nelayan rajung-
an di Kabupaten Konawe memperlihatan
adanya peningkatan kualitas teknologi pe-
nangkapan dibanding teknologi penangkap-
an yang digunakan sebelumnya. Perbaik-
an kualitas tersebut meliputi kemudahan
pengoperasian, efisiensi teknis yang indi-
katornya adalah peningkatan produksi, pe-
ningkatan sifat ramah lingkungan alat tang-
kap khususnya dalam mengeliminasi ter-
tangkapnya rajungan betina matang gonad
dan berukuran kecil, serta efisiensi ekono-
mis usaha. Oleh karena itu rancangan bu-
bu rangkai dapat direkomendasikan untuk
digunakan menggantikan penggunaan ja-
ring insang atau pukat kepiting. Daerah
penangkapan rajungan di lokasi peneliti-
an hanya terbatas pada kedalaman 5 sam-
pai 20 m dan setelah itu adalah tubir ka-
rang yang sangat dalam. Pemusatan pe-
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nangkapan pada kedalaman >15 mmemung-
kinkan dan mewakili ukuran rajungan la-
ut dalam. Menurut [11] dan [4] menyatak-
an bahwa rajungan yang berasal dari per-
airan dalam dapat mempunyai lebar kara-
paks 12 – 15 cm. Peningkatan ukuran dan
bobot individu pada fase bulan awal te-
rang dan terang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan produksi tanpa kekhawatir-
an akan menangkap betina matang gonad.
Di samping betina matang gonad jarang
ditemukan tertangkap dengan bubu rang-
kai dengan disain yang diuji, apa bila ada
yang tertangkap pun dapat dilepas kembali
ke alam dengan aman. Pelepasan kemba-
li ini dapat direkomendasikan mengingan
bahwa rajungan yang tertangkap dengan
bubu rangkai ini tidak mengalami cacat.

Penampungan sementara dalam kurungan
tancap untuk kepentingan pemasaran yang
didukung dengan pemberian pakan juga ka-
rena kualitas kepiting yang tertangkap sa-
ngat baik dan tidak cacat sehingga dapat
ditampung lebih lama. Menurut [12] P. Pe-
lagicus juga makan ikan sehingga kita da-
pat memanfaatkan by catch atau discards
dari berbagai alat tangkap untuk pakan-
nya. Hal ini memungkinkan karena ketika
tertangkap dalam kantong trawl pun he-
wan ini aktif makan. Dijelaskan pula bah-
wa P. pelagicus dapat mengisi lambungnya
dalam 8 menit dan mengosongkannya kem-
bali dalam 6 jam kecuali tulang ikan me-
merlukan waktu sekitar 24 jam. Namun de-
mikian, perlu dilakukan pengkajian lanjut-
an khusus tentang pengaruh penampungan
dalam kurungan tancap terhadap perubah-
an bobot dan kelangsungan hidup rajung-
an. Karena itu berdasarkan hasil analisis
karakteristik hasil tangkapan bubu rangkai
selama penelitian dapat direkomendasikan
penangkapan kepiting rajungan di perair-
an pantai Kabupaten Konawe setiap fase
bulan dengan memperhatikan hal-hal se-
bagai berikut:

1. Penangkapan dilakukan pada kedalam-
an lebih 15 meter untuk memperoleh
ukuran individu yang lebih besar.

2. Penangkapan dapat difokuskan pada fa-
se bulan awal terang dan terang untuk

memperoleh bobot individu yang lebih
besar.

3. Untuk hasil tangkapan yang berukuran
kecil (lebar karapaks < 10 cm) atau bila
tertangkap betina matang gonad dapat
dilepas kembali ke alam.

4. Hasil tangkapan dapat ditampung se-
mentara dalam kurungan tancap yang
didukung dengan pemberian pakan ik-
an rucah.

Kelayakan Ekonomis Usaha

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawa-
hi yang mendukung nilai pendapatan ope-
rasi per tahun dari alat tangkap ini. Per-
tama, adanya peningkatan hasil tangkapan
dibanding alat tangkap yang digunakan ne-
layan sebelumnya dan operasi penangkap-
an yang dapat berlangsung. Satu-satunya
kesulitan yang dihadapi nelayan adalah ke-
tersediaan umpan. Kedua, hasil tangkapan
seluruhnya dipasarkan pada perusahaan -
perusahaan yang menampung hasil tang-
kapan untuk diekspor. Ketiga, biaya ope-
rasional yang relatif rendah. Model pema-
saran dalam bentuk kemitraan dengan per-
usahaan eksportir akan menjamin stabili-
tas harga. Meskipun ada perbedaan jumlah
produksi pada musim puncak, musim biasa
dan musim paceklik tetapi fluktuasinya ja-
uh lebih stabil dan disepakati bersama an-
tara nelayan dan pihak perusaahaan. Pada
model pemasaran ini, harga sangat diten-
tukan oleh ukuran dan kualitas hasil tang-
kapan. Hasil analisis memperlihatkan bah-
wa usaha ini mempunyai NPV positif yang
berarti usaha perikanan tersebut dikatak-
an menguntungkan. Nilai NPV usaha peri-
kanan bubu rangkai sebesar Rp. 84.098.870
bila dibandingkan nilai rata-rata investa-
si yaitu sebesar Rp. 4.490.000,- maka nilai
sekarang usaha yang berjangka waktu se-
lama 6 tahun tersebut bernilai 18 kali ni-
lai investasi. Daya tahan kapal merupakan
penentu umur ekonomis usaha ini. Penggu-
naan material kayu menjadikan umur eko-
nomisnya relatif lebih pendek. Hasil anali-
sis Net B/C ratio sebesar 23 yang berarti
nilai rasio keuntungan dan biaya lebih dari
1 menggambarkan usaha tersebut mengun-
tungkan. Besarnya nilai tersebut dimung-
kinkan oleh perbandingan antara laba ber-
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sih per tahun dengan investasi awal yang
lebih besar pada alat tangkap ini. Nilai IRR
sebesar 603% jauh lebih besar dari nilai
suku bunga kredit bank umum yang ber-
kisar 12-18 %. Ini berarti bahwa kondisi
usaha sangat baik dan bila usaha terse-
but dibangun menggunakan dana pinjam-
an dari bank, maka kondisi usaha dapat
dikatakan aman untuk pengembalian pin-
jaman. Berdasarkan nilai ketiga parameter
kelayakan usaha yang dianalisis, dapat di-
simpulkan bahwa nilai produksi alat tang-
kap ini mampu menjamin kelayakan kondi-
si usaha perikanan rakyat. Pengoperasian
usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha
sendiri dan operasional penangkapan yang
dapat dilakukan oleh seorang nelayan se-
bagaimana umumnya perikanan skala kecil
memberi nilai tambah bagi kelayakan usa-
ha ini karena tidak diperlukan upah buruh
dan sistem bagi hasil.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut: Penangkapan kepiting
rajungan di perairan pantai Kabupaten Ko-
nawe dapat menggunakan bubu rangkai de-
ngan disain mulut bubu pada sisi atas pada
setiap fase bulan dengan memperhatikan
kedalaman lebih 15 meter untuk mempe-
roleh lebar karapaks yang lebih besar, pri-
oritas penangkapan pada pada fase bulan
awal terang dan terang untuk mempero-
leh bobot individu yang lebih besar, hasil
tangkapan yang berukuran kecil atau be-
tina matang gonad dapat dilepas kemba-
li ke alam dan hasil tangkapan dapat di-
tampung sementara dalam kurungan tan-
cap dengan didukung pemberian pakan ik-
an rucah. Secara ekonomis usaha penang-
kapan rajungan dengan bubu rangkai yang
direkomendasikan menguntungkan dan me-
miliki kelayakan ekonomis usaha yang ba-
ik.
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Ringkasan An important factor on tila-
pia aquaculture (Oreochromis niloticus) is
the availability of food in sufficient quan-
tity, unfortunetely soybean meal and fish
oil as feed ingredients are imported. Alter-
native feedstuffs needed to solve the pro-
blem of limited soybean meal. Indonesia is
the largest producer of palm oil by-product
called palm kernel meal (PKM). The stu-
dy was conducted to determine the effect of
the addition of rumen enzyme and fermen-
tation on nutrient digestibility determines
the level of PKM and PKM as a feed ingre-
dient for tilapia growth. This research used
completely randomized design with 7 trea-
tments and 3 replications. BEST tilapia wi-
th total weight of 23.83 ± 1.39 g / fish were
used. Data were analyzed using analysis of
variance and followed by Duncan test. The
study shows that the use of BIS fermented
with rumen enzymes and Trichoderma ree-
sei provide the best nutrition and digestibi-
lity compared to other treatments. Nutri-
ent content and digestibility of total prote-
in (83.73%), carbohydrate (65.46%), ener-
gy (77.77%) and total digestibility (58%).
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PENDAHULUAN

Kebutuhan protein nila (Oreochromis ni-
loticus) dalam pakan buatan memerlukan
bahan penyusun dengan kandungan prote-
in yang tinggi. Bahan penyusun pakan de-
ngan kadar protein yang tinggi misalnya
tepung kedelai yang sebagian besar masih
diimpor. Indonesia mengimpor bungkil ke-
delai lebih dari 2,5 juta ton pada tahun
2011 karena tidak dapat mencukupi kebu-
tuhan tepung kedelai sebagai bahan pakan
ikan [1]. Bahan penyusun pakan alterna-
tif dibutuhkan misalnya dari tepung bung-
kil inti sawit (BIS) yang dapat menggan-
tikan fungsi tepung kedelai. Bungkil inti
sawit dihasilkan dari industri minyak sa-
wit dimana Indonesia merupakan salah sa-
tu negara penghasil minyak sawit dunia.
Penggunaan BIS dalam pakan ikan dipe-
ngaruhi beberapa faktor, yaitu serat kasar
yang mengandung manan yang tidak da-
pat dicerna oleh tubuh, kandungan prote-
in yang rendah dan kandungan lemak yang
sangat tinggi. [2] menegaskan bahwa peng-
gunaan BIS lebih dari 8 % dalam pakan
ikan mempengaruhi pertumbuhan dan pa-
rameter kualitas pakan. Penelitian dilakuk-
an untuk mengetahui pengaruh penambah-
an enzim rumen dan fermentasi dengan ka-
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pang terhadap kandungan nutrisi BIS dan
mengetahui tingkat kecernaan BIS sebagai
bahan pakan untuk pertumbuhan nila. Pe-
nambahan enzim pada bahan pakan diha-
rapkan dapat menurunkan kadar serat ka-
sar. Enzim pendegradasi serat kasar yang
mudah didapat adalah enzim rumen dom-
ba (Ovis aries). Serta fermentasi oleh be-
berapa jenis kapang: Rhizopus oligosporus,
Aspergillus niger, Trichoderma reesei dan
Rhizopus oryzae diharapkan dapat mening-
katkan kandungan protein dan menurunk-
an lemak pada pakan nila.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada Mei sampai
Agustus 2012 di Instalasi Riset Plasma Nu-
tfah Cijeruk, Bogor. Bahan yang digunak-
an nila BEST dengan rerata berat total 23
± 1,39 gr/ekor, bungkil inti sawit, Cromiun
oxide (Cr2O3), pakan acuan, enzim rumen
domba, tepung tapioka dan 4 jenis kapang
: Rhizopus oligosporus, Aspergillus niger,
Trichoderma reesei dan Rhizopus oryzae.
Rancangan acak lengkap dengan 7 perla-
kuan dan 3 ulangan digunakan dalam stu-
di. Data yang diperoleh dianalisis menggu-
nakan analisis sidik ragam (ANOVA) dan
dilanjutkan dengan uji Duncan. Perlakuan
tersebut dengan perincian pada Tabel 1.

Hidrolisis enzim rumen dilakukan menggu-
nakan metode [3]. Fermentasi menurut [4]
dengan menggunakan empat jenis kapang:
: Rhizopus oligosporus, Aspergillus niger,
Trichoderma reesei, dan Rhizopus oryzae.
Proses pembuatan pakan dilakukan dengan
pencampuran bahan pakan sesuai formula-
si (Tabel 2). Pakan dibuat dalam bentuk
moist pellet. Uji Kecernaan dilakukan de-
ngan menambahkan indikator penanda de-
ngan Cr2O3 pada bahan pakan yang telah
disiapkan. Parameter yang diamati adalah
kecernaan total, kecernaan protein, kecer-
naan karbohidrat dan kecernaan energi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji kecernaan total (Gambar 1) di-
peroleh dari perlakuan dengan persenta-
se yang tertinggi sampai terendah sebagai
berikut : perlakuan F (58,73%), D(55,73%),

Gambar 1 Kecernaan total nila BEST (Oreo-
chromis niloticus) dengan menggunakan perlaku-
an bahan pakan

E(54,19%), B(53,21%), G(52,97%), C(49,44%),
dan A(48,08%). Berdasarkan hasil uji sta-
tistik pada selang kepercayaan 95% me-
nunjukkan bahwa perlakuan A (kontrol) ti-
dak memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap perlakuan B, C, E dan G,
namun berpengaruh nyata terhadap perla-
kuan D dan F.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pe-
ngaruh penggunaan BIS yang ditambah cair-
an rumen maupun yang difermentasi de-
ngan kapang terhadap kecernaan total. Ke-
cernaan total tertinggi terdapat pada per-
lakuan F, yaitu dengan perlakuan penam-
bahan cairan enzim rumen dan fermenta-
si kapang Trichoderma reesei. Trichoderma
reesei mampu mendegradasi manan dalam
BIS dengan meningkatnya nilai energi me-
tabolisme sejati dan total gula terlarut ka-
rena adanya perubahan polisakarida (man-
an) menjadi bentuk yang lebih sederhana
(oligosakarida) menjadi mannosatriosa, man-
nobiosa dan mannose [5].

Nilai kecernaan protein (Gambar 2) nila se-
lama penelitian dari yang tertinggi sampai
yang terendah berturut-turut adalah seba-
gai berikut : perlakuan F (83,06%), E(82,47%),
D(82,11%), C(81,82%), G(81,16%), A(77,91%),
dan B(75,63%). Berdasarkan hasil uji sta-
tistik pada selang kepercayaan 95% me-
nunjukan bahwa perlakuan A (kontrol) ti-
dak memberikan pengaruh yang berbeda
nyata terhadap perlakuan B, namun ber-
pengaruh nyata terhadap perlakuan C, D,
E, F dan G.

Kecernaan protein tertinggi terdapat pa-
da perlakuan F yaitu penambahan bahan
pakan tepung bungkil inti sawit yang te-
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Tabel 1 Rancangan Perlakuan yang dicobakan

Perlakuan Pakan Acuan Bungkil Inti Sawit Rumen Domba Kapang

A ! # # #

B ! ! # #

C ! ! ! #

D ! ! ! Rhizopus oligosporus
E ! ! ! Aspergillus niger
F ! ! ! Trichoderma reesei
G ! ! ! Rhizopus oryzae

Keterangan : √: bahan digunakan ; ×: bahan tidak digunakan

Tabel 2 Komposisi bahan baku pakan nila BEST (Oreochromis niloticus) dengan menggunakan berbagai
perlakuan bungkil inti sawit.

Komposisi A B C D E F G
Pakan Acuan 98% 69% 69% 69% 69% 69% 69%
BIS - 29% - - - - -
BIS + ekstrak rumen - - 29% - - - -
BIS + rumen + R O - - - 29% - - -
BIS + rumen + A N - - - - 29% - -
BIS + rumen + T R - - - - - 29% -
BIS + rumen + R Or - - - - - - 29%
Cr2O3 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Binder 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Keterangan :
BIS : Bungkil Inti Sawit
R O : Rhizopus oligosporus
A N : Aspergillus niger
T R : Trichoderma reesei
R Or : Rhizopus oryzae

Cr2O3 : Chromium oxide

Gambar 2 Kecernaan protein nila BEST (Oreo-
chromis niloticus) dengan menggunakan perlaku-
an bahan pakan

lah dicampur enzim rumen dan kapang T.
reesei. Hal ini sesuai dengan hasil peneli-
tian [5], bahwa penambahan T. reesei da-
pat meningkatkan kandungan protein pada
BIS dari 16,5% menjadi 24,31%.

Nilai kecernaan karbohidrat (Gambar 3)
selama penelitian dari yang tertinggi sam-
pai terendah berturut-turut adalah sebagai
berikut : perlakuan F (83,06%), D (82,47%),
G (82,11%), C (81,82%), E (81,16%), A
(77,91%) dan B (75,63%). Berdasarkan ha-
sil uji statistik pada selang kepercayaan 95%
menunjukan bahwa perlakuan A (kontrol)
tidak berbeda nyata terhadap perlakuan B
tapi berpengaruh nyata terhadap perlaku-
an C, D, E, F dan G.

Kecernaan tertinggi terdapat pada perla-
kuan F, dimana pakan berbahan BIS de-
ngan pencampuran enzim rumen dan fer-
mentasi oleh kapang T. reesei. Hal ini di-
sebabkan oleh penambahan enzim rumen
dan fermentasi kapang T. reesei yang ke-
duanya mengandung enzim mananase. Bung-
kil inti sawit tersusun atas hemiselulosa,
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Gambar 3 Kecernaan karbohidrat nila BEST
(Oreochromis niloticus) dengan menggunakan
perlakuan bahan pakan.

Gambar 4 Kecernaan energi nila BEST (Oreo-
chromis niloticus) dengan menggunakan perlaku-
an bahan pakan.

dimana fraksi polisakarida manan adalah
yang terbanyak [5]. Maka pendegradasian
manan secara total mampu memecah ikat-
an tersebut dan merubahnya menjadi oli-
gosakarida atau bahkan monosakarida yang
mudah dicerna. Dengan dihidrolisisnya po-
lisakarida manan menjadi beberapa oligo-
sakarida/monosakarida yang mudah dicer-
na tubuh menyebabkan terjadinya pening-
katan nilai nutrisi.

Nilai kecernaan energi (Gambar 4) selama
penelitian dari yang tertinggi sampai ter-
endah berturut-turut adalah sebagai beri-
kut : perlakuan F (77,77%), D (76,85%),
E (75,16%), C (73,75%), A (70,80%), G
(70,62%) dan B (68,61%). Berdasarkan ha-
sil uji statistik pada selang kepercayaan 95%
menunjukkan bahwa perlakuan A (kontrol)
tidak berbeda nyata terhadap perlakuan B
dan G tapi berpengaruh nyata terhadap
perlakuan C, D, E dan F.

Kecernaan energi tertinggi terdapat pada
perlakuan F, yaitu pakan dengan bahan
BIS dicampur enzim rumen fermentasi oleh
kapang T. reesei. Hal ini sesuai dengan per-
nyataan [5], bahwa terjadi degradasi poli-

sakarida manan yang ada pada BIS oleh
kapang T. reesei menjadi bentuk yang le-
bih sederhana (oligosakarida) yang meng-
hasilkan nilai energi yang cukup baik di-
bandingkan dalam bentuk polisakarida man-
an.

SIMPULAN

Tepung bungkil inti sawit dengan penam-
bahan cairan enzim rumen domba dan fer-
mentasi oleh T. reesei memberikan hasil
yang terbaik dan tertinggi terhadap kecer-
naan total kecernaan protein, kecernaan kar-
bohidrat dan kecernaan energi pada pakan
nila BEST.
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STUDI POTENSI TERIPANG DI PERAIRAN BANGKA SEBAGAI

SUMBER STEROID UNTUK SEX REVERSAL IKAN NILA

Andri Kurniawan1 · Ardiansyah Kurniawan1 ·

Ringkasan Teripang merupakan salah sa-
tu potensi perikanan dan kelautan Bang-
ka Belitung. Selama ini, teripang diman-
faatkan sebagai bahan makanan maupun
produk olahan. Padahal, teripang diketa-
hui mengandung bahan aktif steroid yang
dapat difungsikan untuk berbagai keperlu-
an. Penelitian ini dilakukan untuk meng-
etahui potensi teripang yang ada di Per-
airan Bangka dan menganalisis potensi se-
nyawa bioaktif steroid yang terkadung un-
tuk sex reversal ikan nila. Berdasarkan ha-
sil penelitian yang dilakukan di Tanjung
Gunung diperoleh jenis teripang yang do-
minan adalah teripang karang (Holothuria
nobilis), teripang getah (H. leucospilota),
dan teripang dada merah (H. edulis). Se-
telah dilakukan uji kualitatif potensi ste-
roid dengan uji visualisasi warna Lieberm-
an Burchard diperoleh hasil positif steroid
terhadap ketiga jenis teripang tersebut. .

Keywords Teripang, Bangka, Steroid,
Sex Reversal
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PENDAHULUAN

Eksplorasi potensi teripang sebagai salah
satu komoditi perikanan potensial di Pro-
pinsi Kepulauan Bangka Belitung masih be-
lum banyak dikembangkan, terlebih pada
jenis-jenis yang belum banyak dikenal dan
tidak memiliki nilai ekonomis penting. Ela-
borasi bahan aktif dari teripang non eko-
nomis diharapkan dapat memberikan infor-
masi pemanfaatan teripang dari sudut eko-
nomis yang berbeda. Berbagai penelitian
telah menunjukkan potensi bahan aktif te-
ripang antara lain sebagai antibakteri [1],
antijamur [2], penghasil enzim arginin ki-
nase [3], serum amyloid A [4], glikosida [5],
sumber fucan sulfat sebagai penghambat
osteoclastogenesis [6], dan coelomic fluid
sebagai antioksidan [7]. Selain bahan aktif
tersebut, sejumlah teripang juga telah dite-
liti mengandung steroid. Steroid dapat di-
gunakan sebagai manipulator seksual pada
komoditas perikanan melalui sex reversal
secara hormonal. Di dalam manipulasi sek-
sual, steroid dapat pula digunakan untuk
menggantikan peran 17α-metiltestosteron,
11-ketotestosteron, maupun testosterone pro-
pionate sebagai bahan manipulator maksu-
linisasi kimiawi yang selama ini sering di-
gunakan pada komoditas perikanan. Ma-
nipulasi monoseksual komoditas perikan-
an tertentu memiliki keuntungan dimana
energi seksual diarahkan menjadi energi per-
tumbuhan sehingga lebih menguntungkan
dalam konteks produksi dan aspek ekono-
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misnya. Salah satu komoditas perikanan yang
dapat dilakukan sex reversal adalah ikan
nila dimana ikan jantan dipandang lebih
menguntungkan karena memiliki pertum-
buhan yang lebih cepat dibandingkan de-
ngan ikan betina. Hal ini dikarenakan ener-
gi reproduksi diarahkan menjadi energi per-
tumbuhannya sehingga lebih cepat tumbuh.

MATERI DAN METODE

Ekstraksi steroid teripang

Ekatraksi teripang dilakukan dengan me-
tode ekstraksi dingin dengan maerasi. Te-
ripang yang diperoleh dari eksplorasi, di-
cuci dan digiling untuk memperluas per-
mukaan partikel. Hasil penggilingan diren-
dam dalam methanol dimana perbanding-
an teripang dan methanol 1:2 dan dilakuk-
an pengadukan. Maerasi dilakukan selama
24 jam pada suhu 5oC. Setelah proses ma-
erasi, dilakukan proses pemisahan rende-
men dan filtrat menggunakan sentrifuse. Fil-
trat dikeringkan dalam oven pada suhu 60oC
hingga kering untuk memisahkan methanol
dan ekstrak steroid yang larut dalam me-
thanol.

Analisis kualitatif steroid

Analisis kualitatif steroid dilakukan dengan
menggunakan uji visualisasi warna Lieberm-
an Burchard. Uji visualisasi warna dilakuk-
an untuk menunjukkan ada atau tidaknya
kandungan steroid pada hasil ekstrak. In-
dikator warna hijau disebabkan terjadinya
polimerisasi lemak tak jenuh dalam medi-
um asam asetat anhidrat dan asam sulfat
pekat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi teripang di Perairan Bangka

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seca-
ra geografis terletak pada 104o50’ sampai

109o30’ BT dan 0o50’ sampai 4o10’ LS. Wi-
layah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
terbagi menjadi wilayah daratan dan wila-
yah laut dengan total luas wilayah menca-
pai 81.725,14 km2. Luas daratan propinsi
ini kurang lebih 16.424,14 km2 (20,10%),
dan luas laut kurang lebih 65.301 km2 (79,90%)
[8].

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
merupakan daerah kepulauan dengan gu-
gusan pulau-pulau kecil mencapai 251 pu-
lau dengan garis pantai sepanjang 1.200
km. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mempunyai potensi yang sangat besar dan
ditunjang oleh penyebaran pulau-pulau ke-
cil dengan ekosistem pesisir yang khas se-
perti terumbu karang, mangrove, padang
lamun, dan rumput laut. Potensi ini sa-
ngat ideal untuk budidaya ikan karena pan-
tainya masih bersih dan belum ada polu-
si, sehingga dapat dikembangkan budida-
ya ikan kerapu, rumput laut, mutiara, teri-
pang, kakap putih dan kerang hijau. Poten-
si kawasan laut Provinsi Kepulauan Bang-
ka Belitung untuk budidaya laut berkisar
120.000 ha dengan potensi volume produk-
si yang dapat dihasilkan 1.200.000 ton/tahun
dengan potensi ekonomi mencapai Rp. 12.000
milyar/tahun [9].

Komoditas teripang merupakan salah satu
sumber daya alam yang belum banyak di-
manfaatkan. Pulau Bangka merupakan sa-
lah satu daerah penyebaran teripang di In-
donesia, selain Pantai Madura, Bali, Lom-
bok, Aceh, Bengkulu, Kalimantan, Riau,
Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Seribu
[10]. Selama ini, teripang di Perairan Bang-
ka hanya digunakan sebagai bahan makan-
an dan hanya terbatas pada teripang pasir.
Sementara itu, beberapa jenis teripang la-
innya masih belum memiliki nilai ekonomis
penting. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan Tanjung Gunung diperoleh be-
berapa jenis teripang, antara lain teripang
karang (Gambar 1), teripang getah (Gam-
bar 2), dan teripang dada merah (Gambar
3).
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Gambar 1 Teripang Karang Kondisi Basah

Gambar 2 Teripang Getah Kondisi Basah

Teripang sebagai sumber bioaktif steroid

Salah satu kandungan bioaktif teripang ada-
lah steroid [11]. Steroid merupakan senya-
wa organik lemak sterol tidak terhidrolisis
yang dapat dihasilkan dari reaksi penurun-
an dari terpena atau skualena [12]. Bebe-
rapa penelitian telah menyebutkan khasi-
at steroid untuk kesehatan, vitalitas, mau-
pun perangsangan hormonal. Sedangkan di
bidang perikanan, beberapa pemanfaatan
steroid di antaranya adalah untuk manipu-
lasi kelamin udang galah [13] dan sumber
testosterone alami [14].

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuk-
an diperoleh hasil bahwa ketiga jenis teri-
pang di Perairan Bangka memiliki potensi
steroid. Uji kualitatif steroid dengan meng-
gunakan uji visualisasi warna Lieberman
Burchard memberikan hasil warna hijau yang
mengindikasikan sampel yang diuji memi-
liki kandungan steroid. Tahapan uji kuali-
tatif steroid melalui ekstraksi methanol da-

Gambar 3 Teripang Dada Merah Kondisi Basah

Gambar 4 Ekstraksi Metanol Teripang

ri ketiga jenis teripang di Perairan Bangka
ditampilkan pada Gambar 4.

Ikan nila merupakan salah satu komoditas
perikanan yang sering digunakan untuk ak-
tivitas sex reversal. Sex reversal yang dila-
kukan pada ikan nila adalah berupa mas-
kulinisasi atau penjantanan ikan. Hal ini
dikarenakan ikan nila jantan dianggap le-
bih menguntungkan untuk dipelihara apa-
bila dibandingkan ikan nila betina. Proses
maskulinisasi pada ikan nila menyebabk-
an energi yang digunakan oleh ikan ber-
kelamin betina untuk reproduksi diarahk-
an menjadi energi pertumbuhan pada sa-
at ikan tersebut mengalami maskulinisasi
sehingga lebih cepat dalam pembesaran-
nya[15]. Pada proses maskulinisasi ikan kon-
sumsi, steroid yang berasal dari alam di-
pandang sebagai salah satu bahan yang am-
an digunakan dan dapat menggantikan per-
anan hormon sintetik 17α-metiltestosteron
yang sudah dilarang penggunaannya [16].
Pada implementasinya, steroid sebagai peng-
ganti 17α-metiltestosteron juga memiliki kha-
siat sebagaimana hormon androgenik yang
mengarahkan perkembangan gonad ke arah
pembentukan kelamin jantan [15]. Berbe-
da halnya, mekanisme manipulasi seksua-
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litas dengan menggunakan steroid dan se-
nyawa aromatase inhibitor dimana aroma-
tase inhibitor lebih bertanggungjawab pa-
da penghambatan sekresi enzim aromatase
yang bertugas di dalam konversi hormon
androgen menjadi estrogen sehingga terja-
di proses pembalikan kelamin [16].

SIMPULAN Beberapa jenis teripang non
ekonomis yang belum dimanfaatkan seca-
ra optimal di Perairan Bangka, yaitu teri-
pang karang (Holothuria nobilis), teripang
dada merah (H.edulis), dan teripang ge-
tah (H.leucospilota). Berdasarkan peneliti-
an yang dilakukan diketahui bahwa keti-
ga jenis teripang tersebut memiliki poten-
si yang baik untuk dimanfaatkan sebagai
sumber steroid pada berbagai keperluan,
salah satunya adalah sex reversal pada ik-
an nila.
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PENGARUH LAMA WAKTU PEMBERIAN KEJUTAN DINGIN PADA

PEMBENTUKAN INDIVIDU TRIPLOID IKAN PATIN (Pangasius sp)

Dwi Puji Hartono1 · Dian Febriani1

Ringkasan Tujuan kegiatan penelitian ada-
lah mengetahui pengaruh lama waktu ke-
jutan suhu terhadap pembentukan indivi-
du triploid pada ikan patin, tingkat derajat
penetasan dan kelangsungan hidup larva
ikan patin Perlakuan lama waktu kejutan
suhu dingin yang diberikan masing-masing
120 detik, 180 detik dan 240 detik pada su-
hu 4oC pada fase meiosis 1. Masing-masing
perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali. Pe-
netasan dan pemeliharaan larva dilakukan
pada akuarium serta hapa untuk kegiatan
pendederan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlakuan lama waktu kejutan suhu
dingin memberikan hasil yang nyata ter-
hadap pembentukan individu triploid pa-
da ikan patin (P<0,05). Persentase indi-
vidu triploid tertinggi diperoleh pada la-
ma waktu kejutan 78,33%. Selain itu ting-
kat pertumbuhan benih ikan patin hingga
hari ke-28 menunjukkan peningkatan sejal-
an dengan peningkatan persentase indivi-
du triploid dari masing-masing perlakuan.
Laju pertumbuhan tertinggi diperoleh da-
ri perlakuan lama waktu kejutan suhu 4oC
sebesar 10,40 %.
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Keywords ikan patin, triploid, lama
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PENDAHULUAN

Dewasa ini, pengembangan rekayasa kro-
mosom pada ikan patin telah mulai banyak
dilakukan. Hal ini dilakukan selain untuk
mencegah terjadinya perkawinan secara acak
sehingga menyebabkan penurunan secara
genetik yang ditandai dengan tingkat per-
tumbuhan yang semakin menurun, dera-
jat penetasan yang rendah serta ketahan-
an tubuh yang rendah, juga dilakukan un-
tuk mendapatkan individu yang mempu-
nyai pertumbuhan yang cepat. Salah satu
aplikasi yang telah dilakukan adalah pem-
bentukan individu triploid atau yang mem-
punyai struktur kromosom 3n. Pembentuk-
an individu triploid yang telah dilakukan
adalah dengan cara menahan terlepasnya
polar body II, atau dengan cara menga-
winkan ikan tetraploid dengan ikan diplo-
id normal [1]. Proses ini dilakukan melalui
pemberian kejutan suhu pada saat pem-
belahan meiosis 1 sehingga polar body II
tidak keluar dari sel telur. Beberapa apli-
kasi pembentukan individu triploid dengan
menggunakan kejutan suhu antara lain de-
ngan menggunakan kejutan suhu panas dan
suhu dingin. Permasalahan yang ditemuk-
an adalah masih rendahnya persentase in-
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dividu triploid yang terbentuk. Kondisi ini
disebabkan lama waktu kejutan yang dila-
kukan masih belum sepenuhnya dapat me-
nahan polar body II di dalam telur sehing-
ga mengakibatkan individu yang terbentuk
adalah individu diploid normal. Oleh kare-
na itu dilakukan kajian dalam menentukan
lama waktu kejutan suhu yang diberikan
untuk meningkatkan persentase pemben-
tukan individu triploid.

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah un-
tuk 1. mengetahui pengaruh lama waktu
kejutan suhu terhadap pembentukan indi-
vidu triploid pada ikan patin 2. mengetahui
pengaruh lama waktu kejutan suhu terha-
dap tingkat derajat penetasan dan kelang-
sungan hidup larva ikan patin 3. menge-
tahui pengaruh individu triploid terhadap
tingkat pertumbuhan ikan patin.

MATERI DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah induk ikan patin, larutan asetocar-
min, asam asetat glacial, etanol absolut, al-
kohol, AgNO3, metylene blue, gelatin, gli-
serin, asam formiat, artemia, garam dapur,
ovaprim, pelet, cacing serta ragi roti se-
bagai bahan kultur pakan alami. Sedangk-
an alat yang digunakan dalam pelaksanaan
penelitian ini antara lain akuarium beserta
sistem aerasinya sebagai media pemeliha-
raan dengan ukuran 40 x 60 x 50 cm se-
banyak 12 buah, hapa berukuran 1,3 x 1 x
0,5 m sebanyak 12 buah, pompa air, aera-
tor, mikroskop, syringe, timbangan anali-
tik, box staining, gelas preparat, mangkok
serta perlengkapan pemijahan lainnya.

Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah rancangan acak lengkap
(RAL) dengan tiga ulangan. Sebagai per-
lakuan adalah perbedaan lama waktu ke-
jutan dingin serta satu buah kontrol tanpa
perlakuan. Perlakukan lama waktu kejut-
an yang digunakan adalah 120 detik, 180
detik dan 240 detik pada suhu 4oC. Seti-
ap perlakuan dilakukan ulangan sebanyak
3 kali. Data dianalisis dengan sidik ragam
untuk mendapatkan penduga ragam galat

dan uji signifikasi untuk mengetahui per-
bedaan antar perlakuan.

Pemijahan Ikan Patin

Penelitian diawali dengan persiapan media
pemijahan serta seleksi terhadap ikan pa-
tin yang akan digunakan sebagai induk. In-
duk ikan patin yang digunakan mempunyai
berat 2-3 kg per ekor untuk betina dan 1,5-
2,5 kg untuk jantan. Proses pemijahan di-
lakukan dengan menggunakan metode ka-
win suntik (induce breeding) dengan ban-
tuan rangsangan hormon ovaprim. Dosis
yang digunakan dalam penyuntikan ada-
lah 0,9 ml/kg. Penyuntikan hanya dilakuk-
an pada induk betina dan dilakukan seba-
nyak 2 kali dengan perbandingan 1/3 do-
sis digunakan untuk penyuntikan pertama
dan 2/3 dosis digunakan untuk penyuntik-
an kedua. Jarak antar penyuntikan adalah
10 jam. Pengeluaran telur dilakukan sete-
lah 6-8 jam dari penyuntikan kedua dengan
cara distriping. Induk betina yang telah
mengalami ovulasi, distriping untuk men-
dapatkan telur. Telur hasil striping dile-
takkan di dalam mangkok yang telah di-
bersihkan. Pengambilan sperma dari jant-
an dilakukan dengan mengurut bagian uro-
genital untuk mengeluarkan sperma. Sper-
ma dari induk jantan di tampung di da-
lam beaker glass yang telah diberi larutan
NaCl 0,9 %. Pembuahan dilakukan seca-
ra buatan dengan cara mencampur telur
dan sperma serta diberikan larutan pembu-
ahan berupa larutan fisiologis. Telur yang
telah dicampur dengan sperma kemudian
ditebar pada media penetasan telur beru-
pa akuarium yang telah diberi aerasi dan
heater sebagai pengatur suhu pada media
penetasan.

Perlakuan Kejutan Suhu

Aplikasi kejutan suhu dilakukan dengan meng-
gunakan kejutan dingin untuk memperoleh
ikan triploid (3n). Tiga menit setelah ter-
jadi pembuahan diikuti dengan perlakuan
kejutan dingin pada suhu 4oC selama 120
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detik, 180 detik dan 240 detik Setelah dila-
kukan kejutan suhu dari setiap perlakuan,
telur dimasukkan ke dalam akuarium un-
tuk proses inkubasi. Proses inkubasi telur
dilakukan di dalam akuarium yang telah
diberi air setinggi 25 cm hingga terjadi pe-
netasan telur.

Penetasan Telur

Telur yang telah ditebar pada media pe-
netasan dibiarkan dan diamati perkemba-
ngannya untuk menentukan derajat pem-
buahan. Telur ikan patin akan menetas se-
telah 20-26 jam dari proses pembuahan.
Setelah proses penetasan dilakukan penyi-
ponan pada media penetasan untuk mem-
buang telur yang tidak menetas.

Pemeliharaan Larva

Larva ikan patin hasil penetasan dipeliha-
ra pada media akuarium. Pemberian pak-
an dilakukan saat larva berumur 3 hari.
Pakan yang diberikan adalah naupli arte-
mia dengan frekuensi pemberian sebanyak
6 kali yaitu pada pukul 06.00, 10.00, 14.00,
18.00, 22.00, dan 02.00 WIB. Pemberian
artemia dilakukan hingga larva berumur 7
hari. Pakan yang diberikan pada larva yang
berumur 7 hari adalah cacing sutera de-
ngan frekuensi pemberian sebanyak 3 kali
yaitu pagi, siang dan sore hari secara addli-
bitum. Pada media pemeliharaan larva di-
lakukan penyiponan dan pergantian air se-
tiap 2 hari sekali untuk menjaga kondisi
media tetap bersih. Pemeliharan larva di-
akuarium dilakukan hingga larva berumur
28 hari.

Pengamatan Derajat Penetasan dan Ke-
langsungan Hidup

Perhitungan derajat penetasan dari masing-
masing perlakuan dilakukan setelah telur
menetas dengan mengitung jumlah telur
yang menetas dan jumlah telur yang tidak

menetas pada tiap lempengan kaca di ti-
ap persilangan. Perhitungan derajat pene-
tasan telur dilakukan dengan menggunak-
an persamaan berikut :

HR =
Tm

Tm + Ttm
(1)

dimana HR adalah derajat penetasan (%),
Tm adalah jumlah telur yang menetas, Ttm

adalah jumlah telur yang tidak menetas

Untuk melihat kelangsungan hidup selama
pemeliharaan, dilakukan sampling tiap 7
hari sekali. Sampling dilakukan secara acak
pada tiap media pemeliharaan. Perhitung-
an kelangsungan hidup larva dilakukan de-
ngan menggunakan persamaan berikut:

SR =
Fst

Fso
X 100% (2)

dimana SR adalah derajat kelangsungan
hidup (%), Fst adalah jumlah ikan yang hi-
dup pada T1 dan Fso adalah jumlah ikan
yang hidup pada awal pemeliharaan

Pengamatan Persentase Individu Triploid
(3n)

Keberhasilan triploidisasi merupakan per-
sentase jumlah ikan uji yang triploid da-
ri jumlah total ikan uji yang diamati un-
tuk tiap perlakuan. Keberhasilan triploi-
disasi ini didasarkan pada hasil penguji-
an yang dilakukan dengan metode peng-
hitungan jumlah nukleolus.

Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan harian dihitung dengan
menggunakan persamaan berikut :

α = ( t

√
wt

wo
)− 1X 100% (3)

dimana α adalah pertumbuhan harian (%),
wt adalah bobot akhir pengamatan (gr),
wo adalah bobot awal pengamatan (gr) dan
t adalah waktu pengamatan (hari)
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Tabel 1 Derajat penetasan telur ikan patin hasil
perlakuan kejutan suhu dengan lama waktu kejut-
an yang berbeda

Ulangan
Derajat Penetasan Telur (%)

Kontrol 120 Detik 180 detik 240 detik

1 72.28 66.58 63.58 40.46

2 76.12 60.55 50.92 63.25

3 86.93 67.85 64.05 61.72

Rerata 78.44 64.99 59.52 55.14

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat Penetasan Telur

Hasil pengamatan terhadap derajat pene-
tasan telur ikan patin hasil perlakuan ke-
jutan suhu seperti terlihat pada Tabel 1.
Berdasarkan uji statistik dengan menggu-
nakan sidik ragam ANOVA menunjukkan
adanya perbedaan yang nyata antar per-
lakuan dengan kontrol (P<0,05). Derajat
penetasan tertinggi diperoleh pada perla-
kuan kontrol sebesar 78,44 % sedangkan
terendah pada perlakuan lama waktu ke-
jutan suhu 240 detik sebesar 55,14 %.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa
derajat penetasan cenderung mengalami pe-
nurunan sejalan dengan makin lamanya wak-
tu kejutan suhu yang diberikan. Hal ini da-
pat disebabkan oleh rusaknya membran te-
lur dan sensivitas embrio dari perlakuan
yang diberikan serta kerusakan fisik telur
yang mengakibatkan proses meiosis II ma-
upun pada saat mitosis terjadi mengalami
gangguan [2]. Derajat penetasan telur hasil
perlakuan kejutan dingin dapat digolongk-
an masih lebih baik dari perlakuan dengan
menggunakan kejutan panas. Menurut [3],
derajad penetasan hasil perlakuan kejutan
panas untuk menghasilkan individu triplo-
id pada ikan lele dumbo berkisar antara 40
– 70 %. Persentase Individu Triploid.

Persentase Individu Triploid

Hasil pengamatan ikan perlakuan terhadap
pembentukan individu triploid (3n) disa-
jikan pada Tabel 2. Berdasarkan uji sta-
tistik yang dilakukan menunjukkan adanya

Tabel 2 Persentase individu ikan patin triploid
hasil perlakuan kejutan suhu dengan lama waktu
kejutan yang berbeda

Ulangan
Individu Triploid (%)

Kontrol 120 Detik 180 detik 240 detik

1 - 75.00 75.00 75.00

2 - 80.00 80.00 75.00

3 - 80.00 75.00 75.00

Rerata - 78.33 76.67 75.00

perbedaan yang nyata antara perlakuan de-
ngan kontrol (P<0,05). Selanjutnya hasil
uji lanjut yang dilakukan menunjukkan bah-
wa tidak adanya perbedaan yang nyata an-
tar perlakuan yang diberikan.

Nilai persentase individu triploid terting-
gi diperoleh pada perlakuan lama waktu
kejutan 120 detik yaitu sebesar 78,33 %
dan terkecil pada perlakuan lama waktu
kejutan 240 detik sebesar 68,33%, sedangk-
an perlakuan tanpa diberi kejutan dingin
diperoleh hasil 100 % diploid. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan
kejutan yang diberikan pada telur mampu
mencegah terjadinya pelepasan polar bo-
dy II dan tidak mengakibatkan kematian
total pada zigot. Tingkat keberhasilan tri-
ploidisasi pada penelitian ini semakin me-
nurun dengan semakin lamanya waktu ke-
jutan. Menurut [4], setelah batas tertentu,
hasil triploid menurun, karena polar body
II telah lepas sehingga tidak dapat menya-
tu kembali ke dalam pronukleus embrio.
Suhu kejutan dingin merupakan salah sa-
tu faktor utama dalam mengubah jumlah
kromosom dari diploid (2n) menjadi triplo-
id (3n) pada waktu awal setelah fertilisasi
diketahui dan lama pemberian kejutan di-
tentukan. Terdapatnya penambahan satu
set kromosom diduga sebagai akibat dari
penahanan kutup II (polar bodi II) pada
saat diberi kejutan suhu. [5] menyatakan
bahwa terbentuknya ikan-ikan triploid dia-
kibatkan oleh adanya penambahan satu set
kromosom pada saat sel diploid sedangk-
an, sumber dari satu set kromosom dalam
ikan trilpoid adalah badan kutup II yang
terdapat dalam sel telur. Perlakuan kon-
trol yang dilakukan tanpa adanya kejutan
dingin menunjukkan hasil 100 % individu
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diploid. Selain itu, adanya perbedaan vari-
asi pada individu triploid dapat disebabk-
an karena adanya variasi atau ketidak se-
ragaman waktu fertilisasi pada saat pem-
berian kejutan suhu panas yang dilakukan.
Tidak tercapainya prosentase maksimal ke-
turunan trilpoid pada ikan Channel catfi-
sh disebabkan oleh adanya variasi dalam
fertilisasi, dan pelepasan badan kutup II
pada telur ikan salmon sangat ditentukan
oleh mobilitas sperma, kecepatan sperma
melewati saluran mokrofil dan kemampu-
an sperma untuk penetrasi ke dalam inti
sel telur. Bagian tubuh ikan yang digunak-
an untuk pemeriksaan triploid adalah sirip
ekor, dengan tujuan agar ikan hasil uji atau
yang diambil bagian tubuhnya tidak meng-
alami kematian. Jaringan yang dibutuhk-
an dalam pembuatan preparat amat sedi-
kit sehingga sampel dapat diperoleh tanpa
membunuh ikan. Pemeriksaan triploid de-
ngan perhitungan jumlah nukleolus pada
setiap sel dapat dilakukan karena disam-
ping murah biayanya juga peralatan yang
digunakan relatif sederhana dan perhitung-
an nukleolus dapat diterapkan pada seti-
ap spesies ikan. Dari pengamatan prepa-
rat nukleolus diperoleh 100 % ikan tan-
pa kejutan memiliki maksimal 3 nukleolus
per sel, individu triploid memiliki maksi-
mal 4 nukleolus per sel. Dengan pewar-
naan perak nitrat, sel berwarna kuning-
kecoklatan dan nukleolus nampak berwar-
na coklat-kehitaman. Menurut [2], pewar-
na perak hanya mampu mewarnai nukle-
olus pada NOR yang aktif, tidak semua
NOR aktif pada saat pembuatan preparat
dilakukan. Terjadinya peningkatan jumlah
maksimal nukleolus sebagai indikasi pening-
katan jumlah kromosom pada ikan triploid.

Kelangsungan Hidup

Hasil pengamatan kelangsungan hidup la-
rva hingga hari ke-28 disajikan pada Tabel
3. Berdasarkan uji statistik yanng dilakuk-
an menunjukkan tidak adanya perbedaan
yang nyata antar perlakuan (P<0,05). Hal
ini menunjukkan bahwa lama waktu kejut-
an dingin pada fase embrio tidak membe-

Tabel 3 Tingkat kelangsungan hidup larva ikan
patin hasil perlakuan kejutan suhu dengan lama
waktu kejutan yang berbeda

Ulangan
Derajat Kelangsungan Hidup (%)

Kontrol 120 Detik 180 detik 240 detik

1 72.94 76.25 73.95 67.30

2 83.33 74.84 75.06 62.21

3 60.59 52.61 61.73 70.28

Rerata 72.27 67.90 70.25 66.60

Tabel 4 Tingkat laju pertumbuhan ikan patin
(%) hingga hari ke-28 hasil hasil perlakuan kejutan
dingin pada lama waktu kejutan yang berbeda

Ulangan
Derajat Kelangsungan Hidup (%)

Kontrol 120 Detik 180 detik 240 detik

1 7.31 11.41 9.52 9.71

2 9.19 10.07 9.71 9.52

3 8.69 9.71 9.52 9.52

Rerata 8.40 10.40 9.58 9.58

rikan pengaruh terhadap kelangsungan hi-
dup larva.

Hasil perlakuan kejutan dingin menunjukk-
an tidak adanya pengaruh yang nyata ter-
hadap kelangsungan hidup larva. Hal ini
berbeda pada beberapa kegiatan pemben-
tukan individu triploid dengan menggunak-
an kejutan panas. Menurut [3] pemberian
kejutan panas akan dapat menurunkan de-
rajat kelangsungan hidup larva pada ik-
an lele dumbo. Selanjutnya [2] menyatakan
bahwa kejutan panas yang diberikan pada
fase meiosis II dapat menyebabkan keru-
sakan membran embrio sehingga akan da-
pat menghasilkan individu abnormal. Hal
ini dapat menyebabkan penurunan kelang-
sungan hidup pada fase awal pemelihara-
an.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat larva ha-
sil perlakuan menunjukkan pertambahan
panjang yang semakin besar. Pertambah-
an panjang mulai dari hari ke-7 hingga ha-
ri ke 28 terbesar diperoleh pada perlakuan
dengan lama waktu kejutan 120 detik yai-
tu sebesar 2,53 cm sedangkan pertambah-
an terkecil pada kontrol dengan pertam-
bahan sebesar 1,87 cm. Pada perlakuan la-
ma waktu kejutan 180 detik dan 240 de-
tik masing-masing diperoleh pertambahan
panjang sebesar 2,33 cm. Hasil ini menun-
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Gambar 1 Pertumbuhan panjang harian larva
ikan patin (Pangasius hypopthalmus) hasil per-
lakuan kejutan dingin pada lama waktu kejutan
yang berbeda

jukkan bahwa dengan semakin tingginya
jumlah individu triploid pada populasi ik-
an patin akan meningkatkan pertumbuhan
panjang rata-rata secara keseluruhan.

Tabel 4 menunjukkan tingkat laju pertum-
buhan larva ikan patin hingga hari ke-28.
Uji statistik yang dilakukan menunjukkan
bahwa perlakuan tidak memberikan perbe-
daan yang nyata terhadap laju pertumbuh-
an ikan patin. [6] menemukan bahwa ikan
tinca betina triploid tumbuh nyata lebih
cepat dari pada betina diploid dan jant-
an diploid serta lebih cepat dari triploid
jantan. Menurut [7], ikan lele betina triplo-
id lebih kecil ovarinya, berlemak, dan Go-
nado Somatik Indeksnya rendah. Ratio le-
mak/protein lebih tinggi pada ikan triplo-
id, sedangkan pada diploid lemaknya ren-
dah tetapi proteinnya tinggi. Pada umur
109 hari gonad ikan lele secara normal mu-
lai berkembang, sedang ikan lele dewasa di-
capai pada umur 178 hari. Dengan masa
pemeliharaan yang singkat, tahap perkem-
bangan gonad ikan lele masih belum bisa
diketahui. Berdasarkan hasil penelitian di-
ketahui bahwa ikan lele triploid pertum-
buhannya lebih tinggi dari ikan lele diplo-
id sampai umur 60 hari. Perbedaan anta-
ra jantan dan betina ikan lele juga belum
jelas sehingga tidak diketahui juga perbe-
daan pertumbuhannya. Sebaiknya kecepat-
an pertumbuhan ikan triploid steril dibuk-
tikan setelah ikan diploid normal berkem-
bang gonadnya dan mendekati musim pe-
mijahan. Menurut [8], pengamatan yang
dilakukan terhadap pertumbuhan ikan li-
dah dan Channel Catfish triploid dalam 1
tahun menunjukkan jika pada ikan diploid

belum berkembang gonadnya, maka ikan
triploid lebih cepat tumbuhnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang dipe-
roleh menunjukkan bahwa pemberian per-
lakuan lama waktu kejutan pada suhu di-
ngin 4oC pada fase meiosis I dapat meng-
hasilkan pembentukan individu triploid pa-
da ikan patin. persentase terbesar individu
triploid diperoleh pada lama waktu kejut-
an 120 detik dan semakin lama waktu ke-
jutan menunjukkan adanya kecenderung-
an penurunan persentase individu triploid
yang terbentuk. Semakin lama waktu ke-
jutan pada suhu dingin 4oC pada fase mei-
osis I menghasilkan derajat penetasan yang
semakin rendah sedangkan tingkat kelang-
sungan hidup menunjukkan hasil yang re-
latif sama antar perlakuan yang diberik-
an. Tingkat laju pertumbuhan harian in-
dividu hingga hari ke 28 hasil perlakuan
lama waktu kejutan dingin tertinggi dipe-
roleh pada lama waktu kejutan 120 detik
sebesar 10,40 %, 180 detik dan 240 detik
sebesar 9,58.
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MENINGKATKAN KANDUNGAN NUTRISI BUNGKIL INTI SAWIT

PADA PAKAN IKAN NILA BEST (Oreochromis niloticus)
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Ringkasan Palm kernel meal is CPO (Cru-
de Palm Oil)-by product are potentially as
an alternative raw material fish feed. This
research aims to know the influence of the
enzyme mananase and mold fermentation
to improve the quality of palm kernel over
the extent of the digestibility of oreochro-
mis BEST. This study used a Randomi-
zed Complete design of experiment method
(RAL) with seven treatments and three re-
plicates each. BEST tilapia with weights 25
± 1.57 gram put in 21 60x40x40cm3 sized
aquarium. Test feed was given for 15 days
as a mortgage with a frequency three times
a day. The results showed that the total di-
gestibility (56,74%) and protein digestibi-
lity (82,38%) resulting from the best trea-
tment of palm kernel with the addition of
mananase enzyme and fermentation of the
mold Rhizopus oligosporus and for carbo-
hydrate digestibility (60,72%) and energy
digestibility (71,82%) obtained the best re-
sult from the treatment of palm kernel with
the addition of mananase enzyme and fer-
mentation of Trichoderma reesei mould.
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PENDAHULUAN

Pemanfaatan bungkil inti sawit sebagai bah-
an baku pakan sangat memungkinkan kare-
na sumbernya yang tersedia banyak di In-
donesia. Perbandingan Produksi crude palm
oil (CPO) dengan produksi bungkil inti sa-
wit Indonesia mencapai 9 : 1 per tahun [1].
Selain itu, bungkil inti sawit harganya mu-
rah dan mudah ditemukan di pasar-pasar
lokal. Namun, kandungan serat kasar yang
tinggi menyebabkan bungkil inti sawit ku-
rang efektif jika ditambahkan secara lang-
sung pada komposisi pakan ikan. Kandung-
an serat kasar yang tinggi mengakibatk-
an bahan sulit dicerna oleh ikan. Pengo-
lahan secara fermentasi adalah cara untuk
meningkatkan nilai biologi bahan tersebut.
Proses fermentasi dapat meningkatkan kan-
dungan nutrisi pada suatu bahan melalui
biosintesis vitamin, asam amino esensial,
dan protein, serta meningkatkan kualitas
protein dan kecernaan yaitu dengan me-
nurunkan kandungan serat kasar [2]. Serat
kasar dalam bungkil inti sawit salah satu-
nya adalah manan yang merupakan kar-
bohidrat kompleks yang harus dihidrolisis
menjadi gula sederhana agar mudah dicer-
na. Sebagian besar karbohidrat yang ter-
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dapat pada bungkil inti sawit adalah po-
lisakarida yang sulit dicerna. Polisakarida
tersebut mengandung kadar manan yang
tinggi sehingga sulit dicerna. Manan terse-
but dapat diubah menjadi manosa dengan
bantuan enzim mananase. Oleh karena itu
perlu dilakukan peningkatan nutrisi bung-
kil inti sawit dengan penambahan enzim
mananase dan fermentasi agar dapat digu-
nakan sebagai bahan baku pakan ikan Nila.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei
– Agustus 2012 di Instalasi Riset Plasma
Nuftah Cijeruk Bogor. Bahan yang digu-
nakan antara lain nila Best dengan berat
total ukuran 25 ± 1 gram / ekor, bung-
kil inti sawit, Cr2O3, pakan acuan, enzim
mananase, tepung tapioka, akuades, dan
4 jenis kapang yaitu Rhizopus oligosporus,
Aspergillus niger, Trichoderma reesei dan
Rhizopus oryzae. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah rancangan acak lengkap
yang terdiri atas tujuh perlakuan dengan
tiga kali ulangan antara lain:

– Perlakuan A: Pakan acuan (kontrol)
– Perlakuan B: Pakan acuan+ bungkil in-

ti sawit
– Perlakuan C: Pakan acuan+ bungkil in-

ti sawit + enzim mananase
– Perlakuan D: Pakan acuan+ bungkil in-

ti sawit+ enzim mananase + Trichoder-
ma reesei

– Perlakuan E: Pakan acuan+ bungkil in-
ti sawit+ enzim mananase + Rhizopus
oligosporus

– Perlakuan F: Pakan acuan+ bungkil in-
ti sawit+ enzim mananase + Aspergi-
llus niger

– Perlakuan G: Pakan acuan+ bungkil in-
ti sawit+ enzim mananase + Rhizopus
oryzae

Uji kecernaan dilakukan dengan menam-
bahkan indikator penanda berupa Cr2O3

(Chromiun oxide) pada bahan pakan yang
telah disiapkan. Parameter yang diamati
adalah kecernaan karbohidrat, kecernaan
protein, kecernaan total dan kecernaan ener-
gi. Parameter dianalisis menggunakan ana-
lisis sidik ragam (ANOVA) pada tingkat

kepercayaan 95% dan jika hasil analisis ber-
beda nyata maka akan di uji lanjut de-
ngan menggunakan uji Duncan pada ting-
kat kepercayaan 95%. Analisis proksimat
dan analisis kecernaan dilakukan di Labo-
ratorium Kimia Nutrisi Ikan Balai Peneli-
tian dan Pengembangan Budidaya Air Ta-
war Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai kecernaan protein menunjukkan bah-
wa tingkat kecernaan protein pada pakan
yang diberi enzim mananase dan fermen-
tasi lebih tinggi dibandingkan pakan tan-
pa diberi enzim mananase dan fermenta-
si. Berdasarkan hasil pengamatan, nilai ke-
cernaan protein dari yang terbesar hingga
yang terkecil berturut-turut terdapat pa-
da perlakuan E (82,38%), G (82,16%), F
(81,64%), C (80,69%), D (79,10%), A (77,90%),
dan B (75,63%). Berdasarkan hasil uji Dunc-
an menunjukkan bahwa perlakuan B, F,
G, dan E berbeda nyata dengan perlakuan
D (P<0,05), namun tidak berbeda nyata
dengan perlakuan A dan C. Perlakuan A
(kontrol) berbeda nyata dengan perlakuan
C (P<0,05), namun tidak berbeda nyata
dengan perlakuan D (Gambar 1).

Peningkatan nilai kecernaan protein pada
pakan dapat disebabkan karena pemberian
enzim mananase dan fermentasi yang da-
pat merombak bahan pakan. [3] menyatak-
an bahwa manan pada bungkil inti sawit
dapat dilisis menggunakan enzim manana-
se. Selain penambahan enzim mananase,
fermentasi pada bahan pakan mampu me-
nurunkan kandungan serat kasar. Penurun-
an serat kasar pada pakan yang telah di-
beri enzim mananase dan difermentasi da-
pat menyebabkan ikan lebih mudah untuk
menyerap nutrisi dan mencerna pakan. Hal
ini sesuai pula dengan pendapat [4] yang
menyatakan bahwa serat kasar akan ber-
pengaruh terhadap nilai kecernaan protein.
Serat kasar yang tinggi menyebabkan porsi
ekskreta lebih besar, sehingga menyebabk-
an semakin berkurangnya masukan protein
yang dapat dicerna.
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Kecernaan protein tertinggi terdapat pa-
da perlakuan E (82,38%) yang difermenta-
si dengan menggunakan kapang Rhizopus
oligosporus. Kecernaan protein yang ting-
gi pada perlakuan E (82,38%) sejalan de-
ngan analisis proksimat kandungan serat
kasar yang paling rendah pada perlakuan
yang diberi penambahan enzim mananase
dan fermentasi menggunakan kapang Rhi-
zopus oligosporus pada bahan pakan. Rhi-
zopus oligosporus mampu mensintesis pro-
tease paling banyak, sedangkan amilase da-
lam jumlah sedikit, enzim ini bekerja da-
lam pemecahan protein dan amilum dari
substrat [5]. Hal ini sejalan dengan ana-
lisis proksimat pada pakan yang menun-
jukkan penurunan serat kasar bungkil in-
ti sawit dari sebelum diberi enzim mana-
nase dan fermentasi dengan setelah dibe-
ri enzim mananase dan fermentasi. Berda-
sarkan data penelitian menunjukkan bah-
wa proses fermentasi mampu memperbai-
ki kualitas bahan sehingga dapat diman-
faatkan sebagai bahan pakan. Hasil penga-
matan kecernaan protein berkisar antara B
sebesar 75,63% sampai E sebesar 82,38%.
Menurut [6], kecernaan protein pada ikan
secara umum sebesar 75-95%.

Karbohidrat merupakan salah satu sum-
ber energi yang dimanfaatkan dalam pak-
an. Peranan lain karbohidrat dalam pak-
an adalah untuk mengurangi penggunaan
protein sebagai sumber energi yang dikenal
sebagai protein sparing effect. Kecernaan
karbohidrat dari yang terendah hingga ter-
tinggi berturut-turut terdapat pada perla-
kuan A (41,34%), C (44,85%), F (54,13%),
B (57,83%), E (58,99%), G (60,44%), dan
D (60,72). Berdasarkan hasil uji Duncan
menunjukkan bahwa perlakuan A dan C
berbeda nyata terhadap perlakuan F dan
B (P<0,05). Perlakuan F berbeda nyata
terhadap perlakuan E,G, dan D (P<0,05)
namun tidak berbeda nyata terhadap per-
lakuan B (Gambar 2).

Dari hasil pengamatan kecernaan karbohi-
drat mengalami peningkatan kecuali pada
perlakuan A dan C karena perlakuan ter-
sebut tidak difermentasi. Peningkatan ni-
lai kecernaan protein pada perlakuan yang
difermentasi menunjukkan bahwa pada sa-

at penelitian nila BEST mampu mencerna
karbohidrat dalam pakan yang dapat di-
manfaatkan sebagai sumber energi. Menu-
rut hasil penelitian pada tahap fermenta-
si terjadi penguraian karbohidrat, lemak,
protein dan senyawa-senyawa lain menjadi
molekul-molekul yang lebih kecil sehingga
mudah dimanfaatkan tubuh. Pakan yang
energinya semakin tinggi semakin sedikit
dikonsumsi demikian sebaliknya bila energi
pakan rendah akan dikonsumsi semakin ba-
nyak untuk memenuhi kebutuhannya [7].

Sejalan dengan pendapat [8] yang menje-
laskan bahwa tipe dan kuantitas karbohi-
drat dalam bahan atau penambahannya da-
lam ransum merefleksikan kecernaan zat-
zat makanan lainnya, terutama dengan me-
ningkatnya kandungan serat kasar dalam
ransum, sehingga kecernaan zat-zat makan-
an lainnya akan menurun. Nilai kecernaan
total selama penelitian dari yang terendah
hingga yang tertinggi berturut-turut yai-
tu pada pakan A (48,08%), B (53,21%),
D (54,33%), C (54,38%), G (55,81%), F
(56,02%), dan E (56,74%). Berdasarkan ha-
sil uji Duncan menunjukkan bahwa kecer-
naan total pada pakan A berbeda nyata
terhadap pakan B, D, C, G, F, dan E (P<0,05).
Pada pakan B berbeda nyata dengan per-
lakuan E (P<0,05) namun tidak berbeda
nyata dengan pakan D, C, G, dan F (Gam-
bar 3).

Berdasarkan hasil pengamatan kecernaan
total mengalami peningkatan pada pakan
yang diberi enzim mananase dan fermen-
tasi. Hal ini menunjukkan pakan dengan
perlakuan enzim mananase dan fermentasi
lebih mudah dicerna oleh tubuh ikan. Se-
lain agar lebih mudah dicerna oleh ikan
perlakuan biologis dengan fermentasi ju-
ga mampu menurunkan serat kasar bahan
pakan. Tingginya kandungan serat kasar
pada pakan, akan mempercepat laju perja-
lanan makanan di dalam saluran pencerna-
an dan berdampak pada menurunnya ke-
sempatan saluran cerna menyerap zat-zat
makanan lainnya yang terdapat di dalam
pakan. Nilai kecernaan menyatakan banyak-
nya komposisi nutrisi suatu bahan maupun
energi yang dapat diserap dan digunakan
oleh ikan [6]. Komposisi nutrisi pada pak-
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an dapat berupa protein, karbohidrat, dan
lemak.

Nilai kecernaan total tertinggi terdapat pa-
da pakan E yang diberi enzim manana-
se dan fermentasi kapang Rhizopus oligos-
porus yakni 56,74%. Hal ini menunjukkan
bahwa penambahan enzim mananase dan
fermentasi mampu meningkatkan nutrien
pada bahan yang berkualitas rendah se-
hingga lebih mudah untuk dicerna dan di-
manfaatkan oleh tubuh ikan. Organisme yang
banyak digunakan untuk fermentasi bahan
yang mengandung karbohidrat tinggi ada-
lah kapang dari jenis Rhizopus oligosporus.

Kecernaan energi pada pakan mengalami
kenaikan dari pakan sebelum difermentasi
dan setelah difermentasi. Berdasarkan ha-
sil penelitian nilai kecernaan energi dari
yang terendah hingga yang tertinggi berturut-
turut terdapat pada pakan A (56,07%), C
(56,33%), F (60,63%), G (60,65%), E (64,01%),
B (67,07%), dan D (71,82%). Berdasarkan
hasil uji Duncan menunjukkan bahwa pak-
an A dan C berbeda nyata terhadap perla-
kuan F dan G (P<0,05). Pakan F, G, dan B
berbeda nyata dengan pakan E (P<0,05).
Pakan B berbeda nyata dengan pakan D
(P<0,05) (Gambar 4). Kecernaan energi
menunjukkan peningkatan terbesar terda-
pat pada pakan D bungkil inti sawit yang
diberi enzim mananase dan di fermenta-
si menggunakan kapang Trichoderma re-
esei yakni 71,82%. Peningkatan kecernaan
energi dapat disebabkan kemampuan nila
BEST dalam memanfaatkan sumber ener-
gi selain protein yaitu karbohidrat dan le-
mak. Dari analisis proksimat, pakan sebe-
lum diberi enzim mananase dan fermenta-
si menunjukkan peningkatan BETN (Bah-
an Ekstrak tanpa Nitrogen) setelah diberi
enzim mananase dan fermentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat
bahwa nila BEST dengan pemberian pak-
an D mampu memanfaatkan energi yang
berasal dari lemak dan karbohidrat dengan
baik. Hal ini sejalan dengan analisis proksi-
mat pada bahan pakan yang menunjukkan
bahwa kandungan BETN terbesar terda-
pat pada bahan pakan yang diberi enzim

mananase dan fermentasi menggunakan ka-
pang Trichoderma reesei.

SIMPULAN

Pemberian enzim mananase dan fermenta-
si kapang Rhizopus oligosporus memberik-
an hasil terbaik pada kecenaan total dan
kecernaan protein pakan ikan Nila BEST
dengan nilai kecernaan total mencapai 56,74%
dan kecenaan protein mencapai 82,38%. Pem-
berian enzim mananase dan fermentasi ka-
pang Trichoderma reesei memberikan ha-
sil terbaik pada kecernaan karbohidrat dan
kecernaan energi pada Nila BEST dengan
nilai kecernaan karbohidrat mencapai 60,72%
dan kecernaan energi mencapai 71,82%.
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KARAKTERISTIK HABITAT DAN TINGKAT KEMATANGAN GONAD

KEPITING KELAPA (Birgus latro) DI PULAU UTA, PROPINSI MALUKU

UTARA
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Ringkasan Coconut crab (Birgus latro) is
one of the species of crustaceans that eco-
nomically valuable. The research aimed to
investigate habitat characteristics and go-
nad maturity of Coconut crabs (Birgus la-
tro) in Uta Island, North Mollucas. Sam-
pling was conducted through cruising su-
rvey from May to September 2012, while
parameters examined to the habitat cha-
racteristics and reproductive aspects were
physical-chemical, gonad maturity, and ve-
getation existence. Habitat characteristics
were assessed using Cluster Analysis. Re-
sult showed that length and weight rela-
tionship of male crabs was W = 1.93 (CP +
r), while the female was 1.17 W = 1.97 (CP
+ r) 0.97. During the observation, it sho-
wed that mature gonad occurred in all ca-
tching time indicating that it didn’t occur
simultaneously on the broodstock. The sma-
llest crabs were found 65.44 mm in length
(CP + r). There was no significant diffe-
rent of sex ratio between males and fema-
les (1:1). Disparity of habitat characteris-
tics in each station doesn’t affect to the ca-
tch, both the quantity and level of gonad
maturity. Habitat conditions at all stations
strongly supported their activities to live
sustainably.

1) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perair-
an, Universitas Khairun Ternate
2) Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan,
FPIK,IPB, Bogor 16680

Keywords coconut crab, Birgus latro,
habitat, gonad maturity

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan de-
ngan jumlah pulau kurang lebih 17.508 yang
tersebar dari Sabang sampai Merauke [1].
Pulau-pulau tersebut masih banyak yang
tidak berpenghuni. Walaupun masih ada
yang tidak berpenghuni dan jauh dari pe-
mukiman, tetapi sulit mengatakan bahwa
pulau-pulau yang tidak berpenduduk dan
terpencil itu tidak terkena dampak dari ak-
tivitas manusia [2]. Salah satu pulau tak
berpenghuni yang memiliki potensi sum-
berdaya yang besar adalah Pulau Uta. Di
pulau ini terdapat kepiting kelapa (Birgus
latro) yang merupakan salah satu spesies
dari krustasea yang memiliki nilai ekono-
mi tinggi, namun sudah dianggap langka
dan dikelompokkan dalam kategori rawan
oleh IUCN [3]. Di Indonesia, status popu-
lasi hewan ini belum diketahui secara pas-
ti, namun sudah cenderung menurun kare-
na dimanfaatkan oleh penduduk setempat.
Pemerintah Indonesia melalui Surat Kepu-
tusan Menteri Kehutanan No. 12/KPTS-
II/1987 telah melakukan tindakan perlin-
dungan terhadap kepiting kelapa, namun
usaha yang dilakukan baru sebatas pene-
tapan hewan ini sebagai hewan yang di-
lindungi. Usaha tersebut mengalami ham-
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batan karena penduduk masih menangkap
tanpa memperhatikan aspek kelestariannya.
Belum ada upaya dalam menetapkan su-
atu kawasan atau pulau sebagai kawasan
konservasi bagi kelangsungan hidup kepi-
ting yang hamper punah ini. Mengingat
tekanan yang dialami oleh populasi mau-
pun habitat kepiting kelapa semakin ber-
at, maka ada kebutuhan untuk lebih me-
mahami aspek biologi dan ekologinya, se-
hingga tindakan managemen stok dalam
upaya perlindungan yang tepat dapat dite-
rapkan untuk melestarikan hewan ini. Pu-
lau Uta yang terletak di Propinsi Malu-
ku Utara adalah salah satu pulau tak ber-
penduduk yang memiliki potensi untuk ja-
dikan sebagai daerah pengembangan Bir-
gus latro. Selain karena tidak berpendu-
duk, pulau ini juga terletak dalam wilayah
distribusi B. latro di dunia. Salah satu upa-
ya yang harus dilakukan dalam memperta-
hankan populasinya adalah dengan mem-
pertahankan habitat yang ideal bagi kepi-
ting kelapa dan mengurangi tekanan terha-
dap populasinya (pembatasan penangkap-
an, melakukan upaya budidaya dan resto-
king). Oleh karena itu perlu dilakukan pe-
nelitian karakteristik habitat dan tingkat
kematangan gonad kepiting kelapa di Pu-
lau Uta, Maluku Utara.

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Uta, Ka-
bupaten Halmahera Tengah, Propinsi Ma-
luku Utara yang secara geografis terlatak
pada 129o37

′
BT – 129o38

′
BT dan 0o0

′
25

′′

LU – 0o1
′
24

′′
LU dan dilaksanakan pada

bulan Mei – September 2012. Pengambil-
an data, dilakukan di empat stasiun pe-
ngamatan masing di bagian sebelah barat,
timur, selatan dan utara pulau yang diang-
gap representatif mencirikan wilayah pene-
litian secara keseluruhan.

Alat dan Bahan Penelitian

Berdasarkan parameter-parameter yang di-
ukur, maka alat dan bahan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah ayakan berla-
pis untuk penentuan tekstur tanah, kuadr-
an untuk mengetahui kelimpahan kepiting
dan kondisi vegetasi, jangka sorong untuk
mengukur morfometrik kepiting, timbang-
an digital untuk mengetahui berat kepiting
dan gonadnya, serta kepiting kelapa seba-
gai bahan sampel yang akan diteliti.

Metode Pengambilan Sampel

Pengumpulan kepiting kelapa dilakukan de-
ngan survey jelajah dengan mencari lang-
sung kepiting kelapa di tempat persembu-
nyiannya. Penangkapan dilakukan pada si-
ang dan malam hari langsung di lubang-
lubang tanah dan pada pohon-pohon ka-
yu yang tumbang yang mereka gali sebagai
tempat persembunyiannya. Kepiting kela-
pa yang tertangkap kemudian dikumpulk-
an untuk dilakukan pengukuran terhadap
panjang karapas tambah rostrum (CP + r)
dan ditimbang dengan menggunakan tim-
bangan digital berketelitian 1 gram. Prese-
rvasi dilakukan dengan menggunakan for-
malin 10 %. Kelimpahan dan pola penye-
baran dilihat dengan metode kuadran ber-
ukuran 100 x 100 m dengan menempat-
kannya secara acak di setiap stasiun pe-
ngamatan. Pengambilan data morfometrik
dan kualitas tanah dilakukan pada setiap
ulangan dan tekstur tanah diambil di se-
kitar lubang-lubang yang dibuat kepiting,
kemudian diayak dengan menggunakan ayak-
an berlapis untuk pengelompokan fraksi lum-
pur berdasarkan penggolongan yang dila-
kukan oleh The International Society of So-
il Science [4].

Pengukuran Aspek Biologi

Morfometrik Data

morfometrik meliputi panjang kerapas ter-
masuk rostrum diukur dengan menggunak-
an jangka sorong. Bobot tubuh ditimbang
dengan menggunakan timbangan digital ber-
ketelitian 0,01 gram.
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Penentuan TKG

Pengamatan TKG dilakukan secara visual
yaitu dengan melihat perubahan morfologi
gonad. Tingkat kematangan gonad (TKG)
kepiting kelapa (B. latro) diklasifikasikan
berdasarkan morfologi gonad yang diama-
ti.

Berat Gonad dan IKG

Gonad yang sudah dikeluarkan, diawetk-
an dengan formalin 10 % kemudian ditim-
bang dengan menggunakan timbangan di-
gital berketelitian 0,01 gram. Indeks kema-
tangan gonad adalah perbandingan berat
gonad terhadap berat tubuh dikalikan de-
ngan 100%.

Pengukuran Aspek Fisika

Parameter aspek fisika yang akan diukur
adalah curah hujan dan kelembaban uda-
ra dan pH tanah. Pengukuran pH tanah
dilakukan dengan menggunakan pHmeter.
Kelembaban udara diukur dengan meng-
gunakan hygrometer sedangkan curah ujan
datanya diperoleh dari BMG Maluku Uta-
ra.

Pengukuran Aspek Kimia

Tekstur Tanah

Analisis komposisi tekstur tanah yang ada
di lokasi penelitian, digunakan ayakan ber-
lapis. Sebelum diayak, contoh tanah yang
akan diambil di sekitar lubang-lubang yang
dibuat kepiting dibersihkan terlebih dahu-
lu permukaannya dari sisa-sisa tanaman atau
kotoran lainnya.

Bahan Organik Tanah

Analisis kandungan bahan organik tanah
dilakukan di Laboratorium Terpadu Insti-
tut Pertanian Bogor.

Analisis Statistik

Indeks Kematangan Gonad

Indeks Kematangan Gonad diperoleh de-
ngan menggunakan rumus menurut [5].

IKG =
BG

BT
x 100% (1)

Rasio Kelamin

Penentuan jenis kelamin dilakukan berda-
sarkan ciri kelamin sekunder. Rasio kela-
min jantan dan betina dapat diduga de-
ngan menggunakan rumus menurut [5]:

P = A : B (2)

Selanjutnya rasio kelamin diuji dengan meng-
gunakan Chi-Square menurut [6] sebagai
berikut :

X2 =

n∑
i=1

(oi− ei)2

ei
(3)

Karakteristik Habitat

Determinasi sebaran karaktristik habitat ke-
piting kelapa antara sub stasiun digunakan
pendekatan Analisis Multivariat yang di-
dasarkan pada Analisis Cluster [7].

Analisis Vegetasi

Metode yang digunakan dalam menganali-
sis vegetasi adalah metode kuadrat dengan
cara petak tunggal. Ukuran minimum dari
suatu petak sampling menggunakan kurva
spesies area. Luas minimum ditetapkan de-
ngan dasar penambahan luas petak tidak
menyebabkan kenaikan jumlah jenis lebih
dari 10% [8].
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Secara administrasi Pulau Uta yang terle-
tak di Halmahera Tengah ini berbatasan
langsung dengan wilayah Raja Ampat di
sebelah Timur, Pulau Yoi di sebelah Selat-
an, serta di sebelah Barat dan Utara dike-
lilingi oleh Laut Halmahera. Topografi pu-
lau ini sangat datar dan berelevasi rendah
dengan ketinggian lahan maksimal 2 me-
ter di atas permukaan laut. Daratan Pulau
mayoritas ditumbuhi oleh pohon pinus (Pi-
nus), pandan (Pandanus), bintangur (Ca-
lophyllum inophyllum) dan kayu besi (Eu-
sideroxylon zwageri). Di bagian tengah pu-
lau terdapat rawa-rawa yang luasnya ku-
rang lebih 300 ha dengan vegetasi pohon
kelapa (Cocos nucifera) yang tumbuh ra-
pat di pinggiran rawa. Pulau Uta beriklim
tropis dengan iklim yang sangat dipenga-
ruhi oleh angin laut. Curah hujan rata-rata
1.695 - 2.570 mm pertahun dengan jumlah
hari hujan 85 – 157 hari [9].

Tingkat Kematangan Gonad (TKG)

Tingkat kematangan gonad kepiting (TKG)
kelapa menunjukkan fase-fase perkembang-
an gonad dari hewan tersebut sebelum di-
keluarkan. Komposisi TKG dapat dijadik-
an sebagai petunjuk untuk menentukan kap-
an waktu pemijahan berlangsung. Kompo-
sisi TKG pada kepiting kelapa yang dite-
mukan selama peneltian disajikan dalam
Gambar 1. Pada gambar terebut terlihat
bahwa kepiting kelapa matang gonad (TKG
III dan TKG IV) ditemukan pada semua
waktu penangkapan yang berarti bahwa ti-
dak terjadi kematangan gonad secara ber-
samaan pada semua induk kepiting. Hal
ini sesuai dengan yang dikemukakan Sjafei
et al. (1997) dalam [10] bahwa tipe pemi-
jahan kepiting di daerah tropis adalah ti-
pe pemijahan berkelanjutan selama ham-
pir satu tahun. Berdasarkan analisis me-
tode Spearman-Karber, kepiting pertama
kali matang gonad ditemukan pada ukuran

panjang (CP+r) 65,44 mm, atau lebih kecil
daripada ukuran rata-rata sampel kepiting
yang sedang matang gonad (95,4 mm). Hal
ini mengindikasikan bahwa kepiting di Pu-
lau Uta relatif aman dan bisa lestari ka-
rena masih banyak kepiting yang matang
gonad dan aman dari predator sehingga
masih memiliki kesempatan untuk berep-
roduksi.

Indeks Kematangan Gonad

Nilai IKG akan meningkat dengan dengan
bertambahnya kematangan gonad, sehing-
ga umumnya nilai IKGmencapai nilai mak-
simal pada TKG IV kemudian turun se-
cara drastis setelah selesai pemijahan. Pa-
da penelitian ini, nilai IKG tertinggi pa-
da kepiting jantan ditemukan pada bulan
Juli di stasiun Timur dengan nilai sebesar
1,07 sedangkan pada kepiting betina, IKG
tertinggi ditemukan pada Bulan Septem-
ber di stasiun Utara (2,80) Sebaran indeks
kematangan gonad (IKG) kepiting jantan
dan betina yang tertangkap di Pulau Uta
berdasarkan stasiun dan bulan pengamat-
an dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bah-
wa IKG tertinggi pada kepiting betina di-
dapatkan pada stasiun Utara. Hal ini didu-
ga karena pelesapasan larva-larva berkait-
an erat dengan waktu air pasang tertinggi,
dimana pada stasiun Utara, satu-satunya
sisi pantai di pulau ini yang perairannya
berbatu dan pada saat pasang tinggi air
dapat mencapai pinggiran semak-semak be-
lukar di daratan. [11] mengemukakan bah-
wa kegiatan pelepasan telur terlihat pada
daerah pantai di malam hari selama perio-
de bulan baru dalam bulan-bulan berikut-
nya, tetapi tidak ada aktivitas serupa ter-
lihat pada malam hari pada waktu bulan
purnama atau siang hari.

Rasio Kelamin

Kepiting jantan dapat dibedakan dari ke-
piting betina dengan melihat ciri-ciri sek-
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Gambar 1 Komposisi TKG Kepiting kelapa yang ditemukan berdasarkan stasiun dan bulan pengamatan
selama penelitian di Pulau Uta

Gambar 2 Sebaran IKG jantan dan betina berdasarkan bulan pengamatan

Tabel 1 Rasio kelamin dengan uji chi-square

Sampel Kelamin Oi ei (Oi - ei)
Jantan 23 32 -9

N Total Betina 41 32 9
Total 64

Xhit < Xtab = 2,53 < 3,84; Terima H0,
Tolak H1

sual primer dan sekunder. Ciri-ciri seksu-
al primer yang membedakan antara kepi-
ting jantan dan betina dari kepiting ke-
lapa adalah adalah pada kepiting betina
terdapat pleopoda pada bagian abdomen
sedangkan pada kepiting jantan tidak ter-
dapat pleopoda. Pleopoda ini terdiri atas
rambut-rambut halus yang terletak di ba-
gian bawah abdomen. Perbandingan jum-
lah kelamin kepiting kelapa yang tertang-
kap selama penelitian adalah 1 : 1,78. Rasio
kelamin dengan uji chi square dapat dilihat
pada Tabel 1.

Hasil uji chi-kuadrat menunjukkan bahwa
nisbah kelamin kepiting kelapa jantan dan
betina yang tertangkap selama penelitian
adalah 2,53 pada taraf signifikansi 5 %. Ka-
rena Xhit < Xtabel, maka berarti bahwa

secara keseluruhan, rasio kelamin jantan
dan betina adalah 1 : 1 atau tidak terjadi
penyimpangan nisbah kelamin antara jant-
an dan betina pada kepiting kelapa di Pu-
lau Uta. Rasio kelamin menjadi salah satu
indikator baik atau tidaknya suatu popula-
si dalam satu kawasan. Populasi yang baik
biasanya didukung oleh habitat yang ideal
untuk kelangsungan hidup populasi yang
bersangkutan. Rasio kelamin kepiting ke-
lapa yang ada di Pulau Uta secara umum
masih dalam keadaan seimbang walaupun
terjadi kecendungan populasi jantan pada
bulan september terjadi pengurangan seca-
ra signifikan.

Karakteristik habitat Pulau Uta Pengelom-
pokan stasiun berdasarkan kemiripan ka-
rakteristik fisik-kimia di antara stasiun-stasiun
yang ada di Pulau Uta dilakukan dengan
Analisis Cluster. Kemiripan antar masing-
masing dapat dilihat pada Gambar 3.

Dendogram di bawah ini memperlihatkan
ada 5 asosiasi. Adanya perbedaan yang ja-
uh dari stasiun Barat (september) disebabk-
an karena pada bulan september di stasiun
ini ditemukan P total dengan jumlah yang
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sangat tinggi (296 mg/100gr). Dari data
yang ada, ditemukan bahwa tingginya P
total di stasiun tersebut tidak berpengaruh
terhadap kepadatan kepiting kelapa mau-
pun kondisi kematangan gonad hewan ter-
sebut.

Hubungan Karakteristik Habitat dengan Ke-
matangan Gonad Kepiting Kelapa di Pu-
lau Uta

Pemetaan hubungan antara stasiun, karak-
teristik habitat dan tingkat kematangan go-
nad kepiting ditabulasi dengan tabel kon-
tingensi dua arah yang terdiri dari stasi-
un (baris) dan karakteristik habitat dan
TKG (lajur). Data tersebut kemudian di-
analisis menggunakan Analisis Korespon-
densi. Analisis korespondensi adalah sebu-
ah teknik grafik peubah ganda yang digu-
nakan untuk menggambarkan asosiasi atau
hubungan dalam sebuah tabel kontingen-
si. Dalam analisis korespondensi, masing-
masing baris dan kolom dari matriks data
diproyeksikan sebagai titik-titik dalam se-
buah plot. Posisi dari titik-titik tersebut
menggambarkan asosiasi antar titik. Ana-
lisis korespondensi dapat digunakan untuk
mencari pengelompokan yang homogen da-
ri individu. Hasil perhitungan dengan sof-
tware PAS, didapatkan tabel kontingensi
dengan 9 (sembilan) dimensi. Analisis ko-
respondensi yang efektif biasanya hanya me-
makai dimensi pertama dan kedua saja ka-
rena semakin banyak dimensi (axis) yang
dipakai, interpretasi peta korespondensi ak-
an semakin sulit. Hasil perhitungan nilai
eigen dan proporsi varians disampaikan pa-
da Tabel 2.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ni-
lai proporsi inersia dimensi (axis) perta-
ma adalah 53.609 % dan dimensi (axis) ke-
dua 38.677 %. Komulatif proporsi dari dua
dimensi tersebut mempunyai nilai sebesar
92.286 %, hal ini memberikan keterangan
bahwa vektor baris dan kolom dalam di-
mensi dua mampu menjelaskan 92.286 %
dari intertia total, dengan kata lain dua
komponen utama yang pertama dapat men-
jelaskan sebesar 92.286 % dari keragam-

Tabel 2 Inersia dan proporsi varians untuk sta-
siun dan karakeristik habitat

Axis eigenvalue % of Total
1 0.100202 53.609
2 0.0722914 38.677
3 0.00884869 47.341
4 0.00266619 14.264
5 0.0019692 10.535
6 0.000638776 0.34175
7 0.000263501 0.14098
8 2,89E+00 0.015442
9 3,81E-01 0.0020388

an data. Oleh karena nilai presentase ter-
sebut sudah mencukupi, maka akan digu-
nakan kedua dimensi tersebut untuk meng-
gambarkan peta korespondensi. Hasil uta-
ma dari analisis korespondensi ini adalah
peta persepsi yang menyajikan setiap va-
riabel baris dan variabel kolom yang ber-
bentuk tabel kontingensi (Gambar 4).

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kepi-
ting kelapa dengan kondisi matang gonad
IV lebih berasosiasi dengan Stasiun Selat-
an dan Stasiun Timur yang dicirikan oleh
substrat pasir dan bahan organik pHKCL
dan N. Kepiting yang sedang dalam ma-
tang gonad III lebih dekat dengan Stasiun
Timur yang didominasi oleh bahan organik
pHKCL dan N. Stasiun Barat lebih dici-
rikan oleh substrat debu dan pasir dengan
bahan organik Ptotal dan C yang tinggi.
Gambar tersebut juga menjelaskan bahwa
kepiting kelapa dengan kondisi matang go-
nad IV lebih berasosiasi dengan Stasiun
Selatan, Stasiun Utara dan Stasiun Timur
yang dicirikan oleh substrat pasir dan bah-
an organik pHKCL dan N. Kepiting yang
sedang dalam matang gonad III lebih de-
kat dengan Stasiun Timur yang juga dido-
minasi oleh bahan organik pHKCL dan N.
Stasiun Barat lebih dicirikan oleh substrat
debu dan pasir dengan bahan organik Pto-
tal dan C yang tinggi.

Karakteristik fisik kimia habitat di Pulau
Uta relatif tidak berbeda pada setiap stasi-
un. Perbedaan mencolok terjadi pada sta-
siun Barat yang diteliti pada Bulan Sep-
tember dimana pada stasiun ini terdapat



Karakteristik Habitat dan TKG Kepiting Kelapa 79

Gambar 3 Dendogram klasifikasi kemiripan antara stasiun pengamatan berdasarkan karakter fisik kimia
habitat kepiting kelapa di P. Uta.

PTotal dengan nilai yang berbeda jauh da-
ri tiga stasiun lainnya yaitu sebesar 296,04
mg/100g. Nilai yang tinggi tersebut buk-
an pada perbedaan stasiun melainkan ter-
jadi berdasarkan perbedaan bulan penga-
matan. Semua stasiun yang diamati pada
Bulan September memiliki nilai PTotal di
atas 100 mg/100g. Hal ini diduga terjadi
karena pada bulan tersebut telah selesai
musim hujan yang banyak mengakibatkan
pembusukan pada kayu yang banyak dite-
bang masyarakat sekitar pulau.

Walaupun terjadi perbedaan nilai Ptotal
pada Bulan September, namun relatif ti-
dak menyebabkan perbedaan pada hasil tang-
kapan, baik jumlah maupun tingkat kema-
tangan gonadnya. Dugaan ini diperkuat de-
ngan ditemukannya kepiting yang sedang
dalam matang gonad pada semua stasiun
dan semua waktu penangkapan dan ini ju-
ga menunjukkan bahwa tidak terjadi kema-
tangan gonad secara bersamaan pada se-
mua induk kepiting.

Satu-satunya perbedaan yang terjadi dari
bulan tersebut adalah ditemukannya per-
bedaan antara jumlah jenis kelamin jantan
dan betina yang besar. Perbedaan jumlah
jenis kelamin tersebut diduga terjadi kare-
na pada bulan tersebut baru saja terjadi
musim ombak yang besar di sekitar per-
airan Maluku Utara. Kondisi ini menye-
babkan masyarakat enggan melaut untuk
menangkap ikan dan menjadikan kepiting
sebagai sasaran penangkapan, dan jenis ke-
lamin yang paling diburu masyarakat dari
kepiting kelapa ini adalah kepiting jantan
karena memiliki ukuran tubuh dan berat
yang lebih besar.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ham-
pir semua kepiting ditemukan pada dae-
rah yang terlindung dari cahaya matahari

dan lembab dimana mereka membuat lu-
bang di dalam tanah atau dalam lubang
kayu yang telah tumbang, bahkan sebagi-
annya lagi ditemukan pada batang pohon
yang ,masih hidup yang mereka lubangi da-
ri bawah. Walaupun menyukai tempat ge-
lap, namun kepiting di pulau ini susah dite-
mukan pada malam hari karena sepanjang
hari (siang dan malam) mereka mengha-
biskan waktunya dalam lubang-luang yang
mereka buat. Kondisi ini mengharuskan ki-
ta untuk mencari kepiting ini di siang ha-
ri dimana kita tidak sulit untuk mencari
lubang-lubang yang mereka buat. Menurut
dugaan bahwa kepiting di Pulau Uta sulit
ditemukan pada malam hari karena mereka
aktif siang

malam dikarenakan pulau ini tidak berpeng-
huni sehingga tidak ada gangguan yang me-
reka alami pada saat aktif mencari makan
di siang hari. Hal tersebut bahwa kepiting
kelapa aktif pada siang hari di Kepulauan
Mariana bagian Utara yang tidak berpeng-
huni. Tidak ditemukannya vegetasi kayu
besi di Stasiun Barat sebagai tempat ber-
lindung kepiting kelapa mengharuskan kita
untuk mencari hewan ini di dalam lubang-
lubang tanah yang mereka gali. Di stasiun
ini tidak ditemukan kepiting dalam kondisi
kematangan gonad I dan II, namun belum
ditemukan alasan yang menguatkan ada-
nya korelasi antara kehadiran kepiting de-
ngan keberadaan kayu besi. Kondisi pantai
di Stasiun Utara yang landai dan berba-
tu serta pinggiran pantai yang ditumbuhi
semak-semak, menjadikan daerah ini agak
berbeda dari sisi pantai tiga stasiun lain-
nya. Topografi yang seperti itu memudahk-
an pelesapasan larva-larva pada saat pa-
sang tertinggi karena pada saat itu air da-
pat mencapai pinggiran semak-semak be-
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Ket : TM = Timur Mei, SM = Selatan Mei, BM = Barat Mei, UM = Utara Mei,
TJ = Timur Juli, SJ = Selatan Juli, BJ = Barat Juli, UJ = Utara Juli,
TS = Timur Sept, SS = Selatan Sept, BS = Barat Sept, US = Utara Sept

Gambar 4 Output peta korespondensi stasiun dengan karakteristik habitat dan kondisi kematangan gonad
kepiting kelapa di Pulau Uta.

lukar di daratan. Hal ini disukai oleh ke-
piting kelapa karena hewan ini tidak me-
nyukai tempat yang terang dan terbuka se-
hingga. Inilah yang diduga menjadi penye-
bab mengapa IKG tertinggi pada kepiting
betina ditemukan di Stasiun Utara. Secara
umum, dapat dikatakan bawah kondisi ha-
bitat di semua stasiun pengamatan sangat
mendukung keberlangsungan kepiting ke-
lapa apalagi pulau tersebut tidak berpeng-
huni sehingga bisa memberikan kebebasan
terhadap kepiting untuk beraktifitas di se-
panjang hari. Satu-satunya tekanan yang
dihadapi kepiting kelapa di pulau tersebut
adalah tekanan penangkapan yang tak ter-
kendali terutama pada bulan-bulan Agus-
tus dan September dimana hampir semua
nelayan di sekitar pulau mengalihkan akti-
fitasnya ke penangkapan kepiting kelapa di
pulau ini.

SIMPULAN

Kepiting kelapa (Birgus latro) yang mendi-
ami Pulau Uta dapat ditemukan dan aktif
pada siang dan malam hari. IKG tertinggi
pada kepiting betina didapatkan pada Bul-
an September di Stasiun Utara, dan pada
pada kepiting jantan ditemukan pada bul-
an Juli di Stasiun Timur. Hasil pengamat-
an menunjukkan bahwa kepiting kelapa di

Pulau Uta dapat memijah sepanjang wak-
tu dalam setahun, namun puncak pemija-
hannya terjadi pada bulan Juli dan Sep-
tember. Perbedaan karakteristik habitat an-
tara stasiun tidak menyebabkan perbedaan
pada hasil tangkapan, baik jumlah maupun
tingkat kematangan gonadnya dan kondisi
habitat di semua stasiun pengamatan men-
dukung keberlangsungan kepiting kelapa.
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TOKSISITAS DAN KEMAMPUAN ANESTETIK MINYAK CENGKEH

(Sygnium aromaticum) TERHADAP BENIH IKAN PELANGI MERAH

(Glossolepis incisus)

Yayu Saskia1 · Esti Harpeni2 · Tutik Kadarini3

Ringkasan The research of cloves oil (Syg-
nium aromaticum) as anesthetic material
to rainbow fish (Glossolepis incisus) was
investigated with the lethal concentration
(LC50-48 hours), effective concentration (EC50-
1 hours), time passed out and recovery ti-
me after conscious. Data analysis by using
probit was conducted to find out the value
of LC_50-48 and linear regression analysis
used to find recovery time after conscious.
The results showed that LC50-48 hours va-
lue is 0,273 ml/L and EC50-1 hours value
is 0,159 ml/L. Cloves oil at concentrations
0,159 ml/L was used as anesthetic within
50% rainbow fish stock during 40,02 minu-
tes and time to recovery is 3,54 minutes.

Keywords ornamental fish, anesthetic,
toxicity, probit, rainbow fish
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Indonesia menduduki peringkat ke-3 di du-
nia setelah Singapura dan Malaysia sebagai
eksportir ikan hias dengan pasar sebesar
7,5%. Ikan hias pelangi (Glossolepis inci-
sus) merupakan salah satu jenis ikan hias
air tawar yang memiliki nilai jual lokal eks-
por yang tinggi [1].

Persaingan perdagangan ikan hias di pasar
lokal maupun regional kini semakin ketat.
Berbagai tindakan perlu dilakukan untuk
meningkatkan daya saing perdagangan ik-
an hias yaitu dengan sistem pengangkutan
benih ikan dalam kondisi pingsan dengan
menggunakan teknik anestetik [2]. Teknik
seperti anestetik perlu dilakukan agar kon-
disi benih tetap baik, karena prinsip dasar
anestetik adalah menghilangkan kesadaran
suatu organisme terhadap rangsangan dari
luar akibat penggunaan suatu bahan yang
ditambahkan dari luar [3]. Anestetik digu-
nakan selama pengangkutan dengan tuju-
an untuk menenangkan ikan sehingga akti-
vitasnya berkurang, mengurangi konsum-
si oksigen, mengurangi produksi karbondi-
oksida yang mudah terurai sehingga tidak
menimbulkan efek negatif pada ikan [4].

Bahan anestetik dapat berupa bahan kimia
sintetik atau bahan alami [3]. Bahan kimia
yang biasa digunakan dalam anestetik di-
antaranya MS-222, benzocaine, metomida-
te, phenoxy ethanol, quinaldine, chinaldine
[5]. Bahan kimia seperti MS-222, benzo-
caine, metomidate, phenoxy ethanol, qui-
naldine, chinaldine merupakan cairan tok-
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sik. Penggunaan bahan kimia sebagai bah-
an anestetik dapat meninggalkan residu yang
berbahaya bagi ikan, manusia dan lingkung-
an [6]. Sedangkan bahan anestetik alami
yang biasa digunakan misalnya minyak ceng-
keh (Sygnium aromaticum) [3]. Cengkeh
mengandung minyak atsiri dan eugenol yang
mempunyai fungsi anestetik dan antimik-
robial [7]. Efek dari penggunaan minyak
cengkeh terhadap benih ikan tidak menga-
lami perubahan yang signifikan karena da-
pat mengurangi stres dalam penanganan
yang disebabkan oleh grading dan pengang-
kutan [8]. Harga minyak cengkeh juga mu-
rah dan mudah didapat [9].

Keunggulan minyak cengkeh tersebut mem-
buka peluang pemanfaatannya sebagai bah-
an anestetik benih ikan-ikan hias seperti ik-
an pelangi yang harus tetap hidup dan se-
hat setelah pengangkutan. Toksisitas dan
kemampuan anestetik minyak cengkeh per-
lu diketahui agar kegiatan pengangkutan
benih ikan dapat berjalan dengan baik. Pe-
nelitian ini bertujuan untuk menentukan
toksisitas LC50-48 hours, konsentrasi efek-
tif EC50- 1 hours minyak cengkeh terhadap
benih ikan pelangi dan menentukan waktu
pingsan serta waktu pulih sadar benih ik-
an pelangi setelah dianestetik menggunak-
an minyak cengkeh.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Ju-
li sampai Agustus 2012, di Balai Penelitian
dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias,
Depok Jawa Barat. Alat dan bahan yang
digunakan adalah mikropipet, stopwatch,
termometer, pH meter, DO meter, toples
kaca, aerasi, blower, benih ikan pelangi mi-
nyak cengkeh. Akuarium untuk aklimatisa-
si benih ikan dan wadah uji berupa toples
kaca dibersihkan, diisi air, serta diaerasi
dengan volume air sebanyak 4.620 cm³.

Konsentrasi ambang atas dan ambang ba-
wah minyak cengkeh yang diperoleh dari
uji pendahuluan kemudian digunakan un-
tuk menentukan konsentrasi pada uji uta-
ma. Kadar eugenol minyak cengkeh diukur
pada masing-masing konsentrasi yang te-
lah didapatkan dari persamaan untuk di-

gunakan dalam uji toksisitas untuk menca-
ri nilai LC50-48 jam. Penentuan kemampu-
an anestetik dilakukan dalam waktu dedah
60 menit untuk mendapatkan nilai (EC50-
1 jam) dan waktu pingsan setelah itu di-
pulihsadarkan dalam waktu dedah 60 me-
nit untuk mendapatkan waktu pulih sadar
benih ikan pelangi. Parameter kualitas air
diamati diawal dan diakhir perlakuan yang
meliputi suhu, pH, DO dan amonia (NH3).

Penelitian terdiri dari lima perlakuan dan
kontrol sebanyak 3 kali ulangan yaitu :

1. Perlakuan minyak cengkeh dengan kon-
sentrasi 0 (Kontrol)

2. Perlakuan minyak cengkeh dengan kon-
sentrasi 0,0251 ml/L

3. Perlakuan minyak cengkeh dengan kon-
sentrasi 0,063 ml/L

4. Perlakuan minyak cengkeh dengan kon-
sentrasi 0,158 ml/L

5. Perlakuan minyak cengkeh dengan kon-
sentrasi 0,396 ml/L

6. Perlakuan minyak cengkeh dengan kon-
sentrasi 0,993 ml/L

Parameter yang diamati dalam penelitian
ini adalah uji toksisitas minyak cengkeh
untuk mendapatkan nilai Lethal Concen-
tration (LC50-48 jam) dalam waktu 48 jam
dan kemampuan anestetik minyak cengkeh
untuk mendapatkan nilai Effective Concen-
tration (EC50- 1 jam), dalam waktu de-
dah 60 menit, waktu pingsan, waktu pulih
sadar benih ikan pelangi setelah dianeste-
tik menggunakan minyak cengkeh dan pa-
ramater kualitas air yang meliputi suhu,
pH, DO dan amonia (NH3). Metode anali-
sis probit yaitu metode yang digunakan un-
tuk menganalisis berbagai jenis dosis-respons
atau respon percobaan binomial terhadap
berbagai bidang. Metode ini digunakan un-
tuk mencari nilai LC50-48 jam yaitu kon-
sentrasi minyak cengkeh yang mematikan
50% benih ikan pelangi selama waktu de-
dah tertentu. EC50- 1jam yaitu dimana kon-
sentrasi yang memingsankan 50% benih ik-
an dalam waktu dedah tertentu dan anali-
sis model regresi linier untuk mencari wak-
tu pingsan dan waktu pulih sadar benih
dengan hubungan waktu pengamatan (x)
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dan jumlah benih ikan yang dapat diping-
sankan dan dipulihsadarkan (y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada konsentrasi 0,01 ml/L pengamatan
jam ke-24 sampai jam ke-48 benih masih
dalam keadaan hidup sampai 100% karena
tidak terjadi kematian. Pada pengamatan
jam ke-24 minyak cengkeh mulai bereaksi
dengan ditandai kematian yang terjadi pa-
da konsentrasi 0,1 ml/L sebanyak 36% dan
terjadi kematian total 100% pada konsen-
trasi 1 ml/L. Pada pengamatan jam ke-48
pada konsentrasi 0,1 ml/L, kematian me-
ningkat menjadi sebanyak 93%.

Kematian tersebut diduga karena bahan anes-
tetik yang larut dalam air akan mengaki-
batkan berkurangnya laju respirasi pada
benih ikan. Kondisi tersebut menyebabkan
benih ikan gelisah kemudian selalu berupa-
ya untuk naik ke permukaan untuk men-
dapatkan oksigen. Penurunan laju respira-
si tersebut menyebabkan hilangnya seluruh
rasa pada bagian tubuh ikan sebagai aki-
bat dari penurunan fungsi syaraf sehingga
menghalangi aksi dan hantaran impuls sya-
raf. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa se-
cara langsung atau tidak langsung bahan-
bahan anestetik akan mengganggu keseim-
bangan ionik dalam otak benih ikan. Hal
ini terjadi karena penurunan konsentrasi
kation K+ dan peningkatan kation Na+,
Fe3+ dan Ca2+. Kemudian gangguan ini
akan mempengaruhi kerja syaraf motorik
dan pernafasan, sehingga menyebabkan ke-
matian rasa atau pingsan [10]. Maka dari
hasil pengamatan pada penentuan konsen-
trasi ambang minyak cengkeh yang telah
dilakukan, didapatkan konsentrasi ambang
atas sebesar 1 ml/L dan konsentrasi am-
bang bawah sebesar 0,01 ml/L.

Pada pengukuran kadar eugenol minyak ceng-
keh maka didapatkan persamaan regresi li-
nier pada Gambar 1 diketahui bahwa Y =
0,249x - 0,001 yang berarti bahwa setiap
kenaikan satu satuan konsentrasi minyak
cengkeh akan menaikkan kadar eugenol mi-
nyak cengkeh sebanyak 0,249 satuan. Ko-

Gambar 1 . Kadar eugenol pada masing-masing
konsentrasi minyak cengkeh

efisien diterminasi dengan R² simbol me-
rupakan proporsi variabilitas dalam suatu
data yang dihitung didasarkan pada mo-
del statistik. Dalam hubungannya dengan
korelasi, maka R2 merupakan kuadrat dari
koefisien korelasi antara variabel yang di-
gunakan sebagai predictor (X) dan variabel
(Y) yang memberikan response. Sedangk-
an nilai R2 pada Gambar 1 didapatkan se-
besar 0,999 hal ini menjelaskan bahwa ka-
dar eugenol dalam minyak cengkeh berpe-
ngaruh sebesar 99% terhadap konsentra-
si minyak cengkeh, 1% dapat disebabkan
oleh faktor-faktor lingkungan lainnya se-
perti kualitas air.

Hasil penelitian pada pengukuran kadar eu-
genol terhadap masing-masing konsentra-
si minyak cengkeh menunjukkan bahwa se-
makin tinggi konsentrasi minyak cengkeh
maka akan semakin tinggi kadar eugenol
yang terdapat didalamnya (Gambar 1).

Pengamatan jam ke-24 dan jam ke-48 ter-
jadi peningkatan kematian pada benih. Mi-
nyak cengkeh akan bekerja dengan cara meng-
urangi laju metabolisme pada tubuh benih
ikan pelangi, secara perlahan hingga ter-
jadi kematian mulai jam ke-24 [5]. Berda-
sarkan perhitungan uji toksisitas minyak
cengkeh yang telah dilakukan, maka dida-
patkan nilai probit untuk LC50-48 jam se-
besar 0,273 ml/L. Hasil penelitian toksi-
sitas minyak cengkeh menunjukkan bahwa
semakin tinggi konsentrasi minyak cengkeh
yang dimasukkan kedalam wadah uji, maka
semakin tinggi pula tingkat kematian yang
terjadi pada benih ikan pelangi seiring de-
ngan bertambahnya waktu.

Pada pengamatan kemampuan anestetik mi-
nyak cengkeh terhadap benih ikan pelangi,
diperoleh hasil analisa model regresi linier
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dengan hubungan waktu pengamatan (x)
dan jumlah benih ikan yang dapat diping-
sankan (y) (Gambar 2). Dari persamaan
model regresi linier tersebut maka dida-
patkan nilai waktu yang diperlukan untuk
memingsankan 50% benih ikan pelangi un-
tuk masing-masing konsentrasi yaitu 0,063
ml/L = 68,32 menit; 0,158 ml/L = 40,02
menit; 0,396 ml/L= 45,31 menit dan 0,993
ml/L = 8,85 menit. Kemampuan anestetik
minyak cengkeh terhadap benih ikan pe-
langi pada masing-masing konsentrasi me-
nunjukkan bahwa semakin tinggi konsen-
trasi minyak cengkeh maka akan semakin
cepat benih yang dapat dipingsankan. Hal
ini dikarenakan bahwa peningkatan kon-
sentrasi yang diberikan menyebabkan per-
cepatan waktu pingsan benih ikan, kare-
na semakin tinggi konsentrasi semakin ce-
pat proses penyerapan zat anestesi oleh da-
rah yang kemudian akan menyebar ke selu-
ruh bagian tubuh benih ikan. Zat anestesi
yang telah terabsorpsi kedalam pembuluh
darah kemudian akan dibawa ke susunan
syaraf pusat yaitu otak dan medula spinalis
(sistem syarat pusat atau SSP). Zat anes-
tesi yang telah sampai pada sistem sya-
rat pusat tersebut akan memblokir resep-
tor dopamine post synaptic dan juga meng-
hambat pelepasan dopamine serta menek-
an sistem syaraf pusat sehingga akan me-
nimbulkan efek sedasi, relaksasi otot, dan
juga menurunkan kegiatan-kegiatan benih
ikan yang bersifat spontan seperti kehilang-
an rangsangan dari luar kemudian dapat
mengakibatkan benih ikan pingsan [11].

Nilai R² yang didapatkan pada masing-masing
konsentrasi (Gambar 2) yaitu pada kon-
sentrasi 0,063 ml/L = 92,3%; konsentra-
si 0,158 ml/L = 86,2%; konsentrasi 0,396
ml/L = 95,2%; dan konsentrasi 0,993 ml/L=
87,7%, hal ini menyatakan bahwa penam-
bahan minyak cengkeh seperti pada kon-
sentrasi 0,158 ml/L misalnya, akan berpe-
ngaruh sebesar 86,2 % terhadap peming-
sanan benih ikan pelangi 14,7% dapat di-
sebabkan oleh faktor-faktor lingkungan la-
innya seperti kualitas air, begitu juga pada
konsentrasi-konsentrasi yang lain.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukk-
an perlakuan terbaik terdapat pada kon-

sentrasi 0,158 ml/L karena pada konsen-
trasi tersebut dalam waktu dedah 60 me-
nit, dapat memingsankan benih ikan pela-
ngi hingga 70% dengan jumlah benih ter-
banyak.dalam waktu 40,02 menit. Berda-
sarkan perhitungan data yang diperoleh da-
ri kemampuan anestetik minyak cengkeh
terhadap benih ikan pelangi maka dida-
patkan nilai EC50- 1 jam sebesar 0,159 ml/L.

Benih ikan pelangi yang telah di aneste-
tik, segera dipulihsadarkan kembali dengan
waktu yang diperoleh berdasarkan hasil ana-
lisa model regresi linier dengan hubung-
an waktu pengamatan (x) dan jumlah be-
nih ikan yang dapat dipulihsadarkan (y)
(Gambar 3). Dari persamaan model regresi
linier tersebut maka didapatkan nilai wak-
tu yang diperlukan untuk memulihsadark-
an 50% benih ikan pelangi kembali seca-
ra normal dengan waktu yang dibutuhk-
an pada masing-masing konsentrasi adalah
0,063 ml/L = 27,91 menit; 0,158 ml/L =
3,54 menit; 0,396 ml/L = 24,34 menit; dan
konsentrasi 0,993 ml/L = 18,78 menit. Pe-
nelitian yang telah dilakukan menunjukk-
an perlakuan terbaik terdapat pada kon-
sentrasi 0,158 ml/L karena dapat memu-
lihsadarkan 50% benih dalam waktu 3,54
menit.

Nilai R² yang didapatkan pada masing-masing
konsentrasi (Gambar 3) yaitu pada konsen-
trasi 0,063 ml/L= 75%; 0,158 ml/L = 86,2
%; 0,396 ml/L = 94,5% dan konsentrasi
0,993 ml/L = 94,4%. Hal ini menyatakan
bahwa penambahan minyak cengkeh seper-
ti pada konsentrasi 0,158 ml/L misalnya,
akan berpengaruh sebesar 86,2% terhadap
pemulihsadaran benih ikan pelangi, 14,8%
dapat disebabkan oleh faktor-faktor ling-
kungan lainnya seperti kualitas air, begitu
juga pada konsentrasi-konsentrasi yang la-
in.

SIMPULAN

Pada penelitian ini didapatkan nilai Lethal
Concentration LC50-48 jam sebesar 0,273
ml/L nilai Effective Concentration EC50- 1
jam sebesar 0,159 ml/L. Perlakuan terbaik
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Gambar 2 Jumlah benih ikan pelangi yang pingsan pada masing-masing konsentrasi minyak cengkeh.

Gambar 3 Waktu pulih sadar benih ikan pelangi pada masing-masing konsentrasi minyak cengkeh

terdapat pada konsentrasi 0,158 ml/L de-
ngan waktu pingsan dan memulihsadarkan
50% benih ikan pelangi 40,02 menit dan
3,54 menit.
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Ringkasan Waters Terebino village has a
fairly extensive seagrass. However, since the
breakwater, seagrass density and percent
cover is changes. This study aims to look
at the seagrass density and percent cover
on a breakwater area. Results are expected
to provide useful information and relevant
parties in an effort to manage a sustainable
marine biological resources and as a com-
parison for future research. Determination
of the presence of seagrass station based
around a breakwater and compare with se-
agrass which there is no breakwater. Rese-
arch methods using transect quadrant 50
x 50 cm. The results showed that in the
area of seagrass that no breakwater dike
has a density and percent cover two times
higher than the seagrass area contained a
breakwater.
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PENDAHULUAN

Padang Lamun merupakan salah satu eko-
sistem yang berada di perairan pesisir yang
memiliki produktivitas tertinggi setelah Ter-
umbu Karang. Tingginya produktivitas La-
mun tak lepas dari peranannya sebagai ha-
bitat dan naungan berbagai biota. Di dae-
rah Padang Lamun hidup berbagai jenis bi-
ota laut seperti Ikan, Krustasea, Moluska,
dan Ekhinodermata. Mareka membentuk
jarring - jaring makanan yang sangat kom-
pleks, sehingga terjadi aliran energi dan
siklus materi yang sangat kompleks pula.
Ada biota yang hidup menetap dan ada pu-
la sebagai pengunjung yang setia.

Daerah Lamun terdapat pula Alga dan Fi-
toplankton yang menempel pada daun La-
mun (epifit) atau di sekitar perairan terse-
but. Lamun, Alga dan Fitoplankton ber-
peran sebagai produsen sedangkan seba-
gai konsumen umumnya adalah Polichae-
ta dan Moluska (kerang-kerangan). Kebe-
radaan biota-biota tersebut memungkink-
an ekosistem Lamun mempunyai potensi
yang cukup besar dalam menunjang pro-
duksi perikanan di wilayah pesisir.

Beberapa alasan sehingga Lamun menjadi
habitat yang disenangi oleh berbagai biota
menurut [1], yaitu: Lamun efektif menam-
bah substrat daerah permukaan Padang La-
mun untuk flora epifit dan fauna; Lamun
mengurangi aksi gelombang dan pasang su-
rut sehingga sangat baik untuk beberapa
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hewan/ fauna; Lamun dapat mereduksi ge-
rakan air, mineral terlarut, dan partikel or-
ganik terlarut dengan mudah sehingga men-
jadi sumber partikel sebagai makanan ba-
gi biota; padatnya daun Lamun melindu-
ngi dasar laut dari sinar matahari diban-
dingkan dengan daerah yang tidak ditum-
buhi oleh Lamun sehingga menyebabkan
padatnya hewan Benthos; kondisi Padang
Lamun yang terlindungi dengan suplai ma-
kanan yang tinggi membuat Lamun menja-
di daya tarik bagi juvenil nekton dan nek-
ton ukuran besar.

Perairan Desa Terebino merupakan salah
satu desa yang berada di Kabupaten Moro-
wali yang memiliki hamparan Lamun yang
cukup luas. Di sekitar daerah pesisir ter-
sebut hampir semua daerah pesisirnya di-
tumbuhi oleh berbagai jenis Lamun. Na-
mun, semenjak dibangun Tanggul yang ber-
tujuan untuk menahan Ombak di sepan-
jang daerah pesisir pemukiman, hasil tang-
kapan Nelayan dari tahun ke tahun meng-
alami penurunan. Hal ini diduga karena
kondisi Lamunnya yang mengalami peru-
bahan terutama kerapatan dan persen pe-
nutupannya karena efek dari Tanggul Pe-
mecah Ombak. Padahal Lamun sangat pen-
ting sebagai sumber makanan, daerah asuh-
an dan pembesaran bagi banyak biota -
biota laut seperti Ikan dan Kerang - Ke-
rangan. Kehilangan Padang Lamun diindi-
kasikan oleh hilangnya biota laut terutama
akibat hilangnya habitat.

Oleh karena itu, penelitian ini melihat ke-
rapatan dan persen penutupan Lamun di
daerah Tanggul Pemecah Ombak dan mem-
bandingkan dengan daerah Lamun yang ti-
dak terdapat Tanggul Pemecah Ombak. Ha-
sil penelitian ini diharapkan dapat mem-
berikan informasi dan bermanfaat bagi pi-
hak terkait dalam upaya pengelolaan sum-
berdaya hayati perairan yang berkelanjut-
an dan sebagai bahan perbandingan bagi
penelitian selanjutnya.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sam-
pai Juli 2012. Lokasi pengambilan sampel
di perairan Desa Terebino, Kecamatan Me-

Gambar 1 Lokasi penelitian di Perairan Desa
Terebino Sulawesi Tengah

nui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Pro-
vinsi Sulawesi Tengah. Analisis sampel di
Laboratorium Fakultas Perikanan dan Il-
mu Kelautan Universitas Haluoleo, Kenda-
ri, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ma-
ka dilakukan penempatan Stasiun berda-
sarkan Daerah Lamun yang berada diseki-
tar Tanggul Pemecah Ombak sebagai Sta-
siun I dan Daerah Lamun yang tidak terda-
pat Tanggul Pemecah Ombak sebagai Sta-
siun II. Data yang dikumpulkan melipu-
ti data hasil pengamatan langsung di La-
pangan dan analisis di Laboratorium ser-
ta hasil wawancara dengan masyarakat se-
tempat. Pengambilan data kondisi Lamun
menggunakan transek garis dan transek ku-
adran. Data Lamun meliputi kerapatan dan
persen penutupan. Parameter lingkungan
yang diukur secara langsung di Lapangan
yaitu suhu, salinitas, oksigen terlarut, ke-
dalaman, dan kecepatan arus. Sedangkan
parameter yang dianalisis di Laboratorium
yaitu bahan organik dan tekstur sedimen.

Kerapatan jenis yaitu jumlah individu la-
mun (tegakan) per satuan luas. Kerapatan
Lamun dihitung berdasarkan rumus seba-
gai berikut [2]:

D =
∑ ni

A
(1)

Dimana: D : Kerapatan jenis (tegakan/m2)
ni : Jumlah tegakan spesies i (tegakan) A :
Luas transek kuadrat (m2)
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Tabel 2 . Kategori Persen Penutupan Total [2]

Syarat Penutupan Kesimpulan
C<5% Sangat jarang

5≤ C ≤25% Jarang
25 ≤ C ≤50% Sedang
50 ≤ C ≤75 % Rapat

≥75% Sangat Rapat

Tabel 3 Kriteria Status Padang Lamun [4]

Status Kondisi Penutupan (%)

Baik Kaya/Sehat ≥60%

Rusak Kurang Kaya/Kurang Sehat 30 - 59.9%

Miskin ≤29.9

Penutupan lamun merupakan luasan area
yang ditutupi oleh Lamun. Persen penu-
tupan Lamun dapat dihitung dengan meng-
gunkan rumus sebagai berikut [3]:

C =

∑
(mi X fi)∑

f
(2)

Dimana : C : Persen penutupan lamun (%)
mi : Persen nilai tengah kelas ke-i fi : Fre-
kuensi kemunculan jenis (jumlah sub-transek
yang memiliki kelas yang sama untuk spe-
sies ke-i) f : Jumlah keseluruhan sub-transek

Kategori persen penutupan Lamun dan ni-
lai tengah yaitu menggunakan kategori kla-
sifikasi tutupan Lamun seperti pada Tabel
1.

Nilai persen penutupan total digunakan un-
tuk mengetahui kondisi Lamun berdasark-
an kriteria yang disajikan dalam Tabel 2
dan status kondidi padang lamun disajik-
an pada Tabel 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Terebino merupakan bagian dari Ke-
camatan Menui Kepulauan Kabupaten Mo-
rowali dan merupakan daerah Pantai. Se-
cara administratif luas wilayah Desa Ter-
ebino yaitu 2.064 Ha. Ditinjau dari segi
geografisnya Desa Terebino memiliki batas
- batas wilayah: Utara berbatasan dengan

Puuni’i, Selatan berbatasan dengan Pusa-
ngimesiu, Timur berbatasan dengan Laut
Banda, dan Barat berbatasan dengan One
Orota.

Sebagian besar masyarakatnya memanfa-
atkan Pantai untuk kegiatan perikanan se-
perti Nelayan (penangkap ikan, gurita, dan
lain-lain), penampung hasil perikanan dan
pertanian untuk dijual dan sebagian ke-
cil berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jumlah penduduk Desa Terebino sampai
tahun 2011 sebanyak 886 jiwa, yang terdiri
dari 413 laki - laki dan 453 jiwa perem-
puan. Desa Terebino mengalami dua kali
pergantian musim yaitu Musim Barat yang
terjadi antara bulan September – April dan
Musim Timur yang terjadi pada bulan Mei
– Agustus. Perairan Desa Terebino juga
memiliki hamparan Lamun yang cukup lu-
as di sekitar daerah pesisir.

Tahun 2003 program Pemerintah Kabupa-
ten Morowali Sulawesi Tengah memberikan
bantuan pembangunan Tanggul yang ber-
tujuan untuk melindungi Pulau dari Om-
bak yang besar, mengingat posisi Desa Ter-
ebino yang langsung berhadapan dengan
Laut Banda. Dengan pembangunan Tang-
gul Pemecah Ombak diharapkan agar ge-
lombang pasang tidak merusak pemukim-
an penduduk dan Abrasi Pantai. Tanggul
Pemecah Ombak dibangun di sekitar ping-
gir Pantai dengan panjang sekitar 780 m,
lebar 1,5 m dan tinggi 2. Tanggul Pemecah
Ombak dibuat dari konstruksi batu – batu
yang disusun rapi dan terdiri dari bebera-
pa ruas Pemecah Ombak yang dipisahkan
oleh celah (berjarak ± 7 m). Ini dimak-
sudkan agar energi Ombak bisa masuk ke
Daerah Pantai melalui celah, sehingga da-
pat mengurangi terbentunya Tombolo

Kerapatan Jenis Lamun

Kerapatan jenis Lamun per satuan luas sa-
ngat bervariasi tergantung kepada jenis La-
mun. Karena masing - masing spesies La-
mun memiliki tipe morfologi daun yang ber-
beda. Kerapatan Lamun tertinggi di temuk-
an di Stasiun II yaitu jenis Lamun Thalas-
sia hemprichii sebesar 1168 tegakan/m2.



92 Ira1 et al.

Tabel 1 Klasifikasi Penutupan Lamun [3]

Kelas Nilai penutupan Pada Substrat % Penutupan Substrat Nilai Tengah (mi)
5 1/2 - Seluruhnya 50 - 100 75
4 1/4 - 12 25 - 50 37.5
3 1/8 - 1/4 12.5 - 25 18.75
2 1/16 - 1/8 6.25 - 12.5 9.38
1 < 1/16 <6.25 3.13
0 Kosong 0 0

Tabel 4 Kerapatan Jenis Lamun Di Perairan De-
sa Terebino

Jenis Lamun
Kerapatan Jenis Lamun
Stasiun I Stasiun II

Thalassia hemprichii 590 1168

Enhalus acoroides 38 242

Halophila spinulosa 0 84

Sementara jenis Enhalus acoroides sebesar
242 tegakan/m2 dan Halophila spinulosa
sebesar 84 tegakan/m2. Kerapatan Lamun
terendah pada Stasiun I yang hanya dite-
mukan jenis Lamun Thalassia hemprichii
sebesar 590 tegakan/m2 dan Enhalus aco-
roides sebesar 38 tegakan/m2. Kerapatan
jenis Lamun yang ditemukan di lokasi pe-
nelitian dapat dilihat Tabel 4.

Jenis Lamun Thalassia hemprichii dan Enha-
lus acoroides di temukan di Stasiun I dan
Stasiun II, namun kerapatan jenis yang ter-
tinggi di temukan di Stasiun II dibandingk-
an dengan Stasiun I. Kedua jenis Lamun
tersebut (Thalassia hemprichii dan Enha-
lus acoroides) memiliki daya tahan terha-
dap berbagai kondisi lingkungan. Semen-
tara jenis Lamun Halophila spinulosa ti-
dak di temukan pada Stasiun I kemung-
kinan disebabkan oleh tingginya kecepat-
an arus, sehingga sulit diamati, mengingat
bentuk morfologinya yang sangat kecil di-
bandingkan dengan jenis Lamun yang lain.

Tingginya kecepatan arus di Stasiun I ke-
mungkinan disebabkan oleh perairannya men-
dapat efek Tanggul Pemecah Ombak. Tang-
gul Pemecah Ombak mengakibatkan ter-
jadinya perubahan arus laut, dimana arus
dari lautan lepas ketika membentur Tang-
gul maka akan pecah, sebagian dipantulkan
kembali ke perairan lepas dan sebagian la-

gi masuk ke Pantai melalui celah - celah
Tanggul (berjarak ± 7 m). Menurut [5],
transfer energi ke daerah terlindung me-
nyebabkan terbentuknya gelombang di da-
erah tersebut, meskipun tidak sebesar ge-
lombang di luar daerah terlindung. Hasil
pengukuran kecepatan arus di Stasiun I se-
kitar 0,11-0,14 m/dtk saat pasang dan su-
rut berkisar 0,01 - 0,02 m/dtk. Arus yang
masuk ke Pantai tersebut mengakibatkan
terjadinya pengadukan (turbulensi) di seki-
tar Lamun, sehingga menganggu pertum-
buhan Lamun. Apalagi tekstur sedimen-
nya yang lempung berpasir memungkink-
an sedimen yang berada di substrat (da-
sar) gampang naik ke kolom perairan dan
membuat perairan menjadi keruh. Tinggi-
nya padatan yang melayang - layang da-
lam kolom air akan melekat pada helai-
an daun Lamun, sehingga dapat mengha-
langi cahaya matahari yang digunakan un-
tuk berfotosintesis. Ketika proses fotosin-
tesis terganggu dapat mengakibatkan per-
tumbuhan Lamun menjadi terganggu pu-
la. Sebagaimana pendapat [6] bahwa caha-
ya dapat membawa dampak negatif terha-
dap pertumbuhan Lamun. Sementara me-
nurut [7], kerapatan Lamun juga dipenga-
ruhi oleh kedalaman dan kecerahan perair-
an serta tipe substrat.

Selain itu, kecepatan arus yang tinggi di
pengaruhi pula oleh Angin. Hal ini sesuai
dengan pendapat [8], jenis arus permuka-
an kebanyakan terjadi di daerah permuka-
an perairan pantai ditimbulkan oleh ada-
nya tiupan Angin. Dimana pada saat pe-
ngukuran kecepatan Angin tergolong cu-
kup kencang sehingga mengaduk sedimen
dasar dan menyebabkan Arus Susur Pan-
tai yang cenderung lebih tinggi dari Ti-
mur menuju ke Barat sejajar dengan Tang-
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Tabel 5 Persen Penutupan Lamun Di Perairan
Desa Terebino

Jenis Lamun
Penutupan Lamun (%)
Stasiun I Stasiun II

Thalassia hemprichii 37.5 75

Enhalus acoroides 0.71 6.7

Halophila spinulosa 0 1.7

gul Pemecah Ombak. Kecenderungan arus
yang membawa sedimen dari Timur terse-
but dan mengendapkannya di sekitar Tang-
gul mengakibatkan sedimen semakin ber-
tambah di sekitar Tanggul Pemecah Om-
bak.

Persen Penutupan Lamun

Persen penutupan menggambarkan tingkat
penutupan/ penaungan ruang oleh Lamun.
Mengukur persen penutupan Lamun meru-
pakan suatu metode untuk melihat status
dan untuk mendeteksi perubahan dari se-
buah vegetasi [9]. Berdasarkan hasil pene-
litian, persen penutupan Lamun pada Sta-
siun I untuk Lamun jenis Thalassia hemp-
richii sebesar 37,50 %, Enhalus acoroides
sebesar 0,71%. Stasiun II jenis Thalassia
hemprichii sebesar 75 %, Enhalus acoroi-
des sebesar 6,7 % dan Halophila spinusa
sebesar 1,7 %. Persen penutupan Lamun
yang ditemukan di Perairan Desa Terebino
pada setiap Stasiun dapat di lihat Tabel 5.

Berdasarkan persen penutupan Lamun, Sta-
siun II memiliki persen penutupan terting-
gi dibandingkan dengan Stasiun I. Ting-
ginya persen penutupan Lamun di Stasi-
un II selain dipengaruhi oleh tingginya ke-
rapatan jenis Lamun yakni sekitar 1.168
tegakan/m2. Kerapatan Lamun dipengaru-
hi pula oleh jenis Lamun. Jenis Lamun Tha-
lassia hemprichii (75%) dan Enhalus aco-
roides (6,7%) memiliki morfologi daun yang
lebih besar. Berdasarkan kategori total per-
sen penutupannya, Stasiun I termasuk ka-
tegori jarang yakni sekitar 38,2% dan Sta-
siun II kategori sangat rapat yakni seki-
tar 83,4%. Sementara berdasarkan kriteria
kerusakan menurut [4], Stasiun I memiliki
tingkat kerusakan tinggi dan kurang sehat

sebaliknya Stasiun II memiliki tingkat ke-
rusakan rendah dan sehat.

Parameter Fisika – Kimia Perairan

Suhu perairan berpengaruh secara tidak lang-
sung terhadap fotosintesis, karena bebera-
pa proses metabolisme, seperti respirasi dan
pengambilan unsur hara sangat tergantung
pada suhu. Suhu yang terukur di Stasiun I
dan Stasiun II yaitu berkisar 29 - 30oC pa-
da saat pasang maupun surut. Hal tersebut
menunjukkan bahwa suhu di Perairan De-
sa Terebino tidak memiliki perubahan su-
hu yang cukup besar. Kisaran suhu seperti
ini merupakan kondisi yang optimum bagi
Lamun untuk melakukan fotosintesis, ka-
rena suhu yang optimal bagi Lamun untuk
berfotosintesis menurut [10], berkisar 25 -
35oC.

Kedalaman perairan adalah jarak antara
permukaan air dan dasar perairan, senan-
tiasa berubah akibat gerak kontinyu da-
ri pergerakan pasang surut perairan. Ni-
lai kedalaman ini berubah secara periodik
pada kisaran nilai pasang surut tertinggi
dan surut terendah dan sebaliknya akan
bernilai besar pada pasang tertinggi [11].
Kedalaman perairan mempunyai hubung-
an yang erat dengan stratifikasi suhu seca-
ra vertikal, penetrasi cahaya dan kandung-
an oksigen terlarut serta zat - zat hara.
Stasiun I pada saat pasang mempunyai ke-
dalaman 2 m dan surut 0,2 m sementara
Stasiun II saat pasang mempunyai keda-
laman 4 m dan surut 0,4 m. Kedalaman
yang tidak bervariasi tersebut tidak mem-
pengaruhi pertumbuhan Lamun. Sebagai-
mana menurut [12], bahwa pada umumnya
kemampuan tumbuh Lamun dapat menca-
pai kedalaman maksimum 10 m.

Kecepatan arus dapat berpengaruh terha-
dap tipe sedimen suatu perairan. Secara
umum keberadaan Tanggul Pemecah Om-
bak di Perairan Terebino juga berpengaruh
terhadap nilai kecepatan arus. Hasil pe-
ngukuran kecepatan arus pada setiap Sta-
siun cukup bervariasi, kecepatan arus Sta-
siun I berkisar 0,11 - 0,14 m/det saat pa-
sang dan surut berkisar 0,01 - 0,02 m/det
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Tabel 6 Tekstur Sedimen Daerah Lamun di Perairan di Desa Terebino

Stasiun Parameter Tekstur Sedimen
Pasir (%) Liat (%) Debu (5) Kelas BO (%)

I 88.9 3.8 7.26 Lempung Berpasir 3.35
II 97.2 1.53 1.23 Pasir 3.20

sedangkan Stasiun II berkisar 0,07 - 0,09
m/det saat pasang dan surut sebesar ±
0,02 m/det. Kecepatan arus tertinggi ter-
dapat pada Stasiun I. Hal ini disebabkan
Stasiun I terdapat Tanggul yang mengaki-
batkan perubahan Arus laut. Sebagaimana
menurut [13], bahwa Arus yang melewa-
ti struktur Pemecah Ombak akan terjadi
pembelokan arah maupun perubahan ka-
rakteristik Arus.

Lamun memiliki tolerasi yang berbeda -
beda terhadap salinitas. Penurunan salini-
tas akan menurunkan kemampuan fotosin-
tesis Lamun. Salinitas yang terukur di Sta-
siun I dan II pada saat pasang berkisar 27
- 29 o/oo dan surut berkisar 26 - 27 o/oo.
Rendahnya salinitas pada saat surut, dise-
babkan karena pada pengukuran dilakukan
setelah hujan, sehingga terjadi pencampur-
an antara air hujan dan air laut. Namun sa-
linitasnya masih sesuai untuk pertumbuh-
an lamun. Seperti yang dikemukakan oleh
[12] bahwa secara umum salinitas yang op-
timum untuk pertumbuhan Lamun adalah
berkisar antara 25 - 35 o/oo.

Oksigen terlarut berperan dalam proses me-
tabolisme dengan memanfaatkan bahan or-
ganik yang berasal dari hasil fotosintesis.
Berdasarkan pengukuran oksigen terlarut
pada Stasiun I sebesar 4,9 - 6,6 mg/L se-
dangkan Stasiun II sebesar 5,7 - 7,4 mg/L.
Rendahnya kandungan oksigen terlarut di
Stasiun I, diduga karena masuknya bah-
an - bahan organik (limbah rumah tang-
ga) yang masuk ke perairan, sehingga me-
merlukan banyak oksigen untuk mengurai-
kannya. Ini sesuai dengan pernyataan [14],
bahwa oksigen akan menurun karena digu-
nakan untuk dekomposisi.

Perbandingan jumlah komposisi pasir, de-
bu dan liat digunakan untuk menentukan
tipe sedimen. Kondisi tekstur sedimen da-
erah Lamun di perairan di Desa Terebino

pada setiap Stasiun disajikan pada Tabel
6.

Hasil pengukuran tekstur sedimen pada ke-
dua Stasiun umumnya didominasi oleh pa-
sir. Dominasi pasir tertinggi terdapat di
Stasiun II dengan persentase sebesar 97,24%,
sedangkan Stasiun I sebesar 88,9%. Jenis
debu dan liat relatif banyak terdapat di
Stasiun I dibandingkan dengan Stasiun II
yaitu sebesar 3,80% (liat) dan 7,26% (de-
bu). Tingginya debu dan liat pada Stasiun
I disebabkan oleh banyaknya masukan da-
ri darat yang diduga berasal dari limbah
rumah tangga dan sedimentasi di daerah
Tanggul Pemecah Ombak.

Bahan organik memainkan peranan yang
sangat penting sebagai sumber makanan
dan energi. Kandungan bahan organik yang
terukur di Stasiun I sebesar 3,35 %, se-
dangkan Stasiun II sebesar 3,20 %. Tinggi-
nya bahan organik di Stasiun I disebabkan
karena adanya buangan limbah dari ma-
syarakat, sehingga hasil buangan tersebut
terbawah oleh arus dan mengendap ke subs-
trat sekitar Tanggul Pemecah Ombak. Se-
lain itu, disebabkan karena tingginya per-
sentasse liat (3,80%) dan debu (7,26).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dipero-
leh kesimpulan bahwa Daerah Lamun yang
tidak ada Tanggul Pemecah Ombak (Sta-
siun II) memiliki kerapatan dan persen pe-
nutupan dua kali lebih tinggi dibandingk-
an dengan Daerah Lamun yang terdapat
Tanggul Pemecah Ombak (Stasiun I). Tang-
gul Pemecah Ombak mengakibatkan peru-
bahan arus laut. Kecenderungan arus yang
membawa dan mengendapkan sedimen di
sekitar Tanggul Pemecah Ombak menye-
babkan sedimen semakin bertambah di se-
kitar Tanggul Pemecah Ombak. Tingginya
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padatan yang melayang - layang dalam ko-
lom air akan melekat pada helaian daun
Lamun, sehingga dapat menghalangi caha-
ya matahari yang digunakan untuk fotosin-
tesis, sehingga dapat mengakibatkan per-
tumbuhan Lamun terganggu.
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Ringkasan The research aimed to colle-
ct data and information about the habitat
caracteristics and mud crabs potency in Ci-
bako mangrove forest. Sampling was con-
ducted through line plot transect survey.
Parameters examined physical-chemical cha-
racteristic, mangrove vegetation, mud crabs
population and size distribution. Habitat
characteristics were collected cluster ana-
lisys. The result showed that some para-
meters of habitat were resemblance where
stations 1 and 2 were Groups A, stations
3 and 4 were groups B , and station 5 and
6 were groups C. The mud crabs popula-
tions, size distribution, and habitat grou-
ps were analyzed correspondence analysis.
S.serrata dominate in zone A in dark to-
taled 67 ind. individual existence S.serrata
allegedly tolerant of high salinity > 28 0/00
and macrozoobenthos abundance of mangro-
ve crabs as a food source. S.tanquaberica
dominate in zone B in the dark was 70 ind.
The presence of individual species in zo-
ne B allegedly tolerant of salinity 24 -> 28
0/00, natural food abundance and habitat
suitability as a mud substrate. S.olivacea
dominate in the zone C in the dark tota-
led 38. The presence of individual species
in zone C allegedly due to low salinity to-

1)Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Ka-
bupaten Garut
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2)Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan,
FPIK,IPB, Bogor

lerant in the range of 21-22 0/00 and can
live on clay substrate.

Keywords mud crabs, size distribution,
habitat suitability

PENDAHULUAN

Penangkapan kepiting bakau di kawasan hut-
an mangrove Cibako terus dilaksanakan oleh
nelayan sebagai sumber mata pencaharian
guna memenuhi kebutuhan hidup keluar-
ga maupun penjualan ke konsumen. Ha-
sil tangkapan kepiting bakau yang dipero-
leh banyak didominasi oleh kepiting ber-
ukuran kecil. Hal ini diduga akibat inten-
sitas penangkapan yang terus meningkat.
Penangkapan dilakukan secara terus me-
nerus mengakibatkan kepiting bakau yang
berukuran besar cenderung menurun, se-
hingga struktur populasi kepiting bakau di
hutan Cibako mengalami degradasi. Un-
tuk mengatasi masalah ini, maka perlu di-
lakukan berbagai upaya pengelolaan agar
sumberdaya kepiting agar dapat diperta-
hankan populasi dan habitatnya dengan meng-
urangi tekanan terhadap populasi, dianta-
ranya dalam pembatasan penangkapan. Upa-
ya pengelolaan untuk mengatasi penurun-
an populasi kepiting tersebut dapat ditem-
puh dengan cara (1). Mengidentifikasi tipe
habitat kepiting bakau berdasarkan variasi
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lingkungan yang cocok bagi kepiting kepi-
ting bakau (2). Mengidentifikasi jenis dan
jumlah individu dan ukuran kepiting ba-
kau Penelitian ini bertujuan untuk mem-
peroleh data dan informasi tentang karak-
teristik habitat dan potensi kepiting bakau
di hutan mangrove Cibako, Sancang Kabu-
paten Garut.

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan
mangrove Cibako, Sancang Kabupaten Ga-
rut. Wilayah ini terletak antara posisi 7°42’
32.15" - 7°45’ 32.15" LS dan 107°42’34.15"-
107°52’18.10" BT. Penelitian dilaksanakan
pada bulan Agustus – November 2011. Pe-
ngambilan data dilakukan di 6 (enam) sta-
siun pengamatan. Stasiun 1 dan 2 ditem-
patkan di depan hutan mangrove, stasiun
3 dan 4 ditempatkan di tengah hutan ma-
ngrove, sedengkan stasiun 5 dan 6 ditem-
patkan di belakang hutan mangrove.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam pe-
nelitian ini adalah bubu lipat untuk me-
nangkap kepiting bakau, jangka sorong un-
tuk mengukur morfometrik kepiting bakau,
water quality checker untuk mengukur ku-
alitas air, pipa paralon untuk mengambil
sampel substrat, jala untuk menampung
daun mangrove, dan meteran untuk meng-
ukur kedalaman air, cool box untuk me-
nyimpan sampel substrat, daun mangrove.
serta kepiting bakau sebagai bahan sampel
yang akan diteliti.

Metode Pengambilan sampel

Pengukuran dan Pengambilan sampel dila-
kukan sebanyak 16 kali dalam waktu (em-
pat) bulan dengan survey dalam petak pe-
ngamatan dengan metode line plots tran-
sect [1]. Pengumpulan kepiting bakau dan

pengukuran parameter kalitas air dilakuk-
an dalam kuadaran 20 x 20 m. Pengum-
pulan daun serasah dan data individu ma-
ngrove katageri pohon dilakukan dalam ku-
adran 10 x 10 m, kategori anakan dalam
kuadran 5 x 5 m. Pengumpulan data in-
duvidu mangrove kategori semai, substrat
dan makrozoobentos dilakukan dalam ku-
adran 1 x 1 m.

Metode Kerja

Pengukuran vegetasi mangrove pada tiap
petak pengamatan dilakukan dengan meng-
identifikasi diameter batang, kemudian di-
hitung jumlah individunya. Pengambilan
substrat dilakukan dengan menggunakan
pipa paralon berdiameter 5 cm dengan ting-
gi 15 cm. Selanjutnya sampel substrat di
analisis di Laboratorium untuk dihitung per-
sentase fraksi kategori pasir, liat, dan de-
bu sesuai dengan katergorinya. Pengum-
pulan serasah dilakukan dengan menem-
patkan dua buah jala penampung serasah
ditempatkan pada petak pengamatan 10
x 10 m, masing-masing pada tegakan ma-
ngrove yang ada di tiap stasiun, selanjut-
nya Serasah di analisis di laboratorium un-
tuk dihitung bobot keringnya Pengumpul-
an makrozoobentos dilakukan dengan peng-
galian substart sedalam 15 cm. Selanjutnya
sampel dimasukan kedalam kantung plas-
tik dan dituangkan larutan formalin 4%.
Sampel substrat dibawa ke laboratorium
untuk disaring dan dianalsisis klasifikasi je-
nis dan dihitung jumlahnya . Sampel yang
telah diamati, selanjutnya diawetkan da-
lam larutan formalin 4% untuk dikoleksi.
Pengukuran parameter suhu, pH, salinitas
dilakasanakan dilapangan (in situ) dengan
menggunakan water quality checker, sedangk-
an kedalaman air diukur dengan menggu-
nakan meteran. Penangkapan kepiting ba-
kau digunakan bubu lipat berukuran 70 x
50 x 30 cm. sebanyak 8 unit yang telah
diberi umpan berupa potongan ikan kem-
bung, selar atau cucut yang ditempatkan
pada masing-masing stasiun Parameter yang
diukur adalah panjang dan lebar karapas.
Panjang karapas (carapace length/ CL) me-
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rupakan panjang yang diukur secara ver-
tikal dari puncak front sampai tepi coxa,
sedangkan lebar karapas diukur secara ho-
rizontal dari kedua sisi antero lateral kara-
pas.

Analisis Data

Pengelompokkan karakteristik Habitat

Pengelompokkan kemiripan antar stasiun
digunakan pendekatan analisis multivariat
yang didasarkan pada cluster analysis .

Ketersediaan Makanan Alami

Analisis rata-rata produksi serasah pada
setiap stasiun digunakan rumus

X̄ =

n∑
j=1

Xi (1)

Sedangkan untuk menganalisa kelimpahan
makrozoobentos digunakan rumus :

Ni =

∑
Ni

A
(2)

Kerapatan Jenis Mangrove

Kerapatan Jenis mangrove diukur dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

Ki =

∑
ni

A
(3)

Distrubusi Individu Kepiting Bakau dan Pa-
rameter Habitat Antar Stasiun dan Antar
Bulan

Distribusi individu kepiting bakau dan Pa-
rameter hibabt diuji dengan menggunak-
an Analisis varians (Anova) atau uji F da-
lam Rancangan Acak Kelompok (RAK),
selanjutnya dilakukan uji lanjut Beda Nya-
ta Terkecil (BNT) untuk membandingkan
nilai beda absolut dari dua perlakuan le-
bih besar dari nilai BNT maka dapat di-
simpulkan bahwa kedua perlakuan itu ber-
beda nyata pada taraf nyata α.

Pola Penyebaran

Pola penyebaran kepiting kelapa di lokasi
penelitian ditentukan dengan menggunak-
an indeks Morisita sebagai berikut :

Id = n
(
∑

X2
i −

∑
Xi)

(
∑

X2
i ) −

∑
Xi

(4)

Hubungan Sebaran Jenis Kepiting Bakau
Masing-Masing Kelas Ukuran Antar Bul-
an Pada Setiap Stasiun

Sebaran kelas ukuran masing-masing jenis
kepiting bakau antar stasiun dan antar bul-
an dilakukan analisis faktorial korespon-
den (correspondence analysis). Berdasark-
an hasil penelitian [2] bahwa sebaran ukur-
an kepiting bakau di di wilayah hutan ma-
ngrove Segara Anakan yang dianalisis oleh
faktorial koresponden terdiri dari 3 jenis
kepiting bakau, yaitu yang terbagi atas 3
kelompok kelas ukuran, yaitu: S. serrata
berukuran kecil < 70 mm (SSk), ukuran
sedang antara 70 – 100 mm (SSs), ukur-
an besar >100 mm (SSb). S. tranquebarica
berukuran kecil <60 mm (STk), ukuran se-
dang antara 60 – 80 mm (STs), ukuran be-
sar > 80 mm (STb). S. olivacea berukuran
kecil < 55 mm (SOk), ukuran sedang an-
tara 55 – 65 mm (SOs), dan ukuran besar
> 65 mm (SOb)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Secara administrasi hutan mangrove Ciba-
ko merupakan bagian dari kawasan pesi-
sir Samudera Indonesia, terletak di wila-
yah Sancang, Kabupaten Garut. Luas hut-
an mangrove Cibako kurang lebih 65,4 Ha
yang ditumbuhi vegetasi mangrove Rhizo-
phora apiculata, Rhizophora mucronata, Avi-
cenia marina, Sonetaria alba, Aegiceras cor-
niculatum, Ceriops tagal, Bruguirea gym-
norhiza, dan Nypa fruticants. Daratan San-
cang sangat dipengaruhi oleh angin laut.
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Gambar 1 Dendogram kemiripan antara stasiun
pengamatan menurut karakteristik habitat

Curah hujan rata-rata 1.695 - 2.570 mm
pertahun dengan jumlah hari hujan 124 –
178 hari [3].

Karakteristik Habitat

Pengambilan sampel dan pengukuran pa-
rameter habitat kepiting bakau di hutan
mangrove Cibako dilaksanakan di setiap sta-
siun pada petak pengamatan. Selanjutnya
dilakukan analisis varian (annova) dan Uji
BNT karakteristik habitat antar stasiun pe-
nelitian (Tabel 1).

Pengelompokan kemiripan karakteristik ha-
bitat antar stasiun dilakukan dengan clus-
ter analysis (Gambar 1)

Kemiripan antar stasiun 1 dan 2, selan-
jutnya dikelompokkan menjadi kelompok
zona penilitan A yang berada di kawasan
depan hutan mangrove, kemiripan stasiun
3 dan 4 dikelompokkan menjadi kelompok
zona penelitian B yang berada di kawas-
an tengah hutan mangrove, dan kemiripan
stasiun 5 dan 6 dikelompokkan menjadi ke-
lompok zona penelitian C yang berada di
belakang hutan mangrove.

Jumlah Individu dan Pola Penyebaran Ke-
piting Bakau

Pengambilan sampel kepiting bakau dilak-
sanakan di setiap zona penelitian. Jumlah

individu yang tertangkap dikelompokkan ber-
dasarkan jenis kepiting bakau. Selanjutnya
dilakukan analisis varian (anova) dan Uji
BNT rata-rata jumlah sampel kepiting ba-
kau antar zona dan antar bulan pengam-
bilan sampel (Tabel 2).

Jumlah individu kepiting bakau yang ter-
tangkap di seluruh zona penelitian selama
pengambilan sampel kepiting adalah 441
individu (ind). Berdasarkan hasil uji BNT
rata-rata jumlah jenis masing-masing jenis
kepiting bakau antar zona penelitian dipe-
roleh jenis S.serrata dan S.tranquaberica
dominan berada di zona penelitian A dan
B. Jumlah individu S.serrata tertinggi di-
temukan di zona penelitian A adalah 67
ind, diikuti di zona penelitian B adalah 47
ind , dan di zona penelitian C adalah 37
ind. Hal ini senada dengan hasil penelitian
[4] bahwa S.serrata melimpah di zona dep-
an hutan mangrove dan zona laut di per-
airan Desa blanakan, Tanjung Laut, Ma-
yangan. Jumlah individu S.tranquaberica
tertinggi ditemukan di Zona penelitian B
adalah 70 ind, diikuti zona A adalah 68
ind, dan di zona penelitian C adalah 55 ind.
Menurut [5] bahwa kepiting bakau jenis S.
tranquebarica untuk semua kelas ukuran
(besar maupun kecil) ter1ihat menyebar de-
ngan baik pada habitat mangrove Teluk
Pelita Jaya, Seram Barat Maluku, artinya
jenis tersebut memiliki toleransi yang be-
sar terhadap perubahan salinitas perairan
sehingga dapat hidup di wilayah yang lu-
as, sedangkan menurut [6] mengungkapk-
an populasi S.olivacea dan S.tranquaberica
banyak ditemukan di bagian belakang hut-
an Muara Dua, Segara Anakan, dimana wi-
layah tersebut bersalinitas rendah dan ke-
tersediaan makanan alami yang rendah. Ha-
sil Uji BNT Rata-rata jumlah S.olivacea
dominan di zona penelitian C. Jumah in-
dividu S.olivacea di zona penelitian C ada-
lah 38 ind, diukuti zona penelitian A ada-
lah 30 ind, dan di zona penelitian B ada-
lah 29 ind. selanjutnya hasil uji BNT rata-
rata jumlah individu masing-masing jenis
kepiting bakau antar bulan tidak ditemuk-
an tidak berbeda nyata (p<0,05). Hal ini
diduga setiap jenis kepiting bakau menye-
bar dengan jumlah yang cenderung merata
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Tabel 1 . Hasil Uji BNT rata-rata nilai parameter habitat antar stasiun dalam bulan pengamatan

Stasiun

Tekstur Substrat

Kepadatan

Kualitas air

Kerapatan
Serasah Pasir Debu Liat Suhu Salinitas pH Kedalaman

Mangrove Benthos

(ind/ha) (g) (%) (%) (%) (ind/m2) (0C) (o/oo) (m)

1 910 194.05b 21.65 47.08 31.28 11 28.64c 27.31c 7.56c 105.32b

2 1180 206.18b 21.83 47.20 30.98 14 28.6c 27.29c 7.55c 104.17b

3 500 204.21b 10.77 70.33 18.91 16 27.92b 24.38b 7.15b 98.89b

4 670 213.23b 11.65 71.58 16.77 18 27.88b 24.39b 7.14b 96.92b

5 300 162.67a 2.93 41.75 55.33 6 27.29a 22.44c 6.90a 79.07a

6 380 158.76a 2.41 41.26 56.34 8 27.37a 22.43c 6.91a 75.58a

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom dan baris menunjukkan perbedaan rata-rata antar stasiun dan

bulan(P<0,05).

Tabel 2 Hasil uji BNT rata-rata jumlah individu jenis kepiting bakau antar zona penelitian dan antar
bulan pengambilan sampel

Zona Ss∗ St∗∗ So∗∗∗ Bulan Ss St So

A

Rata-rata 16.75b 17b 7.5a

Agustus

Rata-rata 12a 14.33a 8.33a

Jumlah 67 68 30 Jumlah 37 43 25

Std.Dev 6.34 4.70 3.51 Std.Dev 7 8.62 4.041

September

Rata-rata 11a 15.33 7.33a

B

Rata-rata 11.75b 17.50b 7.25a Jumlah 33 46 22

Jumlah 47 70 29 Std.Dev 3.60 6.65 3.51

Std.Dev 3 8.42 2.21

Oktober

Rata-rata 13.66a 16.66a 7.66a

Jumlah 41 50 23

C
Rata-rata 9.25a 13,75a 9.5b Std.Dev 4.93 6.80 2.51

Jumlah 37 55 38 November Rata-rata 13.33a 18b 9a
Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom dan baris menunjukkan perbedaan rata-rata antar zona dan bul-

an(P<0,05). *) S.serrata, **) S.tranquaberica, dan ***) S.olivacea

Tabel 3 Nilai Indeks penyebaran Morisita (Id)

Jenis (Id)
S. serrata 1,127

S. tranquebarica 1,282
Scylla olivacea 1,077

di setiap bulannya dan menempati wilayah
perairan hutan mangrove Cibako. Gambar-
an pola penyebaran kepiting bakau di hut-
an mangrove digunakan analisis indeks pe-
nyebaran Morisita (Tabel 3).

Pola penyebaran kepiting bakau di hutan
mangrove Cibako termasuk kedalam pola
penyebaran berkelompok. Pola penyebar-
an mengelompok merupakan pola paling
umum dan hampir merupakan aturan bagi
indivu-individu, sedangkan pada pola dis-
tribusi seragam dapat terjadi karena kare-

na kompetisi antara individu sangat keras
atau terjadi pembagian yang positif yang
meningkatkan pembagian ruangan [7]. ke-
piting bakau cenderung menyebar berke-
lompok secara acak untuk mencari habi-
tat yang cocok dan dapat mendukung ke-
hidupannya pada daerah terlindung yang
bersubstrat lumpur dengan tingkat peng-
genangan yang baik serta ketersediaan ma-
kanana alami yang cukup [8]. Jumlah indi-
vidu S.serrata, S.tranquebarica, dan S. oli-
vacea di setiap zona penelitian berdasarkan
karakteristik habitat yang mempengaruhi-
nya (Tabel 4).

Berdasarkan hasil pengumpulan sampel ke-
piting bakau di setiap zona penelitian, dite-
mukan berbagai ukuran panjang dan lebar
karapas. Selanjutnya dilakukan pengelom-
pokkan kelas ukuran setiap jenis kepiting
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Tabel 4 Kelimpahan kepiting bakau berdasarkan karakteristik habitat di zona Penelitian

ST

Kerapatan Tekstur Substrat Jumlah Kualitas Air

Zona

∑
Kepiting

Mangrove Serasah Pasir Debu Liat Benthos Suhu Salinitas pH depth Bakau (ind)

(ind/ha) (g) (%) (%) (%) (ind/m2) (oC) (o/oo) (m) Ss St So

1 910 194.05b 21.65 47.08 31.28 11 28.64c 27.31c 7.56c 105.32b
A 67 68 30

2 1180 206.18b 21.83 47.20 30.98 14 28.6c 27.29c 7.55c 104.17b

3 500 204.21b 10.77 70.33 18.91 16 27.92b 24.38b 7.15b 98.89b
B 47 70 29

4 670 213.23b 11.65 71.58 16.77 18 27.88b 24.39b 7.14b 96.92b

5 300 162.67a 2.93 41.75 55.33 6 27.29a 22.44c 6.90a 79.07a
C 37 55 38

6 380 158.76a 2.41 41.26 56.34 8 27.37a 22.43c 6.91a 75.58a

Gambar 2 Grafik distribusi jumlah indivi-
du kelas ukuran S.serrata, S.tranquaberica, dan
S.olivacea menurut zona panelitian dan bulan

bakau yang berukuran kecil, sedang, dan
besar antar zona penelitian dan bulan pe-
ngambilan sampel (Gambar 2).

Grafik distribusi kelimpahan kepiting ba-
kau menurut klasifikasi ukuran antar stasi-
un dan bulan pengambilan sampel menun-
jukkan bahwa S.serrata, S.tranquaberica, dan
S.olivacea diduga menyebar secara berke-
lompok dengan jumlah individu yang ber-
beda di seluruh zona penelitian sepanjang
bulan pengambilan sampel untuk mencari
makanan dan tempat tinggal guna kebu-
tuhan kelangsungan hidupnya.

Analisis sebaran kelas ukuran masing-masing
jenis kepiting bakau antar stasiun dan an-
tar bulan yang dihubungkan dengan ka-
rakteristik habitat masing-masing zona pe-
nelitian , dimana masing – masing sum-
bu utama menjelaskan akurasi 75,38% dan
16,72% dari ragam total (Gambar 3).

Karakteristik habitat kepiting bakau dalah
cirri-ciri khusus dari suatu habitat yang
memepengaruhi distribusi kepiting bakau
pada habitat tersebut. Data penelitian me-
nunjukkan bahwa kepiting bakau S.serrata,
S.tranquaberica, dan S.olivacea pada ketiga

Gambar 3 Grafik analisis faktorial koresponden
antara kelas ukuran kepiting bakau dengan zona
A, B, C dan bulan pengamatan

zona penelitian tersebut umumnya berdis-
tribusi pada masing-masing wilayah perai-
ra depan, tengah, dan belakang hutan ma-
ngrove. Kelompok kelas ukuran kepiting ba-
kau yang menggambarkan keterkaitan yang
erat dengan habitat dan bulan pengambil-
an sampel di wilayah zona penelitian A
adalah S. serrata , dimana SSk berasosi-
asi dengan bulan November adalah 9 ind,
SSs berasosiasi dengan bulan Oktober ada-
lah 7 ind, sedangkan SSb berasosiasi de-
ngan bulan Agustus adalah 9 ind dan bulan
November adalah 8 ind. S. serrata diduga
mendominasi di wilayah zona penelitian A
yang merupakan kawasan depan hutan ma-
ngrove. Jenis tersebut toleran pada salini-
tas >280/00. Hal ini dapat diduga bahwa
kelimpahahan individu jenis tersebut ter-
tinggi berada di zona penelitian A, dimana
salinitas di zona tersebut relatif lebih tinggi
dibandingkan zona penelitian lainnya ada-
lah 27,300C. Menurut [2] mengungkapkan
bahwa S.serrata banyak ditemukan di wi-
layah muara Karang Anyar yang bersali-
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nitas >260/00. Selanjutnya rata-rata pro-
duksi serasah sebagai sumber makanan ba-
gi makrozoobentos adalah 200.9 g, dima-
na rata-rata Jumlah individu makrozoben-
tos yang menjadi sumber makanan kepi-
ting bakau adalah 13 ind/m2, didominasi
oleh kelas Bivalvia. Menurut [9]; [10]; [11]
bahwa kepiting bakau dewasa juga meru-
pakan pemakan organisme bentos atau or-
ganisme yang bergerak lambat seperti bi-
valvia, kepiting kecil, kumang, cacing, jenis-
jenis gastropda dan krustase. Keberadaan
substrat di zona penelitian tersebut dido-
minasi oleh lumpur dengan persentase an-
tara 47,14 %, dimana tekstur substrat ter-
sebut disenangi oleh kepiting bakau. Hal
ini sejalan dengan pendapat [12] bahwa ha-
bitat ideal kepiting bakau adalah daerah
intertidal bersubstrat lumpur. Di Zona pe-
nelitian B ditemukan S.tanquaberica, dima-
na STk berasosiasi dengan bulan Oktober
adalah 10 ind, STS berasosiasi dengan bul-
an Agustus adalah 8 ind, sedangkan STb
berasosiasi dengan bulan November dan Sep-
tember adalah 9 ind dan bulan November
adalah 11 Ind. S.tranquaberica diduga men-
domiansi di zona penelitian B yang me-
rupakan kawasan tengah hutan mangrove,
karena jenis tersebut toleran pada salini-
tas 24 - >28 0/00. Hal ini dapat diduga
bahwa kelimpahan individu tersebut dite-
mukan pada zona penelitian B dan diikuti
zona penelitian A . disamping itu keterse-
diaan makanan alami yang berlimpah dan
kecocokan substrat lumpur sebagai tempat
tinggalnya merupakan alasan kelimpahan
S.tranquaberica. Pada zona penelitian B me-
miliki fraksi substrat lumpur tertinggi dari
seluruh zona penelitian dengan persentase
antara 70,95 %. Substrat lumpur yang ha-
lus banyak mengandung serasah dan bah-
an organik yang dihasilkan dari daun-daun
mangrove yang jatuh ke lumpur sekitar po-
hon mangrove. Produksi serasah yang di-
hasilkan dari jatuhan daun mangrove ada-
lah 208.73 g. Menurut [13] Serasah yang
terdapat pada substrat sangat mendukung
bagi makanan organisme tertentu, yaitu or-
ganisme pemakan detritus dari kelompok
Gastropoda (Ellobiidae dan Potamididae).
Rata-rata Jumlah individu makrozobentos

yang menjadi sumber makanan kepiting ba-
kau adalah 17 ind/m2 , didominasi oleh
kelas Gastropoda. Menurut [4] mengung-
kapkan bahwa Kelas gastropoda di wilayah
perairan mangrove Desa Blanakan, Tanjung
Laut, dan Mayangan menunjukkan bahwa
kelas gastropoda memiliki sebaran yang sa-
ngat luas pada zona-zona wilayah hutan
mangrove. Keberadaan sumber makanan ala-
mi yang berlimpah dan kesesuaian subs-
trat di zona penelitian B, diduga bahwa je-
nis tersebut cocok menempati wilayah ba-
gian tengah dan belakang hutan mangro-
ve, meskipun wilayah tersebut mengalami
perubahan salinitas. Menurut [5] bahwa ke-
piting bakau jenis S. tranquebarica untuk
semua kelas ukuran terlihat menyebar de-
ngan baik pada semua stasiun penelitian.
Artinya jenis ini mempunyai toleransi yang
besar terhadap perubahan salinitas perair-
an sehingga dapat hidup di wilayah yang
luas. Keterkaitan kelompok kepiting bakau
masing-masing kelas ukuran di zona pene-
litian C dengan habitat dan bulan pengam-
bilan sampel yaitu jenis S.olivacea¸ dima-
na SOk berasosiasi dengan bulan Oktober
adalah 5 ind , SOs berasosiasi dengan bul-
an Agustus adalah 6 ind dan bulan Novem-
ber adalah 6 ind, sedangkan SOb beraso-
siasi dengan September adalah 5 ind dan
bulan November adalah 5 ind. Keberada-
an S.olivacea diduga dominan menempati
zona penelitian C yang merupakan wila-
yah belakang hutan mangrove, karena jenis
tersebut diduga toleran pada salinitas ren-
dah untuk melangsungkan hidupnya. Rata-
rata salinitas di zona penelitian tersebut
adalah 22,44 0/00 . Menurut [2] bahwa S.
olivacea banyak ditemukan di substrat li-
at yang berada di belakang hutan mangro-
ve Karang Anyar, Segara Anakan, dima-
na wilayah tersebut bersalinitas < 20 0/00.
fraksi substrat didominasi oleh liat dengan
persentase adalah 41,50%. selanjutnya Ke-
tersediaan makanan alami makrozoobentos
sebagai sumber makanan alami bagi kepi-
ting bakau berjumlah rata-rata 4,54 – 4,83
ind/m2 dan produksi serasah sebagai sum-
ber makanan makrozoobentos adalah 160.72
g. kondisi ini diduga menyebabkan kebera-
daan jumlah individu S.olivacea dominan
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di zona penelitian tersebut, dimana jenis
kepiting bakau lainnya tidak mampu to-
leran terhadap salinitas yang rendah. [14],
menyatakan bahwa habitat kepiting bakau
adalah perairan intertidal, atau daerah de-
kat hutan mangrove yang bersubstrat lum-
pur. Sistem perakaran mangrove yang khas
dan kompleks menjadi penjebak lumpur se-
hingga membentukk fraksi substrat dasar
yang halus. Menurut [15], gerakan air yang
lambat pada daerah hutan mangrove ng-
katkan oleh mangrove sendiri. Akar penyang-
ga yang khas,memanjang bawah dari ba-
tang dan dahan mangrove, sangar banyak,
padat, dan kusut, hingga mengurangi ge-
rakan air. Kondisi ini menyebabkan parti-
kel substrat dasar yang halus akan meng-
endap di sekelilingi akar mangrove, mem-
bentuk kumpulan lapisan sedimen lunak
dan sangat sulit dialirkan ke luar. Kepiting
bakau memiliki tingkah laku menggali fo-
bang dan membenamkan diri dalam lum-
pur untuk berlindung, terutama pada saat
moulting. [15], menyatakan bahwa lubang-
lubang itu juga berguna untuk komunika-
si antar vegetasi mangrove (mangal), yaitu
dengan cara melewatkan oksigen agar ma-
suk dalam substrat yang lebih dalam, se-
hingga dapat anoksik, mengingat substrat
dasar hutan mangrove dicirikan oleh ka-
dar oksigen yanng rendah. Selain itu kano-
pi pohon mangrove menciptakan naungan
yang sangat baik, sehingga dapat menjadi
peredam sinar matahari untuk mencegah
peningkatan suhu perairan. Dengan demi-
kian hutan mangrove menjadi daerah per-
lindungan yang ideal bagi kepiting bakau.;
Kerapatanvegetasi mangrove yang tinggi ju-
ga menjadikan hutan mangrove sebagai da-
erah asuhan dan mencari makan bagi ke-
piting bakau pada tingkat megalopa dan
kepiting muda (juvenil), yang setelah me-
lewati stadia zoea akan kembali memasu-
ki hutan mangrove. [16], menyatakan bah-
wa setelah menetas, megalopa dan kepiting
muda akan terbawa arus ke pantai atau
muara sungai untuk mencari makan dan
berlindung. kerapatan vegetasi mangrove
yang tinggi, juga menjadi sumber makanan
alami bagi berbagai organisme yang bera-
sosiasi di dalamnya termasuk kepiting ba-

kau. Kepiting bakau hidup di sekitar hut-
an mangrove dan memakan akar-akamya
(Pneumatophore), [17] menyatakan bahwa
perairan di sekitar hutan mangrove sangat
cocok untuk kehidupan kepiting bakau ka-
rena sumber makannya,seperti serasah dan
bentos cukup tersedia. Sedangkan [12], me-
nyatakan bahwa kepiting bakau merupak-
an organisme bentik pemakan serasah,yang
hidup pada perairan , intertidal bersubs-
trat dasar lumpur. Tingginya kerapatan ve-
getasi mangrove secara otomatis menyebabk-
an tingginya produksi serasah yang berasal
dari guguran bagian-bagian tanaman ma-
ngrove. [18],menyatakan bahwa kehilang-
an tahunan dari daun, bunga, buah, ran-
ting dan tpihan kulkayu merupakan bagi-
an utama dari guguran serasah pada eko-
sistem hutan, dan serasah daun merupak-
an 70% dari total serasah di permukaan
tanah. Keberadaan vegetasi mangrove de-
ngan sistem perakaran yang khas sebagai
perangkap sedimen dan meminimalkan ge-
rakan air sekitar nya, sehingga menyebabk-
an tingginya bahan organik yang dihaslik-
an oleh proses pembusukan serasah ma-
ngrove yang terperangkap disitu. Kesubur-
an akibat tingginya bahan organik akan
menyebabkan tingginya kelimpahan orga-
nisme penghuni dasar hutan mangrove, ter-
masuk makrozoobentos yang merupakan ma-
kanan alami kepiting bakau.

Pengelolaan Kepiting Bakau Jumlah

individu kepiting bakau di wilayah hutan
mangrove Cibako tertinggi berada pada zo-
na penelitian B, merupakan kawasan te-
ngah hutan mangrove, yang banyak dihu-
ni oleh jenis S.tranquaberica, dikuti oleh
S.serrata, dan S.olivacea. Pengelolaan ke-
piting bakau di hutan mangrove Cibako,
perlu dilakukan agar keseimbangan struk-
tur populasi dapat terjaga, sehingga popu-
lasi kepiting bakau tidak terdagradasi aki-
bat tekananan eksploitasi yang terus me-
nerus dilakukan. Hal yang perlu dilakuk-
an dalam pengelolaan ini adalah pemba-
tasan penangkapan kepiting bakau di bul-
an November dan Oktober di zona pene-
litian A dan B untuk jenis S.serrata dan
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S.tranquaberica dan bulan Oktober di zo-
na penelitian C pada jenis S.olivacea , ka-
rena diduga pada zona tersebut banyak di-
huni oleh kepiting bakau berukuran kecil.
Oleh karena itu diperlukan upaya penge-
lolaan dalam upaya pembatasan penggu-
naan alat tangkap dan intensitas penang-
kapan agar sumberdaya kepiting bakau da-
pat terjaga struktur populasinya. penerap-
an regulasi penangkapan pada waktu dan
daerah penangkapan, upaya penangkapan
yang tidak berlebih, penggunaan alat tang-
kap yang ramah lingkungan, serta pelarang-
an menangkap kepiting yang matang go-
nad dan siap memijah harus diberlakukan
kepada nelayan yang melakukan penang-
kapan di hutan mangrove Cibako agar po-
tensi sumberdaya kepiting bakau dapat les-
tari dan berkelanjutan . Selain itu penerap-
an larangan penebangan liar terhadap ve-
getasi mangrove dan perubahan tata guna
lahan di perairan mangrove.

SIMPULAN

S. serrata mendominasi di wilayah zona
penelitian A pada bulan gelap berjumlah
67 ind, dimana SSk berasosiasi dengan bul-
an November adalah 9 ind dan bulan Sep-
tember adalah 6 ind, SSs berasoisasi de-
ngan bulan Oktober adalah 7 ind, dan SSb
berasoisasi dengan bulan Agustus adalah 9
ind dan bulan November adalah 8 ind. ke-
beradaan individu S.serrata diduga toler-
an pada salinitas tinggi >28 0/00 dan ke-
limpahan makrozoobentos sebagai sumber
makanan kepiting bakau. S.tanquaberica men-
dominasi di wilayah zona penelitian B pa-
da bulan gelap berjumlah 70 ind, dima-
na STk berasosiasi dengan bulan Oktober
adalah 10 ind, STS berasosiasi dengan bul-
an Agustus adalah 8 ind, sedangkan STb
berasosiasi dengan bulan November dan Sep-
tember adalah 9 ind dan bulan November
adalah 11 Ind. keberadaan S.tranquaberica
diduga toleran pada salinitas 24 - >28 0/00
, ketersediaan makanan alami yang berlim-
pah dan kecocokan substrat lumpur seba-
gai tempat tinggalnya. S.olivacea mendo-
minasi di wilayah zona penelitian C pada

bulan gelap berjumlah 38 ind , dimana SOk
berasosiasi dengan bulan Oktober adalah 5
ind , SOs berasosiasi dengan bulan Agus-
tus adalah 6 ind dan bulan November ada-
lah 6 ind, sedangkan SOb berasosiasi de-
ngan September adalah 5 ind dan bulan
November adalah 5 ind. keberadaan indi-
vidu S.olivacea diduga toleran pada salini-
tas rendah dalam kisaran 21-22 0/00 dan
hidup pada substrat liat.
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KORELASI ASIAN MONSOON , EL NINO SOUTH OSCILATION DAN

INDIAN OCEAN DIPOLE TERHADAP VARIABILITAS CURAH HUJAN
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Ringkasan Perairan Asia Tenggara dan
sekitarnya memiliki variabilitas laut-atmosfer
yang besar akibat dari fluktuasi parameter
oseanografi yang berasal dari perairan Sa-
mudera Pasifik dan Samudera Hindia pa-
da arah zonal dan pada arah meridional
berasal dari Laut Cina Selatan, perairan
utara dan selatan Jawa dan perairan barat
Australia. Fenomena yang dominan mem-
pengaruhi variabilitas laut-atmosfer di wi-
layah Asia Tenggara dan sekitarnya ada-
lah Muson, Dipole Mode (DM) dan El Ni-
no Southern Oscillation (ENSO) dengan
siklus waktu dari musiman sampai antar
tahunan. Penelitian sebelumnya yang dila-
kukan lebih banyak mengkaji Muson, DM
dan ENSO secara individu dari fenomena-
nya itu sendiri, tidak secara komprehensif
mengarah kepada kemungkinan adanya in-
teraksi satu sama lain. Tujuan dari peneli-
tian ini adalah mengkaji variabilitas laut-
atmosfer dan proses dinamika interaksi an-
tara Muson, DM dan ENSO secara simult-
an terhadap curah hujan di Propinsi Lam-
pung. Analisis data yang digunakan pada
penelitian ini dengan pendekatan metode
yang dapat mendekomposisi sinyal terse-
but baik pada skala ruang maupun wak-
tu dari hasil interaksi antara Muson, DM
dan ENSO. Analisis yang digunakan me-
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liputi transformasi wavelet kontinyu dan
korelasi silang transformasi wavelet. Dari
analisis transformasi wavelet kontinu, ko-
herensi maupun transformasi silang dipe-
roleh kesimpulan bahwa pola curah huj-
an di wilayah lampung sangat dipengaruhi
oleh pengaruh musiman atau adanya pe-
ngaruh WNPMI dibandingkan dengan pe-
ngaruh DMI dan SOI, akan tetapi arah fase
yang berlawanan menunjukkan adanya po-
la pergantian pengaruh yang terjadi. DMI
berpengaruh pada periode 6 bulanan, se-
dangakan SOI berpengaruh pada fase 12
bulanan

Keywords Asian Monsoon, Indian
Dipole Mode, El Nino South Oscilation
Indices, curah hujan.

PENDAHULUAN

Perairan Asia Tenggara dan sekitarnya me-
miliki variabilitas laut-atmosfer yang besar
akibat dari fluktuasi parameter oseanografi
yang berasal dari perairan Samudera Pa-
sifik dan Samudera Hindia pada arah zo-
nal dan pada arah meridional berasal da-
ri Laut Cina Selatan, perairan utara dan
selatan Jawa dan perairan barat Austra-
lia [1]. Variabilitas ini juga berinteraksi de-
ngan fluktuasi parameter iklim di atas da-
ratan dan lautan yang akan menentukan
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kondisi atmosfer di wilayah Indonesia. Fe-
nomena yang dominan mempengaruhi va-
riabilitas laut-atmosfer di wilayah Asia Teng-
gara dan sekitarnya adalah Muson, Dipole
Mode (DM) dan El Nino Southern Osci-
llation (ENSO) dengan siklus waktu dari
musiman sampai antar tahunan [2]; [1] dan
[3]. Fenomena Muson, DM dan ENSO ba-
ik secara langsung maupun tidak langsung
sangat mempengaruhi aktifitas manusia di
wilayah Indonesia.

Pengaruh faktor lokal dan regional kondisi
laut-atmosfer di wilayah perairan Indone-
sia dan sekitarnya belum tersentuh seutuh-
nya sebagai bagian penting bahwa terda-
pat dugaan kemungkinan pemicu terjadi-
nya DM dan ENSO dengan pertimbangan
bahwa perairan Indonesia dan sekitarnya
merupakan simpul interaksi Muson, DM dan
ENSO yang secara geografis berada di an-
tara dua samudera, Hindia dan Pasifik de-
ngan fenomenanya DM dan ENSO serta di
antara dua benua, Asia dan Australia de-
ngan sistem Musonnya [4];[5]; [6]; [7]; [8]
dan [9]. Kapabilitas untuk memprediksi Mu-
son, DM dan ENSO sangat bermanfaat un-
tuk perencanaan aktifitas manusia dan mem-
bantu dalam upaya mitigasi bencana meli-
puti badai, gelombang besar, banjir, tanah
longsor dan kekeringan yang ditimbulkan-
nya. Pada penelitian ini, akan difokuskan
untuk mengungkap jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut di atas.

MATERI DAN METODE

Data

Data yang digunakan pada penelitian ini
meliputi data laut dan atmosfer yaitu da-
ta asimilasi GFDL dengan parameter su-
hu dan kedalaman lapisan tercampur, data
indikator laut-atmosfer yaitu indeks Mu-
son, DMI dan SOI untuk memantau ak-
tifitas Muson, DM dan ENSO, data buoy
TRITON (untuk selanjutnya disebut TRI-
TON) dan ARGO float (untuk selanjut-
nya disebut ARGO) yang digunakan untuk
validasi data asimilasi GFDL, data Earth
System Research Laboratory NOAA (ESRL
NOAA) meliputi parameter angin, suhu uda-

ra, tekanan udara, OLR, curah hujan, pre-
sipitasi (precipitation/P), evaporasi (eva-
poration/E), fluks bahang secara konduksi
(sensible heat/QS), bahang melalui evapo-
rasi (latent heat/QL) dan kelembapan uda-
ra (relative humidity/RH). Data Indikator
laut-atmosfer yang digunakan pada penel-
tian ini meliputi indeks Muson, DMI dan
SOI. Indeks Muson (Monsoon Index/MSI)
bersumberAsia-Pacific Data-Research Cen-
ter (ADPRC) sebagai suatu institusi pe-
nelitian internasional yang salah satunya
bertugas untuk memantau aktifitas daerah
Muson di dunia. Indeks Muson yang di-
pantau oleh institusi ini meliputi Indian
Monsoon Index (IMI), Western North Pa-
cific Monsoon Index (WNPMI), Webster-
Yang Monsoon Index (WYI) dan Austra-
lian Monsoon Index (AUSMI). Pada pe-
nelitian ini data indeks Muson yang digu-
nakan adalah WNPMI karena cakupan wi-
layah pada penelitian ini merupakan zona
Muson dari WNPM dan sesuai dengan da-
erah Muson yang dipengaruhi oleh regim
Muson dari Southeast Asia Monsoon dan
Western North Pacific Monsoon [2]. Un-
tuk selanjutnya pada penelitian ini WN-
PMI akan disebut MSI. WNPMI dihitung
dengan persamaan sebagai berikut:

WNPMI = U850(C)− U850(D) (1)

dimana U850(C) dan U850(D) adalah rata-
rata anomali kecepatan angin zonal di ke-
tinggian pada tekanan atmosfer 850 mb di
petak C (100°BT-130°BT, 5°LU- 15°LU)
dan petak D pada koordinat 110°BT-140°BT
dan 20°LU-30°LU.

Data DMI yang tersedia di OOPC ini dihi-
tung metode dari hasil penelitian [10] de-
ngan persamaan sebagai berikut:

DMI =WTIO(H)− SETIO(I) (2)

dimana WTIO(H) dan SETIO(I) adalah
rata-rata anomali SPL di sebelah barat eku-
atorial Samudera Hindia pada petak H (50°BT-
70°BT, 10°LS-10°LU) dan petak I (90°BT-
110°BT, 10°LS-ekuator) di sebelah tengga-
ra Samudera Pasifik.
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Data SOI yang digunakan berasal dari Bu-
reau of Meteorology (BOM) Australia yang
dihitung dengan persamaan sebagai beri-
kut:

SOI =
pTHT −p DRW

σ
(3)

dimana p(THT) dan p(DRW) adalah ano-
mali tekanan udara permukaan di Tahiti
dan Darwin yang telah distandarisasikan
dan σ adalah simpangan baku dari selisih
antara p(THT) dan p(DRW). Data MSI,
DMI dan SOI yang digunakan pada pene-
litian ini dengan interval waktu bulanan
antara tahun 1979-2007 dan akan ditapis
pada sinyal frekuensi rendah sebesar 1/2
siklus per tahun.

Analisis Data

Analisis transformasi wavelet bertujuan me-
lokalisasi perubahan waktu (∆t) dan fre-
kuensi (∆ω) dari data deret waktu keda-
lam fungsi frekuensi terhadap waktu, se-
hingga dapat diketahui perubahan waktu
dan frekuensi secara bersamaan [11]. Sa-
lah satu fungsi wavelet yang sering digu-
nakan adalah fungsi transformasi Morlet
atau biasa disebut continuous wavelet tran-
sform (transformasi wavelet kontinyu atau
CWT), dengan persamaannya adalah se-
bagai berikut:

ψ0(η) = π
1/4eiω0ηe−

1/2η2 (4)

dimana ω0adalah frekuensi tanpa unit dan
η adalah waktu tanpa unit.

Distribusi energi korelasi silang transfor-
masi wavelet dengan background power spe-
ctral dan dan selang kepercayaan Zv(p) pa-
da probabilitas p, dihitung dengan persa-
maan sebagai berikut [11]:

D(
|W x

n (S)W
y∗
n (S) |

σXσY
< p) =

Zν

ν

√
P xk P

y
k (5)

dengan rata-rata sudut beda fase am dari
ai, i=1 . . . n, dengan persamaan sebagai
berikut:

am = arg(x, Y ) (6)

dimana,

X =

n∑
i=1

cos ai (7)

dan

Y =

n∑
i=1

sin ai (8)

dengan simpangan baku,

S =

√
−2lnR

n
(9)

dimana R =
√
(X2 + Y 2). Beda fase anta-

ra siklus koefisien ekspansi EOF data SPL
dengan MSI, DMI dan SOI menunjukkan
siklus sinyal mana yang lebih dahulu, ber-
samaan atau berlawanan.

Basis data pada penelitian ini dikelola da-
lam satu perangkat lunak Ocean Data Vi-
ew versi 4. Pada penelitian ini dalam mela-
kukan tahapan pengolahan data, pembuat-
an basis data dan analisis data menggunak-
an beberapa bahasa pemograman dan per-
angkat lunak. Bahasa pemograman yang
digunakan adalah Matlab R2010b.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data curah hujan di Propinsi Lam-
pung, dimana curah hujan tinggi pada awal
dan akhir tahun, munjukkan kaitan yang
kuat dengan aktivitas monsoon asia. Da-
ri data curah hujan untuk musim hujan
yang dihitung dengan menjumlahkan cu-
rah hujan september sampai dengan ma-
ret, selanjutnya dibandingkan dengan IO-
DM dan ENSO. Disini hujan yang terja-
di tidak berpengaruh oleh IODM dan EN-
SO, namun analisis dengan menggunakan
CWT dan WTC dan XWT menunjukan
adanya pengaruh yang kuat dari IODM dan
ENSO terutama pada periode 1980-2000.
Pada awal ditemukan fenomena El Nino,
diketahui bahwa fenomena tersebut hanya
berdampak di Samudera Pasifik saja. [12]
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adalah orang yang pertama mengemukak-
an mekanisme kerja El Nino dan kaitannya
dengan Southern Oscillation yang dikemu-
kakan oleh Walker. Oleh karena itu, feno-
mena tersebut lebih dikenal dengan sebut-
an El Nino Southern Oscillation (ENSO).

Sementara spektrum daya transformasi fo-
urier memperlihatkan hasil yang identik di-
semua daerah pengamatan yaitu dominan-
nya perioditas 12 bulanan (1 tahunan) yang
dapat diartikan sebagai pengaruh monso-
on, diikuti oleh perioditas 6 bulanan yaitu
pengaruh pergerakan semu matahari (Inter
Tropical Convergence Zone, ITZC). Untuk
melihat hubungan antara monsoon asia de-
ngan curah hujan digunakan CWT danWTC
serta XWT antara masing masingWNPMI,
SOI, DMI dan curah hujan. Analisisi ter-
hadap curah hujan pada musim hujan.

Hasil analisis CWT (Gambar 1) antara cu-
rah hujan dengan memperlihatkan bahwa
siklus koefisien ekspansi memiliki fase se-
arah dengan WNPMI dengan energi sebe-
sar 8 (energi) dan memperkuat bahwa pola
terbentuk dari akitifitas siklus Muson, se-
dangkan hasil CWT antara curah hujan de-
ngan DMI dan SOI hanya didapati energi
tidak lebih dari 8 (energi). Meskipun ter-
dapat nilai energi yang masuk pada selang
kepercayaan lebih 95% pada siklus dengan
periode satu tahunan tetapi beda fasenya
tidak menunjukkan pola yang teratur, se-
hingga hubungan diantara keduanya hanya
berupa pergeseran fase sesaat siklus WN-
PMI terhadap siklus DMI dan SOI.

Ketidakseimbangan kandungan bahang di
darat, laut dan atmosfer berperan besar
dalam mengatur pola sirkulasi atmosfer dan
kondisi iklim di suatu wilayah. Salah sa-
tu parameter untuk melihat pengaruh ke-
tidakseimbangan bahang terhadap variabi-
litas iklim adalah anomali dari selisih anta-
ra presipitasi dengan evaporasi (P–E) yang
menunjukan anomali laju kandungan air
bersih yang keluar atau masuk ke lautan
dan daratan. Presipitasi (P) memperlihatk-
an banyaknya kandungan air terhadap wak-
tu yang masuk ke lautan dan daratan, se-
dangkan evaporasi (E) memperlihatkan ba-
nyaknya kandungan air terhadap waktu yang

Gambar 1 Continous Wavelet Transform
(CWT) antara curah hujan dan Indian Ocean
Dipole (a) Indian Monsoon (b) dan El Nino
South Oscilation Indices (c).

dilepaskan ke atmosfer dari lautan dan da-
ratan, sehingga P–E menunjukkan banyak-
nya kandungan air bersih yang keluar atau
masuk ke lautan dan daratan. Berbeda hal-
nya dengan nilai positif atau negatif kan-
dungan bahang di lautan dan daratan, di-
mana di lautan dan daratan dianggap se-
bagai sistem sehingga nilai QS+Q positif
artinya bahwa kandungan bahang berada
di dalam sistem yaitu lautan dan darat-
an, sedangkan untuk parameter P dan E
keduanya dianggap sebagai parameter da-
ri sistem di atmosfer sehingga nilai kedu-
anya selalu positif. Oleh karena itu, un-
tuk mengetahui seberapa banyak kandung-
an air bersih yang masuk ke sistem laut-
an dan daratan perlu dihitung selisih anta-
ra kandungan air yang masuk (P) dengan
kandungan air yang keluar (E), sehingga
nilai P–E positif memiliki arti kandung-
an air lebih banyak yang masuk ke lautan
dan daratan, sedangkan P–E bernilai nega-
tif berarti kandungan air lebih banyak ber-
ada di atmosfer dengan nilai P lebih kecil
dari E. Pergerakan simpul Sirkulasi Wal-
ker dan Hadley ke arah zonal maupun me-
ridional mengikuti pula fluktuasi kandung-
an bahang yang terkumpul di atas wila-
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Gambar 2 Wavelet Coherence Transform
(WTC) antara curah hujan dan Indian Ocean
Dipole (a) Indian Monsoon (b) dan El Nino
South Oscilation Indices (c).

yah Indonesia akibat dari variabilitas laut
yang besar, dimana perubahan kekuatan
dari Sirkulasi Walker dan Hadley ini kem-
bali lagi mempengaruhi dinamika di per-
airan Asia Tenggara dan sekitarnya [2].

Hasil analisis WTC (Gambar 2) antara cu-
rah hujan dengan memperlihatkan bahwa
adanya koherensi yang lebih besar antara
curah hujan dengan SOI dan DMI, semen-
tara koherensi dengan monsoon menunjukk-
an nilai yang lebih kecil, hal ini menun-
jukkan bahwa siklus musiman juga dipe-
ngaruhi kuat oleh adanya sinyal dari DMI
dan SOI. Arah fase antara monsoon dan
DMI serta SOI menunnjukkan arah yang
sebaliknya hal ini menunjukkan adanya per-
gantian siklus yang mempengaruhi pola cu-
rah hujan yang terjadi.

Hasil analisis XWT (Gambar 3 ) antara cu-
rah hujan dengan monsoon dan SOI mem-
perlihatkan adanya periode pengaruh yang
sama yaitu periode 1 tahunan atau periode
12 bulanan, sementara pengaruh DMI me-
nunjukan periode kuat pada periode 6 bu-
lanan. Hal ini menunnjukan bahwa penga-
ruh musim sangat kuat dipengaruhi oleh si-
nyal SOI dalam jangaka waktu 12 bulanan,
sehingga yang terjadi adalah adanya curah
hujan yang tinggi pada awal dan akhir ta-
hun. Sinyal DMI yang terjadi pada periode
6 bulanan menunjukan adanya pola curah
hujan pada musim musim peralihan. Fe-
nomena dengan siklus dibawah musiman
seperti Madden-Julian Oscillation (MJO)

Gambar 3 Cross Wavelet Transform (XWT) an-
tara curah hujan dan Indian Ocean Dipole (a) In-
dian Monsoon (b) dan El Nino South Oscilation
Indices (c).

lebih berperan mempengaruhi variabilitas
cuaca dalam skala lokal dan siklus diatas
antar tahunan seperti Pacific Decadal Osci-
llation (PDO) lebih berperan sebagai in-
dikator fase hangat dan dingin dari peru-
bahan iklim global yang berkaitan dengan
pemanasan global (global warming) dalam
skala dunia [13];[14].

SIMPULAN

Dari analisis transformasi wavelet kontinu,
koherensi maupun transformasi silang di-
peroleh kesimpulan bahwa pola curah huj-
an di wilayah lampung sangat dipengaruhi
oleh pengaruh musiman atau adanya pe-
ngaruh WNPMI dibandingkan dengan pe-
ngaruh DMI dan SOI, akan tetapi arah fase
yang berlawanan menunjukkan adanya po-
la pergantian pengaruh yang terjadi. DMI
berpengaruh pada periode 6 bulanan, se-
dangakan SOI berpengaruh pada fase 12
bulanan.
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PEMETAAN SEBARAN SPASIAL KUALITAS AIR UNSUR HARA

PERAIRAN TELUK LAMPUNG

Herman Yulianto1

Ringkasan Lampung Bay plays an impor-
tant role for the terestriel area that sur-
rounds it. Run Of any river that conta-
in domestic waste into the Lampung Bay
has threatened the water quality condition.
The purpose of the research is to analyze
water quality and nutrient horizontal dis-
tribution in Lampung Bay.This research was
held in April 2012, where spatial and tem-
poral survey methods was used in this re-
search by performing a direct physical and
chemical measurement. The results showed
a range of water quality and nutrient com-
position in the Lampung Bay as follows:
temperature 28.9 - 31oC, depth 13 - 42,8
m, visibility 5 - 16.5 m, Current speed 5 -
35 m/s, pH 8.02 - 8.64, salinity 33o/oo, Sus-
pended Solid 27 - 86 mg/l, Dissolve oxygen
4,62 - 6.78 mg/l, Nitrate 0.002 - 0.38 mg/l
and phosphat 0.01 - 0.48 mg/l. At Ove-
rall, nutrient composition shown a narrow
range, however condition of water quality
still in normal condition

Keywords water quality, spatial distribu-
tion, Lampung Bay
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PENDAHULUAN

Perairan Teluk lampung merupakan per-
airan yang memiliki peran strategis bagi
kepentingan wilayah daratan yang menge-
lilinginya. Berbagai kepentingan mulai da-
ri perikanan tangkap dan perikanan budi-
daya, pelabuhan, pariwisata dan juga ma-
ritim (terdapat pangkalan Angkatan Laut
Republik Indonesia) berada di perairan Te-
luk lampung. Disisi lain kepentingan peles-
tarian sumberdaya alam yang ada di da-
lamnya merupakan tanggung jawab bersa-
ma yang jauh lebih utama, seringkali tera-
baikan. Untuk kegiatan budidaya, perairan
ini telah dimanfaatkan sejak tahun 90-an.
Tahun 2008 telah dimanfaatkan untuk ke-
giatan budidaya laut di kecamatan Padang
Cermin dan kecamatan Punduh Pidada de-
ngan luas ± 2.697,50 ha dengan komodi-
tas mutiara 2.560,50 ha, rumput laut 60 ha
dan budidaya ikan kerapu 77 ha. Tingkat
pemanfaatan usaha budidaya laut ± 73,19
% [1]. Pemanfaatan perairan sebagai tem-
pat pembuangan limbah strategis membu-
at kualitas perairan Teluk Lampung teran-
cam terus menurun. Hal ini dapat dilihat
seringkali terjadinya kematian masal yang
terjadi di KJA (keramba jaring apung) mi-
lik pembudidaya. Belum lagi, pemanfaatan
perairan sebagai lokasi budidaya juga be-
lum mengindahkan kaidah penentuan loka-
si budidaya yang benar yang berorientasi
pada kelestarian sumberdaya alam. Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis sebaran
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horizontal unsur hara dan kualitas perair-
an di perairan Teluk Lampung. Penelitian
ini di laksanakan pada bulan April 2012 di
perairan Teluk Lampung. Penelitian di la-
kukan pada perairan di wilayah Kabupaten
Pesawaran.

MATERI DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode survei melalui pendekat-
an spasial dan temporal dengan melakuk-
an pengukuran langsung parameter fisika,
kimia di perairan. Pendekatan spasial ber-
maksud untuk mempresentasikan dan me-
modelkan aspek-aspek keruangan dari su-
atu fenomena.. Pemilihan stasiun pengam-
bilan sampel mempertimbangkan pengaruh
dari kegiatan yang ada di sekitas Teluk Lam-
pung yakni budidaya KJA, budidaya tiram
dan buangan limbah. Pengambilan sampel
parameter fisika, kimia dan biologi perair-
an dilakukan pada pukul 8.00 WIB sam-
pai pukul 17. 00 WIB. Khusus untuk para-
meter oksigen terlarut akan diambil pada
dua waktu yakni saat ada matahari (siang-
sore) dan sesudah tenggelamnya matahari
(malam-pagi hari).Sampel yang dapat di-
ukur secara langsung dilakukan secara in
situ sedangkan sampel yang harus dianali-
sis lebih lanjut dibawa ke laboratorium.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, terdiri
dari tahapan pembuatan kontur dan pemo-
delan spasial, dengan penurunan parame-
ter fisika, kimia dan biologi yang didasa-
ri pada model geo-statistik, yang mengacu
pada [2]. Pemetaan Kontur dan Pemodel-
an Spasial Model geo-statistik digunakan
sebagai bentuk pemetaan permukaan bumi
(biotik dan abiotik) melalui aplikasi statis-
tik. Model ini terdapat perhitungan, ter-
hadap posisi yang dikaitkan dengan para-
meter ekosistem sehingga dapat menghu-
bungkan garis yang sama nilainya. Untuk
menurunkan parameter fisika, kimia dan
biologi yang di peroleh, dilakukan dengan
mengadobsi model yang dikembangkan oleh
[2].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum karakter perairan Teluk Lam-
pung di wilayah pesisir Kabupaten Pesa-
waran relatif stabil dan mendukung untuk
dilakukannya kegiatan budidaya laut. Ha-
sil pengukuran parameter di 20 stasiun pe-
ngamatan menunjukkan nilai yang masih
dalam kisaran yang disyaratkan untuk ke-
hidupan biota laut (Kepmen LH No 51 ta-
hun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut un-
tuk Biota Laut).

Perairan Teluk Lampung termasuk dalam
perairan yang cukup terlindung ketinggi-
an air pasang antara 0,3 – 1,4 m (BMKG
Lampung). Kecepatan arus yang diperoleh
yakni antara 10 – 30 cm/dt menunjukkan
perairan relatif tenang, sehingga dapat di-
gunakan sebagai lokasi budidaya laut. Per-
bedaan kecepatan arus dimungkinkan ter-
jadi karena letak lokasi dan juga kondisi
pantai yang berkelok yang menyebabkan
di beberapa lokasi kuat arusnya melemah.
Posisi Pulau Legundi dan Pulau Siuncal
yang berada di tengah mulut Teluk Lam-
pung sangat berpengaruh terhadap kondisi
kecepatan dan arah arus di perairan ini.

Pengukuran suhu pada kedalaman 2 m me-
nunjukkan kisaran antara 28,9 – 31 0C de-
ngan nilai rata-rata 29,99 0C. Hal ini me-
nunjukkan bahwa suhu perairan relatif sta-
bil dan dapat diartikan sinar matahari cu-
kup stabil (intensitasnya) di wilayah ini ka-
rena tinggi rendahnya suhu perairan sa-
ngat tergantung pada intensitas cahaya ma-
tahari.

Dari pengamatan di lapangan kecerahan
5 – 16,5 m, hal ini menunjukkan bahwa
intensitas matahari yang masuk ke dalam
perairan cukup tinggi. Kondisi ini mem-
perlihatkan bahwa perairan memiliki kan-
dungan bahan organik terlarut yang ren-
dah. Dengan substrat dasar perairan yang
hampir semua merupakan pasir berkarang,
perairan ini merupakan habitat yang sa-
ngat baik untuk pertumbuhan organisme
laut.

Kedalaman perairan Teluk Lampung ber-
kisar dari 13 – 42,8 m. Perbedaan nilai ke-
dalaman ini menunjukkan relief (topogra-
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Gambar 1 Sebaran Spasial Arus, Suhu, Kecerahan dan Kedalaman di Perairan Teluk Lampung

fi) dasar perairan Teluk lampung bervaria-
si antar lokasi. [3] menyatakan bahwa relief
dasar laut mempengaruhi kedalaman suatu
perairan. Nilai MPT antara 27 – 86 mg/l di
peroleh di perairan Teluk Lampung ini me-
nunjukkan kisaran yang masih bagus. Ke-
beradaan muatan padatan tersuspensi di
perairan dapat berupa pasir, lumpur, ta-
nah liat, koloid serta bahan-bahan organik
seperti plankton dan organisme lain [4]. Ni-
lai Muatan Padat Tersuspensi (MPT) yang
diperoleh menunjukkan bahwa pada wila-
yah stasiun Puhawang, Tegal dan Ring-
gung memiliki kandungan yang lebih tinggi
dibandingkan daerah lain. Hal ini dimung-
kinkan terjadi karena didaerah Puhawang
ada muara Sungai Puhawang (fresh water
run off ) yang membawa air limbah dari
wilayah daratan demikian juga di daerah
Ringgung, Teluk Hurun dan Tegal meru-
pakan daerah dengan pemukiman pendu-
duk yang padat dan merupakan daerah pa-
riwisata sekaligus juga merupakan tempat
budidaya kerapu.

Nilai oksigen terlarut di perairan Teluk Lam-
pung berkisar antara 4,62-6,78 mg/l. De-
ngan fluktuasi antara kondisi ada sinar ma-
tahari dan tidak ada matahari yang tidak
begitu besar. Dimana kisaran oksigen ter-
larut pada saat tidak ada matahari (pe-
ngambilan pukul 02.30-05.30) adalah 4,62-
6,22 mg/l, sedangkan pada saat ada sinar
matahari adalah 4,97-6,78 mg/l. Hal ini mem-
perlihatkan ada perbedaan saat ada mata-
hari dan pada saat matahari telah tengge-
lam. Hal ini tidak lain karena oksigen yang
dihasilkan oleh aktivitas fosintesis di dalam

perairan. Pada saat ada sinar matahari,
aktivitas fotosintesis merupakan penyum-
bang sebagian oksigen terlarut di perair-
an. Pada saat matahari tenggelam, difusi
oksigen dari atmosfer sebagai penyumbang
terbesar oksigen terlarut selain pergerakan
masa air (turbulence). Kadar oksigen je-
nuh akan tercapai jika kadar oksigen ter-
larut perairan sama dengan kadar oksigen
terlarut secara teoritis. Kadar oksigen ti-
dak jenuh terjadi jika kadar oksigen terla-
rut lebih rendah dari pada kadar oksigen
terlarut secara teoritis (Jeffries dan Mills
(1996) dalam [4]. Dalam hal ini kisaran
oksigen terlarut perairan Teluk Lampung
masih dalam kondisi tidak jenuh (di bawah
nilai jenuh).

Hasil pengamatan perairan diperoleh pH
berada pada kisaran 8,02 - 8,64 dan salini-
tas yang berkisaran di angka 33‰ menun-
jukkan bahwa perairan ini cukup stabil dan
memenuhi kriteria sebagai lokasi budidaya
laut.

Salinitas perairan yang ideal untuk budi-
daya ikan kerapu dengan KJA adalah 30
- 34 ppt pada kisaran pH 8,0 - 8,2 [5].Pe-
ningkatan salinitas selain berpengaruh pa-
da daya hantar listrik juga dapat mening-
katkan tekanan osmotik yang selanjutnya
akan mempengaruhi metabolisme teruta-
ma dalam proses osmoregulasi. Ikan akan
melakukan aklimatisasi bila terjadi peru-
bahan salinitas yang ekstrem. Pada wak-
tu proses aklimatisasi ikan mudah stress
dan lemah. Dari nilai nitrat diperoleh ki-
saran nilai antara 0,003 - 0,34 mg/l, de-
ngan nilai rata-rata 0,06 mg/l. Nilai ini
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Gambar 2 Sebaran Spasial MPT, Oksigen Terlarut dan pH di Perairan Teluk Lampung

Gambar 3 Sebaran Spasial Salinitas, Nitrat dan Fosfat di Perairan Teluk Lampung

mengisyaratkan bahwa perairan di Teluk
Lampung memiliki kandungan nitrat yang
rendah. Menurut [6] bahwa nitrat sebagai
faktor pembatas jika konsentrasinya <0,1
ppm dan >4,5 ppm. Sebagai perbandingan
hasil penelitian oleh [7] di perairan Teluk
Hurun (bagian dari Teluk lampung) bahwa
variasi konsentrasi nitrat masih dalam kon-
disi normal untuk kategori perairan pan-
tai yakni pada rata-rata 1,5 µg/l. Nitrat
dapat menyebabkan menurunnya oksigen
terlarut, penurunan populasi ikan, air akan
cepat tua dan berbau busuk.

Konsentrasi fosfat (orthofosfat) yang dipe-
roleh adalah 0,01 - 0,48 mg/l, dengan rera-
ta 0,08 mg/l. Hal ini menunjukkan perair-
an Teluk Lampung termasuk dalam perair-

an yang kurang subur. [8], mengemukakan
pembagian tipe perairan berdasarkan kan-
dungan fosfat di perairan <5 mg/l terma-
suk dalam perairan kurang subur.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian terlihat sebaran kuali-
tas air masih terlihat baik sesuai baku mu-
tu Air Laut. Namun dari nilai unsur hara
yang diperoleh menunjukkan tingkat kesu-
buran perairan yang rendah. Hal ini ya-
ang seharusnya menjadi perhatian bersa-
ma untuk bisa menciptakan kembali kon-
disi ekosistem pelindung (terumbu karang,
mangrove dan lamun) yang baik, agar bisa
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mendukung kelestarian sumberdaya alam
di perairan Teluk Lampung
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