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CORRELATION ANALYSIS OF TRAWL CATCHMENT
TO THE CHLOROPHYLL -A AND SEA SURFACE
TEMPERATURE IN CENTRAL TAPANULI WATERS

Mardame Pangihutan Sinaga1

Ringkasan Sea surface temperature (SST) and
chlorophyll-a are two important oceanographic
parameters determining the abundance and dis-
tribution of fish. The aim of this research is
to determine distribution of SST, chlorophyll-
a, composition of fish catch and the relation-
ship between SST, chlorophyll-a with fish ca-
tch. This study was conducted in Tapanuli Te-
ngah waters. Catch analysis data has been ta-
ken from field of research on the 7-19 July
2007 and satellite imagery was taken Labo-
ratorium Matra Laut-Pusat Penginderaan Jauh
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasio-
nal (LAPAN) Pekayon, Jakarta Timur at July
2007. The amount of fish catch from Tapanuli
Tengah waters landed at PPN Sibolga city was
31.076 kgs. The catch of 15 species of domi-
nant by peperek/keke (Leiognathus decorus),
teri (Stolephorus commersonii), belado kuning
(Atule mate), layang (Decapterus spp), kem-
bung perempuan (Rastrelliger brachysoma), bun-
cilak (Alepes djeddaba) dan parang-parang (Chi-
rocentrus dorab). There was no relationship be-
tween SST, chlorophyll-a with fish catch.
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PENDAHULUAN

Perairan Tapanuli Tengah cukup strategis se-
bagai sentra produksi perikanan laut di Suma-
tera Utara. Hasil tangkapan yang dihasilkan oleh
para nelayan Tapanuli Tengah terdiri atas ik-
an pelagis dan demersal. Hasil tangkapan ikan
pelagis umumnya lebih dominan dibandingk-
an ikan demersal. Jenis-jenis ikan yang tertang-
kap pada umumnya adalah kembung perempu-
an (Rastrelliger brachysoma), kembung lelaki
(Rastrelliger kanagurta), parang-parang (Chi-
rocentrus dorab), peperek/keke (Leiognathus
decorus), beloso (Saurida rumbii), teri (Stole-
phorus commersonii), layang (Decapterus spp),
belado kuning (Atule male), teter/alu-alu (Sphyra-
ena genie), biji nangka (Upeneus sulphurcus),
bentong/buncilak (Alepes djeddaba), selar (Se-
lar crumenopthalmus), baledang dan sotong.

Eksploitasi sumberdaya perikanan di perairan
Tapanuli Tengah telah memicu terjadinya kon-
flik antar nelayan setempat yang disebabkan
oleh perebutan daerah penangkapan ikan (DPI)
yang baik. Persoalan semakin bertambah de-
ngan hadirnya nelayan-nelayan asing dari Tha-
iland, Malaysia dan Vietnam yang melakukan
illegal fishing (penangkapan liar) dengan meng-
gunakan peralatan dan armada/kapal modern.
Nelayan-nelayan tersebut datang ke perairan
Tapanuli Tengah sudah dilengkapi dengan peta
daerah penangkapan ikan (DPI) sehingga keti-
ka melaut mereka tidak lagi datang dengan tu-
juan ‘mencari’ ikan tetapi langsung ‘menang-
kap’ ikan karena dalam penentuan suatu dae-
rah penangkapan ikan (DPI) oleh nelayan di
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perairan Tapanuli Tengah umumnya didasark-
an pada faktor pengalaman yang dikaitkan de-
ngan faktor musim. Sedangkan untuk menda-
patkan gerombolan ikan dilakukan dengan cara-
cara tradisional yaitu dengan memperhatikan
tanda-tanda di laut, misalnya adanya gerom-
bolan burung di atas/di dekat permukaan la-
ut, ada tidaknya riak-riak ataupun buih air di
permukaan laut dan juga warna air laut. De-
ngan cara ini tingkat keberhasilannya rendah
dan mengandung keterbatasan-keterbatasan da-
lam skala ruang dan waktu.

Informasi daerah penangkapan ikan dapat di-
peroleh melalui analisis parameter lingkungan
seperti suhu perairan dan kandungan klorofil-
a serta hasil tangkapan sehingga nelayan da-
pat meningkatkan efisien operasi penangkapan
melalui penghematan waktu, tenaga dan biaya
operasi penangkapan. Informasi tentang para-
meter lingkungan dapat diperoleh dengan cara
memanfaatkan perkembangan teknologi inde-
raja sedangkan hasil tangkapan diperoleh me-
lalui kegiatan operasi penangkapan. Namun de-
mikian pemetaan daerah penangkapan ikan ada-
lah pekerjaan yang sangat rumit mengingat ba-
nyak sekali faktor-faktor lingkungan perairan
yang mempengaruhinya dan faktor tersebut ber-
sifat dinamis. Adapun faktor-faktor tersebut cu-
kup banyak yang meliputi faktor fisik, kimia-
wi, biologi dan ekologis. Parameter lingkung-
an yang menjadi fokus perhatian dalam peneli-
tian ini dibatasi pada SPL dan kandungan klorofil-
a karena kedua parameter tersebut sangat ber-
peran penting terhadap keberadaan ikan di per-
airan.

Informasi tentang suhu perairan sangat pen-
ting karena dapat pula digunakan untuk mem-
pelajari proses-proses fisika, kimia dan biologi
di laut. Pola distribusi SPL dapat dipergunakan
untuk mengidentifikasikan parameter-parameter
laut seperti arus, umbalan dan front. Umum-
nya setiap spesies ikan mempunyai kisaran su-
hu optimum untuk makan, memijah, beruaya
dan aktivitas lainnya (Laevastu et al., 1981).
Lebih lanjut Laevastu et al. (1981) mengatak-
an bahwa, batasan arus serta variasi arus per-
mukaan mempengaruhi migrasi musiman dan
tahunan dari ikan pelagis dan semi pelagis ser-
ta berperan dalam transportasi telur, larva dan
ikan-ikan kecil. Dengan mengetahui distribu-
si SPL dan pola arus suatu wilayah perairan

maka akan dapat diamati fenomena upwelling
dan thermal front yang merupakan daerah po-
tensial penangkapan ikan.

Ikan pelagis yang bersifat predator menyukai
perairan yang banyak ikan teri pemakan kan-
dungan nutrien sebagai makanan utama. Kan-
dungan nutrien tersebut dapat diestimasi me-
lalui analisis sebaran klorofil-a. Valiela (2013)
mengatakan bahwa sebaran klorofil-a di laut
bervariasi secara geografis maupun berdasark-
an kedalaman perairan. Variasi tersebut diaki-
batkan oleh perbedaan intensitas cahaya mata-
hari, dan konsentrasi nutrien yang terdapat di
dalam suatu perairan. Di laut, sebaran klorofil-
a lebih tinggi konsentrasinya pada perairan pan-
tai dan pesisir, serta rendah di perairan lepas
pantai. Tingginya sebaran konsentrasi klorofil-
a di perairan pantai dan pesisir disebabkan ka-
rena adanya suplai nutrien dalam jumlah besar
melalui run-off dari daratan, sedangkan ren-
dahnya konsentrasi klorofil-a di perairan lepas
pantai karena tidak adanya suplai nutrien dari
daratan secara langsung. Namun pada daerah-
daerah tertentu di perairan lepas pantai dijum-
pai konsentrasi klorofil-a dalam jumlah yang
cukup tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh ting-
ginya konsentrasi nutrien yang dihasilkan me-
lalui proses fisik masa air, dimana massa air
dalam mengangkat nutrien dari lapisan dalam
ke lapisan permukaan.

Penginderaan jauh (inderaja) kelautan saat ini
telah berkembang seiring dengan perkembang-
an teknologi informasi. Pemanfaatan teknolo-
gi inderaja dalam pemanfaatan sumberdaya ik-
an telah dilakukan di beberapa negara maju se-
perti Jepang, Australia, Amerika dan beberapa
negara-negara Eropa. Hal ini dapat membantu
berbagai penelitian untuk memahami dinami-
ka sumberdaya ikan.

Menurut Aboet (1985), keberhasilan dari tek-
nologi penginderaan jauh dipengaruhi oleh dua
faktor. Pertama adalah kecanggihan dan kete-
litian sensor, dalam hal ini dipengaruhi oleh
rancangan sensor yang tepat dan kalibrasi in-
strumen yang benar. Kedua adalah kemampu-
an pengguna dalam menginterpretasikan citra,
karena hasil observasi alat bukanlah pengukur-
an secara langsung akan tetapi merupakan ha-
sil perekaman satelit sesuai dengan karakter
reflektansi objek yang berbeda-beda. Hal ini
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berarti seorang pengguna data satelit harus meng-
etahui dasar-dasar penginderaan jauh dan pro-
ses interpretasi citra untuk mendeteksi suatu
fenomena alam pada suatu wilayah.

Para nelayan Sibolga dan sekitarnya masih meng-
hadapi kendala untuk dapat meningkatkan efi-
siensi dan produktivitas operasi penangkapan
ikan. Adapun kendala yang dihadapi nelayan
adalah sulitnya mencari daerah penangkapan
ikan karena ketidaktahuan tentang faktor osea-
nografi, tidak dapat merencanakan operasi pe-
nangkapan ikan yang tepat. Hal ini disebabk-
an oleh keterbatasan informasi daerah penang-
kapan ikan. Penentuan daerah penangkapan ik-
an potensial yang dilakukan oleh para masya-
rakat perikanan nelayan termasuk di Sibolga
dan sekitarnya masih bersifat tradisional. Wak-
tu, tenaga dan biaya operasional cukup tinggi
untuk mencari daerah penangkapan ikan yang
potensial dan tingkat ketidakpastian hasil tang-
kapan masih cukup tinggi.

Untuk mengatasi tingkat ketidakpastian hasil
tangkapan maka perlu dilakukan berbagai upa-
ya antara lain : (1) Mempelajari keberadaan ik-
an melalui analisis paramater-parameter ling-
kungan yang mempengaruhinya, seperti suhu
permukaan laut dan kandungan klorofil-a, (2)
Mempelajari hubungan antara suhu permuka-
an laut (SPL) dan kandungan klorofil-a terha-
dap hasil tangkapan dan (3) Mempelajari se-
baran suhu permukaan laut (SPL) dan kandung-
an klorofil-a di perairan Tapanuli Tengah. Ke-
giatan eksplorasi yang terkait dengan parameter-
parameter lingkungan yang mempengaruhinya
(seperti mempelajari hubungan suhu permuka-
an laut (SPL) dan kandungan klorofil-a terha-
dap hasil tangkapan, sebaran SPL dan kandung-
an klorofil-a di perairan Tapanuli Tengah) ma-
sih sangat terbatas padahal manfaatnya sangat
penting dalam perencanaan pemanfaatan sum-
berdaya perikanan.

MATERI DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada-
lah : (1) Citra Suhu permukaan laut hasil de-
teksi satelit NOAA-AVHRR, (2) Citra klorofil-
a hasil deteksi sensor SeaWIFS satelit Sea Star
pada level 1 dan 2, (3) Termometer digital, (4)
Timbangan, (5) GPS dan (6) Kamera Digital.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ter-
diri dari tiga kelompok, yaitu : 1) Data pro-
duksi, 2) Data SPL, 3) Data klorofil-a. Citra
SPL dan klorofil-a yang dikumpulkan berben-
tuk model data raster berasal dari jenis level
dua yaitu telah terkoreksi baik secara geome-
tri, radiometri dan memiliki informasi dasar.
Setelah citra diterima oleh antena penerimaan
di ILC PUSBANGJA LAPAN, kemudian di-
lakukan perekaman dan pengolahan lebih lan-
jut, yang meliputi : (1) Perekaman data kanal-
kanal citra dari satelit NOAA-16 untuk SPL
dan Fengyun FY-1 D untuk klorofil-a pada kom-
puter induk (2) Perubahan (konversi) data kanal-
kanal citra ke dalam bentuk raster (3) Pemilih-
an citra bebas awan, dimaksudkan untuk me-
milih liputan citra yang hanya memiliki < 10
% tutupan awan pada lokasi penelitian (4) Pe-
nyimpanan data kanal-kanal citra bebas awan
ke dalam CD-ROOM untuk selanjutnya dio-
lah.

Kegiatan pengukuran sampel klorofil-a tidak
menggunakan alat dalam melakukan penang-
kapan ikan di laut selama penelitian karena alat
yang digunakan sangat susah diperoleh sehing-
ga hanya melakukan pengukuran dari citra sa-
telit MODIS. Sedangkan suhu permukaan laut
ada dilakukan pengukuran terhadap daerah pe-
nangkapan tetapi data hasil pengukuran SPL
di lapangan tidak digunakan karena tidak sa-
ma dengan data SPL pengukuran dari citra sa-
telit NOAA-AVHRR sehingga menggunakan
data pengukuran SPL dari citra satelit NOAA-
AVHRR saja.

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam meng-
analisis komposisi hasil tangkapan, yaitu 1) kom-
posisi jenis ikan (spesies), 2) jenis dan jumlah
ikan yang dominan tertangkap, 3) komposisi
jumlah dan spesies ikan yang dominan tertang-
kap pada setiap posisi penangkapan yang ber-
beda.

Pengolahan data kanal-kanal citra satelit NOAA-
AVHRR dan FY-1 D dilakukan dengan metode
pengolahan citra berbasiskan komputer meng-
gunakan perangkat lunak Er Mapper. Tahapan-
tahapan pengolahan adalah sebagai berikut :
(1) Pemformatan data kanal satelit NOAA-AVHRR
dan FY-1 D dimaksudkan untuk mempermu-
dah pengolahan data-data kanal dalam perang-
kat lunak Er-mapper (2) Pemotongan (crop-
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ping area), dimaksudkan untuk memotong atau
mengambil wilayah yang akan diolah dan dia-
nalisa saja dengan memanfaatkan fasilitas cur-
sor map atau dengan menggunakan sub fasili-
tas extents pada tools geoposition (3) Pemisah-
an (masking area) awan, darat dan laut dimak-
sudkan untuk menutupi nilai-nilai piksel darat
dan awan sehingga hanya nilai-nilai piksel da-
ri laut yang akan diolah informasinya. Persa-
maan untuk pemisahan awan, darat dan laut
menggunakan perbandingan nilai kanal 2 ter-
hadap nilai kanal 1 dengan ketentuan tiap-tiap
kelas sebagai berikut (O’Reilly et al., 2000) :

jika i2/i1 < 1,3 maka ob jek adalah laut (1)

jika i2/i1 >= 1,3 dan jika i2/i1 < 2 maka ob jek adalah awan (2)

jika i2/i1 >= 2 maka ob jek adalah darat (3)

dimana: i1 = input kanal 1 i2 = input kanal 2
Proses perhitungan persamaan (1), (2) dan (3)
dilakukan dengan menggunakan fasilitas for-
mula editor pada algorithm wizard

(4) Perhitungan nilai suhu pemukaan laut (SPL),
dimaksudkan untuk mendapatkan nilai-nilai SPL
berdasarkan nilai temperatur kecerahan (bri-
ghtness temperature) laut dengan menggunak-
an algoritma McMillin & Crosby (LAPAN (1997):

SPL = T B4+2,702∗ (T B4−T B5)–273,582 (4)

dimana: SPL = nilai suhu permukaan laut da-
lam oC TB4 dan TB5 = nilai suhu kecerahan
dari kanal 4 dan 5

Proses perhitungan persamaan (4) dilakukan
dengan menggunakan fasilitas formula editor
pada algorithm wizard

(5) Perhitungan nilai klorofil-a, dimaksudkan
untuk mendapatkan nilai konsentrasi klorofil-a
dengan menggunakan algoritma ocean colour
OC4-V4 (O’Reilly et al., 2000):

C = 10a0+a1∗R+a2∗R+a3∗R+a4 (5)

R = Log
kanal 8
kanal 9

(6)

dimana : C = klorofil-a dalam mg/L a0 = 0,4708;
a1 = -3,8469; a2 = 4,5338; a3 = -2,4434; a4 = -
0,0414 Proses perhitungan persamaan (5) dila-
kukan dengan menggunakan fasilitas formula
editor pada algorithm wizard

Tabel 1 Komposisi hasil tangkapan pukat ikan dari
tanggal 7–19 Juli 2007 per spesies.

No Jenis Ikan Jumlah Hasil Tangkapan Persentase

1 Kembung Perempuan 1720 5.53

2 Kembung Lelaki 939 3.02

3 Parang-parang 1477 5

4 Sebelah 1309 4.21

5 Keke 11420 37

6 Beloso 873 2.81

7 Teri 3887 12.51

8 Layang 2016 6

9 Belado Kuning 1958 6,3

10 Teter 798 3

11 Biji Nangka 893 3

12 Buncilak 1668 5.37

13 Selar 614 2

14 Baledang 1404 4.52

15 Sotong 100 0.32

Jumlah Total 31076 100

(6) Pengkelasan SPL Citra yang telah dipro-
ses dibuat ke dalam bentuk peta SPL dengan
kelas tertentu. Setiap selang kelas akan dibe-
ri warna berbeda untuk memudahkan analisis
visual. Dalam penelitian ini digunakan selang
kelas 0,5 ºC untuk memudahkan dalam ana-
lisis daerah penangkapan ikan (7) Klasifikasi
citra klorofil-a dan SPL tidak perlu dilakukan
hanya diekpsort saja. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan nilai klorofil-a dan SPL jika citra
SPL dan klorofil-a sudah di klasifikasi.

Pengolahan citra ke ArcView sangat perlu di-
lakukan untuk mendapatkan peta SPL dan klo-
rofil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah hasil tangkapan total selama penelitian
sebanyak 31.076 kg, yang terdiri dari 15 spesi-
es. Hasil tangkapan terbanyak adalah ikan ke-
ke yaitu sebanyak 11.420 kg (37%) kemudian
menyusul teri sebanyak 3.887 kg (12,51%), ik-
an layang sebanyak 2.016 kg (6%), kembung
perempuan sebanyak 1.720 kg (5,53%), bela-
do kuning sebanyak 1.958 kg (6.30%), bunci-
lak sebanyak 1.668 kg (5,37%), baledang se-
banyak 1.404 kg (4,52%) dan sebelah seba-
nyak 1.309 kg (4,21%). Sedangkan hasil tang-
kapan terendah adalah sotong sebanyak 100 kg
(0,32%). Adapun komposisi jumlah tangkapan
menurut jenis spesies dapat dilihat pada Tabel
1.
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Gambar 1 Persentase tangkapan yang dominan.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa hasil tangkapan
yang dominan adalah ikan keke (Leiognathus
decorus), teri (Stolephorus commersonii), be-
lado kuning (Atule mate), layang (Decapterus
spp), kembung perempuan (Rastrelliger bra-
chysoma), buncilak (Alepes djeddaba) dan parang-
parang (Chirocentrus dorab). Persentase masing-
masing tangkapan yang dominan tersebut da-
pat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan pada Tabel 2 terlihat bahwa su-
hu dominan hangat di seluruh wilayah perair-
an Tapanuli Tengah ditemukan pada tanggal 7,
12, 15 dan 17 Juli 2007 sedangkan pada tang-
gal 9 dan 19 Juli 2007, ditemukan suhu domin-
an hangat dan dingin pada wilayah yang ber-
beda. Pada tanggal 7, 9, 15 dan 19 Juli 2007,
suhu dominan cukup bervariasi menurut wila-
yah perairan. Selanjutnya pada tanggal 12 dan
17 Juli 2007, nampak jelas bahwa suhu domin-
an relatif homogen dan penyebarannya hampir
sama untuk wilayah perairan yang berbeda.

Berdasarkan pada Tabel 3 terlihat bahwa kon-
sentrasi klorofil-a pada tanggal 7, 9, 12, 15, 17
dan 19 Juli 2007 menyebar di seluruh wilayah
perairan Tapanuli Tengah. Tingkat konsentra-
si klorofil-a terbanyak sebesar 0,6-1,0 mg/m³
terdapat di tanggal 7, 12 dan 17 Juli 2007, kon-
sentrasi klorofil-a sedang sebesar 0,5-0,6 mg/m³
terdapat di tanggal 19 Juli 2007 sedangkan ting-
kat konsentrasi klorofil-a terendah sebesar 0,6
mg/m³ terdapat di tanggal 9 dan 15 Juli 2007.

Hasil tangkapan terbanyak ditemukan di per-
airan Barus (DPI3), Sorkam (DPI4) dan Mur-
shala (DPI5−8), sedangkan di perairan Barus
(DP11−12), Sorkam (DPI9−10) dan Murshala (DPI11)
hasil tangkapan lebih sedikit. Hal ini meng-

indikasikan bahwa penyebaran ikan bervaria-
si secara temporal dan spasial. Namun penye-
baran ini tidak dipengaruhi oleh suhu dan kan-
dungan klorofil-a. Untuk itu perlu dilakukan
pengamatan terhadap parameter-parameter ose-
anografi yang lain seperti arus dan salinitas de-
ngan menggunakan data time series yang lebih
akurat.

Hasil tangkapan didominasi oleh ikan pelagis
padahal tujuan utama penangkapan dari pukat
ikan umumnya adalah ikan demersal karena
sewaktu melakukan operasi penangkapan ik-
an, alat tangkap pukat ikan yang diturunkan ke
laut berada di permukaan laut seharusnya di
dasar perairan. Cara pengoperasian alat tang-
kap pukat ikan ini sama halnya dengan trawl,
yaitu dapat dioperasikan pada kedalaman per-
airan yang diinginkan seperti pada permukaan
perairan (surface trawl), pertengahan atau ko-
lom perairan (mid-water trawl) dan dasar per-
airan (bottom trawl). Menurut letak jaring da-
lam air selama operasi penangkapan dilakuk-
an, trawl terdiri atas 3 yaitu : (1) Surface trawl
(trawl yang dioperasikan pada permukaan per-
airan) (2) Mid-water trawl (trawl yang diope-
rasikan pada pertengahan atau kolom perairan)
(3) Bottom trawl (trawl yang dioperasikan pa-
da dasar perairan).

Alat tangkap pukat ikan yang digunakan oleh
nelayan Sibolga dan sekitarnya termasuk ke
dalam kelompok trawl. Menurut Brandt (1964)
dan Gabriel et al. (2008), trawl diklasifikasik-
an ke dalam alat tangkap dragged (ditarik). Grup
ini terdiri dari semua jaring kantong atau ja-
ring terbentang yang ditarik sepanjang kolom
perairan atau dekat dasar perairan atau sesekali
ke perairan pelagis untuk waktu yang terbatas.
Selanjutnya dikatakan pula oleh King (2013)
bahwa, trawl dan pukat adalah alat tangkap yang
ditarik sepanjang perairan untuk menjaring in-
vertebrate dan ikan laut. Kekurangan metode
pengumpulan data ini adalah hasil tangkapan
yang diperoleh sangat sedikit karena sewak-
tu melakukan penangkapan ikan, kapal lainnya
sudah melakukan penangkapan pada posisi pe-
nangkapan yang sama sebelum kapal peneliti-
an kita melakukan penangkapan di posisi da-
erah penangkapan tersebut dan kapal peneliti-
an kita tidak boleh mengambil hasil tangkap-
an mereka di posisi yang sama, apabila terjadi
bisa menimbulkan konflik. Untuk memperoleh



418 Mardame Pangihutan Sinaga1

Tabel 2 Penyebaran suhu permukaan laut dari satelit NOAA-AVHRR di empat wilayah perairan Tapanuli Tengah.

No Akuisasi Data
SPL Tapanuli Tengah (ºC) SPL dominan menurut wilayah (ºC)

Keterangan
Kisaran Dominan Barus Sorkam Murshala Sibolga

1 7 Juli 2007 25-31 30 (H) 30 30 30 30 Bervariasi
2 9 Juli 2007 26-30 28-30 (H) 29-30 28-30 26-30 28 Bervariasi
3 12 Juli 2007 30-31 30 (H) 30-31 30-31 30-31 30-31 Homogen
4 15 Juli 2007 25-30 28-29 (H) 28 28-29 28-29 28 Bervariasi
5 17 Juli 2007 28-30 29 (H) 29 29 29 29 Homogen
6 19 Juli 2007 25-30 25 (D) 28 (H) 25 26-28 28-29 25 Bervariasi

Keterangan : H = Suhu hangat D = Suhu dingin

Tabel 3 Penyebaran klorofil-a dari satelit FY-1 D di empat wilayah perairan Tapanuli Tengah.

No Akuisasi Data
Klorofil-a Tap-Teng (mg/m³) Klorofil-a dominan menurut wilayah (mg/m³)

Kisaran Dominan Barus Sorkam Murshala Sibolga
1 7 Juli 2007 0.6-1.6 0.6-0.9 0,6-0,9 0,6-0,9 0,6-0,9 0,6-0,9
2 9 Juli 2007 0,6-2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
3 12 Juli 2007 0,5-1,4 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9
4 15 Juli 2007 0,6-2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
5 17 Juli 2007 0,6-1,4 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0
6 19 Juli 2007 0,5-2,0 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6

data hasil tangkapan dari kapal penangkapan
lainnya diperbolehkan tapi tidak semua hasil
tangkapan akan diberitahu.

Pada Gambar 2 terlihat bahwa nilai data SPL
insitu terhadap SPL exsitu (lapangan) adalah
tidak sama. Hal ini mungkin disebabkan oleh
waktu perolehan data secara in-situ dengan ex-
situ yang berbeda. Data ex-situ dideteksi oleh
satelit NOAA-AVHRR dalam sehari dua ka-
li sedangkan data SPL in-situ yang diukur di
lapangan bervariasi antara jam 04.00 sampai
15.00 Wib tergantung waktu setting pukat ik-
an. Menurut Nontji (1987), perbedaan antara
SPL in-situ dengan ex-situ dapat dipengaruhi
oleh awan atau kabut, perbedaan penyinaran
matahari (intensitas matahari) yang datang di-
hambat oleh awan maupun partikel-partikel la-
innya yang ada di luar angkasa, arus, penaik-
an massa air dan pencairan es di kutub. Secara
alami suhu permukaan laut merupakan lapisan
hangat, karena mendapat sinar matahari pada
siang hari. Akan tetapi karena pengaruh angin,
pada lapisan teratas sampai kedalaman kira-
kira 50-70 meter terjadi pengadukan hingga di
lapisan tersebut terdapat suhu hangat (sekitar
28.00oC) yang homogen, sehingga disebut la-
pisan homogen. Lapisan permukaan umumnya
memiliki ketebalan kedalaman sebelum men-
capai lapisan bawah yang lebih dingin (Gam-
bar 3).

Kekurangan metode pengumpulan data ini ada-
lah hasil tangkapan yang diperoleh sangat se-

Gambar 2 Hubungan SPL terhadap CPUE pada
masing-masing DPI

Gambar 3 Hubungan klorofil-a terhadap CPUE pada
masing-masing DPI.

dikit karena sewaktu melakukan penangkap-
an ikan, kapal lainnya sudah melakukan pe-
nangkapan pada posisi penangkapan yang sa-
ma sebelum kapal penelitian kita melakukan
penangkapan di posisi daerah penangkapan ter-
sebut dan kapal penelitian kita tidak boleh meng-
ambil hasil tangkapan mereka di posisi yang
sama, apabila terjadi bisa menimbulkan kon-
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Gambar 4 Grafik Verifikasi antara SPL exsitu dengan
insitu

flik. Untuk memperoleh data hasil tangkapan
dari kapal penangkapan lainnya diperbolehkan
tapi tidak semua hasil tangkapan akan diberi-
tahu.

Pada Gambar 4 terlihat bahwa nilai data SPL
insitu terhadap SPL exsitu (lapangan) adalah
tidak sama. Hal ini mungkin disebabkan oleh
waktu perolehan data secara in-situ dengan ex-
situ yang berbeda. Data ex-situ dideteksi oleh
satelit NOAA-AVHRR dalam sehari dua ka-
li sedangkan data SPL in-situ yang diukur di
lapangan bervariasi antara jam 04.00 sampai
15.00 Wib tergantung waktu setting pukat ik-
an. MenurutNontji (1987), perbedaan antara SPL
in-situ dengan ex-situ dapat dipengaruhi oleh
awan atau kabut, perbedaan penyinaran mata-
hari (intensitas matahari) yang datang diham-
bat oleh awan maupun partikel-partikel lain-
nya yang ada di luar angkasa, arus, penaikan
massa air dan pencairan es di kutub. Secara
alami suhu permukaan laut merupakan lapisan
hangat, karena mendapat sinar matahari pada
siang hari. Akan tetapi karena pengaruh angin,
pada lapisan teratas sampai kedalaman kira-
kira 50-70 meter terjadi pengadukan hingga di
lapisan tersebut terdapat suhu hangat (sekitar
28.00oC) yang homogen, sehingga disebut la-
pisan homogen. Lapisan permukaan umumnya
memiliki ketebalan kedalaman sebelum men-
capai lapisan bawah yang lebih dingin (Gam-
bar 5).

Air mempunyai sifat spesifik bahang yang ba-
ik, artinya bertambah atau berkurangnya panas
terjadi secara perlahan-lahan. Permukaan laut
dapat mengabsorbsi sejumlah besar energi ma-
tahari yang masuk ke dalamnya. Ketika evapo-
rasi, permukaan laut menjadi panas. Pada saat
dipanaskan, air hangat tetap dipermukaan se-

Gambar 5 Sebaran vertikal suhu secara umum di Per-
airan Indonesia (Nontji, 1987).

dangkan air dingin tenggelam atau berada di
lapisan bawah. Energi yang sampai dipermu-
kaan bumi bervariasi menurut musim, lintang
dan topografi (Ingmanson and Wallace, 1973).

Suhu air laut di lapisan permukaan sangat ter-
gantung pada jumlah bahang yang diterima da-
ri sinar matahari. Menurut Laevastu and Hela
(1970), perubahan suhu permukaan laut selain
disebabkan oleh jumlah bahang yang diterima
dari matahari juga dipengaruhi oleh keadaan
alam dan lingkungan sekitar di daerah perairan
tersebut. Pengaruh arus, keadaan awan, pena-
ikkan massa air dan pencairan es di kutub juga
mempengaruhi suhu di permukaan laut.

Sverdrup et al. (1942) mengatakan bahwa, proses-
proses seperti absorbsi radiasi dari matahari,
aliran bahang dari dalam bumi melalui dasar
laut, perubahan bentuk energi kinetik menja-
di energi bahang, aliran bahang dari atmosfer
melalui udara ke laut dan kondensasi dari uap
air yang disertai dengan terjadinya pelepasan
bahang yang terjadi di laut akan menaikkan su-
hu air laut. Selanjutnya proses-proses radiasi
balik dari permukaan laut, aliran bahang (kon-
veksi) ke atmosfer dan evaporasi dapat menu-
runkan suhu air laut pada lapisan permukaan
perairan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang diperoleh dari penelitian ini dapat diam-
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bil beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1)
Sebaran SPL di perairan Tapanuli Tengah ber-
variasi yang berkisar antara 25°C hingga 31°C
dengan kisaran SPL dominan 25°C hingga 30°C.
Kandungan klorofil-a bervariasi antara 0,5-2,0
mg/m³ dengan nilai dominan 0,5-0,9 mg/m³.
(2) Jumlah hasil tangkapan selama penelitian
sebanyak 31.076 kg terdiri dari 15 spesies, yang
didominasi oleh spesies ikan keke (Leiogna-
thus decorus), teri (Stolephorus commersonii),
belado kuning (Atule mate), layang (Decap-
terus spp), kembung perempuan (Rastrelliger
brachysoma), buncilak (Alepes djeddaba) dan
parang-parang (Chirocentrus dorab). (3) Se-
baran SPL dan klorofil-a tidak berpengaruh ter-
hadap hasil tangkapan.
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