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Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mengungkap komposisi, keanekaragaman jenis, dan potensi sumber 
daya ikan di kolong bendungan Simpur. Penelitian dilakukan selama 6 bulan dari Februari sam-
pai Juli 2013 menggunakan metode survey sampling dengan menetapkan 4 stasiun pengamatan 
secara purposive sampling. Pengambilan contoh ikan menggunakan jaring insang dengan ukuran 
2 cm, 2.5 cm, 3 cm, dan 4 cm. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 9 spesies ikan yang tertang-
kap, yakni Notopterus notopterus, Channa micropeltes, Channa lucious, Channa striata, Pristolepis 
grooti, Osphronemus goramy, Anabas testudineus, Puntius lineatus, dan Puntius binotatus. Notopterus 
notopterus (belida) merupakan jenis yang paling dominan tertangkap pada semua stasiun setiap 
bulan pengamatan. Ikan yang tertangkap sebagian besar (8 jenis atau 88,88%) dapat dikatagori-
kan sebagai ikan konsumsi  dan 1 jenis (11,12%) memiliki potensi hias yaitu Puntius lineatus. Ke- 
anekaragaman antar stasiun berkisar 0,52-0,89; keseragaman 0,32-0,41; dan dominansi 0,52-0,72. 
Analisis kualitas lingkungan selama penelitian antara stasiun secara keseluruhan cenderung 
seragam, hal ini diduga disebabkan oleh luasan kolong bendungan Simpur yang tidak terlalu lu-
as sehingga variasi habitat juga tidak beragam. 
 
Kata penting: ikan, keanekaragaman, kolong-bendungan, potensi, Simpur  

 

Pendahuluan 

Kolong adalah perairan atau badan air yang terbentuk dari lahan bekas penam-

bangan bahan galian (Wardoyo & Ismail 1998). Sumber air kolong umumnya berasal 

dari air hujan dan limpasan air permukaan (surface runoff). Menurut Puspita et al. (2005) 

secara ekologis kolong bekas penambangan di Bangka Belitung memiliki manfaat seba-

gai daerah resapan maupun habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan air. Secara 

ekonomi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan seperti budidaya, maupun sa-

rana rekreasi air.  

Berbeda halnya dengan kolong bekas penambangan, kolong bendungan meru-

pakan sesuatu yang baru dalam ekosistem perairan yang terbentuk atas suatu modifi-

kasi lahan berdasarkan pertimbangan pemanfaatan kolong. Kolong bendungan Simpur 

merupakan perairan rawa dataran rendah yang dibendung untuk dimanfaatkan seba-

gai tampungan air baku dalam industri pengolahan biji timah di Bangka. Berdasarkan 

proses terbentuknya tersebut, bendungan Simpur dapat dikatagorikan sebagai danau 

buatan atau waduk.  

Berlakunya undang-undang otonomi daerah membuat maraknya aktifitas per-

tambangan timah di Bangka Belitung. Aktifitas pertambangan telah berdampak terha-

dap pencemaran perairan sungai maupun rawa di sekitar area pertambangan serta 

meninggalkan danau-danau kecil yang disebut kolong. Tercemarnya beberapa habitat 

ikan seperti sungai dan rawa berdampak terhadap menurunnya kelimpahan ikan. Pe-

ngumpulan data kelimpahan maupun keanekaragaman jenis ikan di sungai, rawa, 
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maupun kolong bendungan belum banyak dilakukan, sehingga perlu adanya informasi 

keanekaragaman ikan guna mendukung penelitian lebih lanjut, khususnya yang berka-

itan dengan pengelolaan sumber daya ikan di kolong bendungan Simpur.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komposisi, keanekaragaman jenis, 

dan potensi sumber daya ikan di kolong bendungan Simpur. Hasil penelitian diharap-

kan dapat memberikan gambaran sumber daya ikan di kolong bendungan Simpur bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

Bahan dan metode 

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Februari 2013 sampai bulan 

Juli 2013. Pengambilan sampel ikan dilakukan satu bulan sekali selama enam bulan yai-

tu Februari-Maret mewakili  musim hujan, April-Mei mewakili musim peralihan, dan 

Juni-Juli mewakili musim kemarau. Pengambilan sampel dilakukan pada empat stasiun 

pengamatan (Gambar 1), yaitu: 

 Stasiun 1 Teluk Gorong-gorong. Daerah ini merupakan kawasan yang memben-

tuk teluk dengan koordinat 01o 52’ 41,0” LS, 106o 03’ 12,0” BT. 

 Stasiun II dekat daerah permukiman dengan koordinat 01o 52’ 02,8” LS, 106o 02’ 

59,6” BT. 

 Stasiun III berpapasan dengan daerah perkebunan. Karakteristik perairan ba-

nyak tumbuhan air, dan substrat berlumpur dengan koordinat 01o 52’ 09,0” LS, 

106o 02’51,2” BT.  

 Stasiun IV Merupakan kawasan Dam, dengan karakteristik badan perairan yang 

terbuka, sedikit tumbuhan air, substrat berpasir dengan koordinat 01o51’51,9”LS 

, 106o 02’ 59,4” BT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian kolong bendungan Simpur 
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Pengambilan sampel menggunakan jaring insang dengan ukuran 2 cm, 2,5 cm, 3 

cm, dan 4 cm. Masing-masing jaring insang memiliki panjang 30 m dan lebar 2 m. Jaring 

insang dipasang dengan mengikuti arah rona kolong. Sampel ikan yang tertangkap di 

setiap stasiun dikelompokkan berdasarkan ukuran untuk memudahkan proses penga-

wetan dan analisis di laboratorium. Sampel ikan tersebut diawetkan pada larutan for-

malin 4% dan selanjutnya dimasukkan kedalam kantung plastik dan diberi keterangan 

mengenai nomor stasiun dan tanggal sampling. Identifikasi jenis ikan dilakukan pada 

laboratorium perikanan Universitas Bangka Belitung mengacu pada Weber & de Beau-

fort (1965), Saanin (1984), dan Kottelat et al. (1993). 

Analisis data meliputi komposisi tangkapan, kelimpahan relatif (Brower et al. 

1990), frekuensi keterdapatan (Brower et al. 1990), indeks keanekaragaman (Shannon-

Wiener in Fachrul 2006), indeks keseragaman (Odum 1993), dan indeks dominansi 

Simpson (Odum 1993). 

Analisis kelimpahan relatif (Kr) berfungsi untuk mengetahui persentase keterda-

patan ikan. Persamaan yang digunakan sebagai berikut:  

Kr = 
𝑛𝑖

𝑁
 x 100 % 

Kr  = kelimpahan relatif (%) 

Ni  = jumlah individu spesies ke-i 

N  = jumlah total individu semua spesies 

Frekuensi keterdapatan dapat menunjukkan luasnya penyebaran lokal jenis ter-

tentu. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi (%) ikan yang tertangkap dengan persamaan 

berikut: 

Fi = 
𝑡𝑖

𝑇
 x 100 % 

Fi  = frekuensi keterdapatan ikan spesies ke-i yang tertangkap (%) 

ti  = jumlah stasiun dimana spesies ke-i yang tertangkap 

T  = jumlah semua stasiun 

Dalam menentukan keanekaragaman ikan digunakan indeks Shannon-Wiener 

dengan persamaan berikut: 

H’ = ∑(
ni

N
) ln (

ni

N
) 

H’  =  indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 

Ni  =  jumlah individu spesies ke-i 

N  =  jumlah Individu semua spesies 

Rasio keanekaragaman yang terukur dengan keanekaragaman maksimum dapat 

dijadikan ukuran keseragaman (E). Persaman yang digunakan untuk melihat indeks ke-

seragaman adalah sebagai berikut: 

E =  
𝐻′

𝐻 𝑚𝑎𝑘𝑠
 =  

𝐻′

𝐿𝑛 𝑆
 

E  = indeks keseragaman 

H’ = indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 

H maks  = keanekaragaman maksimum 

S  = jumlah spesies 

Untuk mengetahui ada tidaknya dominansi, digunakan indeks dominansi Simp-

son, dengan persamaan sebagai berikut: 
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C = ∑ (
ni

N
)2 

C  =  indeks dominansi Simpson 

Ni  =  jumlah individu spesies ke –i 

N  =  jumlah individu semua spesies 

 

Hasil dan pembahasan 

Berdasarkan proses terbentuk dan pemanfaatannya kolong bendungan Simpur 

dapat dikatagorikan sebagai danau buatan atau waduk. Kekayaan jenis ikan di kolong 

bendungan Simpur belum banyak diketahui. Aktifitas pemanfaatan di kolong bendung-

an Simpur terbatas pada aktifitas rumah tangga seperti mandi, mencuci, menangkap 

ikan baik dengan pancing, jaring, maupun electrofishing. Ikan-ikan hasil tangkapan 

umumnya tidak dijual melainkan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebanyak 9 jenis ikan dari 6 famili di ko-

long bendungan Simpur, yang terdiri atas Notopterus notopterus, Channa micropeltes, 

Channa lucious, Channa striata, Pristolepis grooti, Osphronemus goramy, Anabas testudineus, 

Puntius lineatus, dan Puntius binotatus. Channidae merupakan famili yang paling banyak 

(3 jenis) dan disusul Cyprinidae (2 jenis), sedangkan famili lainnya terdiri atas 1 jenis 

(Tabel 1). Ikan-ikan famili Channidae merupakan jenis predator yang menyukai perair-

an tergenang seperti rawa, sedangkan Cyprinidae merupakan famili terbanyak di dunia 

termasuk Asia (Kottelat et al. 1993).  

Jenis ikan yang paling melimpah adalah belida dengan kisaran 73,33-90,48%. Se-

tiap bulan pengamatan dari bulan Februari sampai Juli kelimpahan ikan belida berada 

di atas 70%. Berdasarkan analisis persentase frekuensi keterdapatan, penyebaran ikan 

yang paling luas antara lain belida, toman, kioung, dan gabus yaitu sebesar 100% (Tabel 

2). Penyebaran ikan toman, kioung, dan gabus tidak diiringi dengan kelimpahan ikan 

yang tinggi di semua stasiun, sedangkan penyebaran ikan belida diiringi dengan kelim-

pahan yang tinggi. Kondisi ini menjelaskan bahwa secara spasial maupun temporal 

ikan belida mendominasi semua kolom perairan kolong bendungan Simpur, sedangkan 

toman, kioung, dan gabus mampu menyebar secara spasial dan temporal di semua ko-

lom perairan kolong bendungan Simpur tetapi tidak mendominasi. Hal ini menunjuk-

kan bahwa ikan belida mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan secara 

optimal serta tidak dipengaruhi oleh musim.  

Indeks keanekaragaman pada 4 stasiun pengamatan berkisar antara 0,52-0,89, 

indeks keseragaman 0,32- 0,41, dan indeks dominansi 0,52-0,72 (Gambar 2). Keanekara-

gaman jenis ikan relatif rendah jika dibandingkan dengan beberapa perairan alami se-

perti sungai dan danau. Rendahnya keanekaragaman ikan di kolong bendungan Sim-

pur diduga disebabkan oleh proses terbentuknya kolong bendungan Simpur. Ikan-ikan 

yang mendiami umumnya hanya ikan yang terperangkap pada proses pembendungan 

serta restoking yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat 

umum. Hal ini terlihat dari jenis ikan yang tertangkap dan diakui oleh masyarakat se-

tempat sebagai ikan masukan, seperti ikan gurami, nila, dan lele dumbo. Meskipun da-

lam proses sampling ikan lele dan nila tidak ditemukan. Tidak ada sumber air masuk 

(inlet) seperti sungai membuat tidak adanya penambahan jenis-jenis baru untuk mem-

perkaya keanekaragaman jenis ikan secara alami di kolong bendungan Simpur.  
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Tabel 1. Komposisi jenis dan potensi ikan antar stasiun di kolong bendungan Simpur 

Nama ilmiah Famili 
Nama 
lokal 

Komposisi jenis di 
stasiun 

Potensi 

   I II III IV  

Notopterus notopterus Notopteridae Belida + + + + K 

Channa micropeltes Channidae Toman + + + + K 

Channa lucius  Channidae Kioung + + + + K 

Channa striata  Channidae Gabus + + + + K 

Pristolepis grooti Nandidae Tepatung + + + + K 

Osphronemus goramy Osphronemidae Gurami + + - - K 

Anabas testudineus Anabantidae Betok + + - - K 

Puntius lineatus Cyprinidae Tempuring - + - - H 

Puntius binotatus  Cyprinidae Tanah - + - - K 

 (+) = Ditemukannya ikan, (-) = Tidak ditemukannya ikan, K= Konsumsi, H= Hias 

 

Tabel 2. Persentase kelimpahan relatif dan frekuensi keterdapatan ikan setiap bulan  

Jenis Ikan Kelimpahan relatif (%) 
Fi(%) 

 Feb Maret April Mei Juni Juli 

Notopterus notopterus 75,73 74,76 74,07 90,48 73,33 78,67 100 

Channa micropeltes 2,91 0,97 0,00 1,19 3,33 2,00 100 

Channa lucius  0,97 0,97 3,70 1,19 1,67 1,33 100 

Channa striata  0,97 1,94 1,23 0,00 1,67 2,67 100 

Pristolepis grooti 17,48 14,56 20,99 7,14 15,83 11,33 100 

Osphronemus goramy 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 50 

Anabas testudineus 0,97 0,00 0,00 0,00 1,67 0,67 50 

Puntius lineatus 0,97 0,00 0,00 0,00 1,67 2,67 25 

Puntius binotatus  0,00 1,94 0,00 0,00 0,83 0,67 25 

Fi = frekuensi keterdapatan (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi antar stasiun 

di kolong bendungan Simpur 
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Tabel 3. Kisaran parameter kualitas lingkungan di kolong bendungan Simpur  

Parameter 
Stasiun 

I II III IV 

pH air 5,7 - 5,9 5,6 - 6 

4,74 - 5,92 

21 - 23 

85 - 102,5 

132 - 145 

5,5 - 5,8 

4,74 - 6,32 

21 - 23 

155 - 177,5 

197 - 210 

5,6 – 6 

4,74 - 5,53 

22 - 23 

127,5 - 145 

172 – 185 

Oksigen terlarut (mg/l) 4,74 - 5,92 

Suhu air (°C) 20 - 24 

Kecerahan (cm) 43,5 - 67,5 

Kedalaman air (cm) 152 - 165 

 

Sebagian besar jenis ikan (8 dari 9 ikan) atau setara 88,88% merupakan ikan kon-

sumsi. Pada penelitian ini hanya satu jenis yang memiliki potensi hias yaitu Puntius 

lineatus karena memiliki keunikan dan warna yang khas. Berdasarkan analisis kualitas 

air selama penelitian nilai kualitas air antar stasiun secara keseluruhan cenderung sera-

gam (Tabel 3), hal ini diduga disebabkan oleh luasan kolong bendungan yang tidak ter-

lalu luas sehingga variasi habitat juga tidak beragam. Kualitas air di kolong bendungan 

Simpur dalam kondisi yang layak untuk kehidupan ikan. Kisaran suhu optimum bagi 

pertumbuhan fitoplankton antara 20-30oC, ketersediaan fitoplankton yang baik merupa-

kan sumber makanan pula bagi ikan. Kadar oksigen terlarut yang baik bagi ikan mini-

mal 3 mg/l (Prescott 1973). Kondisi pH optimum untuk pertumbuhan ikan menurut Ba-

rus (2000) antara 6,5-8,5, sedangkan pada kolong bendungan Simpur berkisar antara 

5,5-6,0 (pH asam), hal ini menunjukkan ikan-ikan yang diperoleh selama penelitian me-

rupakan jenis yang memiliki toleransi yang cukup luas terhadap pH asam. 

 

Simpulan 

Ditemukannya sembilan spesies ikan di kolong bendungan Simpur, antara lain 

Notopterus notopterus, Channa micropeltes, Channa lucious, Channa striata, Pristolepis grooti, 

Osphronemus goramy, Anabas testudineus, Puntius lineatus, dan Puntius binotatu. Notopte-

rus notopterus (belida) merupakan jenis yang paling dominan tertangkap pada semua 

stasiun setiap bulan pengamatan. Ikan yang tertangkap sebagian besar dapat dikatago-

rikan sebagai ikan konsumsi (8 jenis atau 88,88%) dan (1 jenis atau 11,11%) memiliki po-

tensi hias yaitu Puntius lineatus. Keanekaragaman antar stasiun berkisar 0,52-0,89; kese-

ragaman 0,32-0,41; dan dominansi 0,52-0,72. Analisis kualitas lingkungan selama peneli-

tian antara stasiun secara keseluruhan cenderung seragam, hal ini diduga disebabkan 

oleh luasan kolong bendungan Simpur yang tidak terlalu luas sehingga variasi habitat 

juga tidak beragam. 
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