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KOMPOSISI DAN KEPADATAN STOK JUVENIL IKAN DI TELUK SUKADANA DAN
KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BRP-01
Amula Nurfiarini, Adriani Sri Nastiti, Riswanto, Dimas Angga Hedianto
Balai Riset Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Jatiluhur
Jl. Cilalawi No. 01, Jatiluhur, Purwakarta Jawa Barat 41152
 amula_brkp@yahoo.com
ABSTRAK
Teluk Sukadana dan Ketapang, memiliki keragaan sumberdaya ikan yang potensial ditandai dengan
aktifitas pemanfaatan dan produksi yang tinggi. Penelitian tentang potensi stok sumberdaya ikan
bertujuan untuk mengetahui komposisi, kelimpahan serta potensi stok ikan dalam mendukung
pengembangan dan pengelolaan perikanan di wilayah tersebut. Pengumpulan contoh menggunakan
metode survey menggunakan beam trawl dengan pendekatan swept area. Identifikasi jenis mengacu
pada buku identifikasi yang diterbitkan oleh FAO khusus untuk perairan Pasifik bagian barat dan
tengah termasuk Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaneragaman jenis ikan di Teluk
Sukadana dan Ketapang mencapai 28 jenis dari 15 famili yakni Ariidae, Carangidae, Callionimidae,
Clupeidae, Cynoglossidae, Engraulidae, Gobiidae, Leiognathidae, Polynemidae, Sciaenidae,
Sillaginidae, Synodontidae, Terapontidae, Tetraodontidae, dan Triciuridae. Pada perairan Teluk
Sukadana komposisi didominasi oleh famili Clupidae, Engraulidae, dan Scianidae dari jenis Esculasa
thorecota, Coillia dussumeri, dan Johnius sp, sedangkan pada perairan Ketapang didominasi oleh
famili Callionimidae (Callionymus sp. Linnaeus, 1758) dan Scianidae (Penahia sp.) yang mencapai
73,67%. Kepadatan dan biomassa ikan di Teluk Sukadana dan Ketapang masing masing berada pada
kisaran 3.243 – 19.456 ind/km2 dan 972,97 – 27.502,70 gram/km2; dan 1.621-29.189 ind/km2 dan
210,81 -27.178,38 gram/km2.
Kata Kunci: Komposisi, kepadatan, biomassa ikan, Kalimantan barat

ASPEK BIOLOGI REPRODUKSI IKAN CERE (Gambusia affinis)
Andi Tamsil dan Hasnidar

BRP-02

Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Science, Indonesian Muslim University
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar 90 231, Tel. 0411-446940.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek biologi dan reproduksi ikan cere untuk menunjang
pengembangan dan pengelolaannya dimasa yang datang. Aspek biologi dan reproduksi yang diamati
adalah sebaran frekuensi panjang; hubungan panjang berat; nisbah kelamin; faktor kondisi; Tingkat
Kematangan Gonad (TKG), ukuran ikan pertama kali matang gonad, dan fekunditas. Sebaran
frekuensi panjang ikan betina berkisar = 36,69-72,40 mm, jantan berkisar = 26,85-78,23 mm; yang
paling banyak tertangkap betina ukuran ±55,54 mm, jantan ukuran ±49,69 mm; hubungan panjang
dan berat ikan betina W = 5x10-5 L2,879 , R2 = 0,853, n = 696 dengan nilai b=2,879 (isometrik); ikan
jantan W = 5x10-5 L 3,016 , R² = 0,910, n = 366 dengan nilai b=3,016 (isometrik); nisbah kelamin
betina:jantan = 2:1; faktor kondisi jantan= 0,0013, betina= 0,0016; ikan betina didominasi TKG V
(52%), jantan didominasi TKG II (37%); ukuran pertama kali matang gonad ikan cere betina yaitu
panjang = 52,01 mm, jantan = 57,55 mm; bereproduksi secara ovovivipar dengan jumlah larva ± 32
ekor (larval fecundity).
Kata Kunci: Ikan cere, jantan, betina, TKG, ovovivipar
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ASPEK DINAMIKA POPULASI IKAN GULAMAH (JOHNIUS TRACHYCEPHALUS
BLEEKER, 1851) DI PERAIRAN LAMPUNG TIMUR

BRP-03

Andika Irawan, Zairion, Isdradjad Setyobudiandi, Agus Alim Hakim,
Ali Mashar, Achmad Fahrudin, Yusli Wardiatno
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Institut Pertanian Bogor 16680
 andikairawan.nasution@gmail.com
ABSTRAK
Ikan gulamah (Johnius trachycephalus) merupakan salah satu ikan demersal yang memiliki
nilai ekonomis dan banyak ditangkap di perairan Lampung Timur. Sumberdaya tersebut telah
dimanfaatkan secara bebas (open access) oleh individu atau kelompok nelayan, namun informasi
biologinya sangat minim dari daerah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika
populasi ikan gulamah di perairan Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai
November 2017 dengan pengambilan sampel setiap bulannya. Beberapa aspek yang dikaji meliputi
rasio kelamin, hubungan panjang dan bobot, parameter pertumbuhan, mortalitas dan laju
eksploitasi. Total ikan yang diambil selama penelitian yaitu 690 individu. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nisbah kelamin ikan jantan dan betina adalah 1 : 1,22. Ikan jantan dan betina
memiliki pola pertumbuhan yang sama yaitu allometrik negatif. Beberapa nilai dari parameter
pertumbuhan jantan dan betina mencakup panjang asimtotik (L∞) sebesar 225,2 dan 222,55 mm
dengan koefisien pertumbuhan (K) sebesar 0,35 dan 0,45 bulan-1. Mortalitas alami (M) ikan jantan
dan betina 0,5197 dan 0,6146, mortalitas penangkapan ikan jantan dan betina masing-masing
sebesar 1,56 dan 1,08. Nilai mortalitas penangkapan lebih tinggi dari mortalitas alami, sehingga
sumberdaya ikan gulamah di perairan Lampung Timur sudah mengalami penangkapan berlebih
(overexploitation).
Kata kunci: dinamika populasi, gulamah, Johnius trachycephalus, Lampung Timur

BRP-04

MAKANAN DAN STRATEGI MAKAN IKAN CORENCANG
(Cyclocheilichthys apogon) DI WADUK IR. H. DJUANDA

Andika Luky Setiyo Hendrawan, Dimas Angga Hedianto dan Agus Arifin Sentosa
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Jl. Cilalawi no.1 Jatiluhur, Purwakarta
 sojiokita81@gmail.com
ABSTRAK
Peningkatan produksi ikan di Waduk Ir. H. Djuanda dilakukan sejak tahun 1980an melalui introduksi
ikan diantaranya adalah ikan Corencang (Cyclocheilichthys apogon). Ikan ini cukup populer di
beberapa daerah dan memiliki potensi pemanfaatan yang cukup besar. Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui makanan dan strategi makan ikan corencang. Penelitian dilakukan dengan metode
purposive random sampling pada bulan Febuari sampai Agustus 2017. Pengambilan ikan contoh
dilakukan menggunakan jaring insang percobaan dengan mata jaring 1”;1,5”;2”.2,5”;3” dan 4”.
Pengambilan sampel dilakukan pada enam stasiun pengamatan yaitu muara Sungai Cilalawi, Pasir
Kole, Cihonje, Ciririp, Cikanyayan dan Cihuni-Cibadak. Hasil analisa isi lambung ikan corencang
menunjukkan bahwa makanan utama ikan ini adalah detritus. Jenis makanan lainnya adalah
tumbuhan makrofita, larva insekta, zooplankton dan ikan. Strategi makan ikan corencang di waduk
Ir. H. Djuanda adalah spesialis generalis.
Kata Kunci : Food Habit, Strategi Makan, Cyclocheilichthys apogon, Waduk Ir. H. Djuanda
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PERTUMBUHAN DAN MORTALITAS IKAN TETENGKEK (MEGALASPIS CORDYLA
LINNAEUS, 1758) DI TELUK PALABUHANRATU, SUKABUMI JAWA BARAT
Anis Septiyaningsih, Mennofatria Boer, Ali Mashar

BRP-05

1Departemen

Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK IPB
Jln. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
ticahyosiana@gmail.com
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek parameter pertumbuhan dan mortalitasikan tetengkek
di Teluk Palabuhanratu untuk menjadi informasi dasar pengelolaan perikanan. Pengambilan data
dilakukan pada bulan Juni hingga September 2017. Ikan contoh yang diperoleh adalah 490 ekor
dengan 295 ekor jantan dan 195 ekor betina. Metode yang digunakan dalam pengambilan ikan
contoh adalah Penarikan Contoh Acak Sederhana. Nilai parameter pertumbuhan (L∞ dan K) jantan
adalah 534 mm dan 0,15 bulan-1, sedangkan betina adalah 610 mm dan 0,12 bulan-1. Persamaan von
Bertalanffy yang didapatkan Lt=534(1-e[0,15(t+0,29)]) untuk jantan dan Lt=610(1-e[0,12(t+0,20)]) untuk
betina. Mortalitas penangkapan lebih tinggi daripada mortalitas alami. Nilai laju eksploitasi ikan
tetengkek memiliki nilai lebih dari 0,5. Ukuran pertama kali matang gonad ikan jantan dan betina
lebih besar dari ukuran pertama kali tertangkap (Lm > Lc). Nilai parameter pertumbuhan (L∞ dan K)
jantan berturut-turut adalah 534 mm dan 0,15/bulan, sedangkan betina adalah 610 mm dan
0,12/bulan. Mortalitas penangkapan lebih tinggi dibandingkan mortalitas alami, sehingga terindikasi
mengalami tangkap lebih.
Kata kunci: ikan tetengkek, mortalitas, pertumbuhan, Teluk Palabuhanratu

HUBUNGAN PANJANG BOBOT SPESIES LABRIDAE DOMINAN
DI PERAIRAN TANJUNG TIRAM SULAWESI TENGGARA
Asriyana, Nur Irawati

BRP-06

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Universitas Halu Oleo
Jl. HEA Mokodompit Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari,
Sulawesi Tenggara 93232, Telp./Fax : 0401-3193782
 asriyana@uho.ac.id; yanasri76@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan hubungan panjang-bobot dan mengevaluasi faktor
kondisi famili Labridae yang dominan (Cheilinus trilobatus Lacepede, Cheilinus chlorurus Bloch, dan
Choerodon anchorago Bloch) di perairan Tanjung Tiram, Sulawesi Tenggara. Pengambilan contoh
dilakukan dua kali sebulan dari bulan Januari sampai April 2018. Sebanyak 215 ekor ikan tertangkap
dengan menggunakan jaring insang bermata jaring 1, 1 ¼, 1 ½, 2, dan 3 inci. Panjang total dan bobot
ikan contoh berkisar 90-172 mm dan 12,33-78,79 g (C. trilobatus); 85-175 mm dan 10,41-211,41 g
(C. chlorurus); 100-270 mm dan 18,51-392 g (C. anchorago). Berdasarkan hubungan panjang-bobot,
famili Labriade yang dominan di perairan Tanjung Tiram memiliki pola pertumbuhan allometrik
negatif (b<3). Persamaan hubungan panjang-bobot C. trilobatus adalah W = 0,0002L2,5526; C. chlorurus
W = 0,0005L2,3428; dan C. anchorago W = 0,0004L2,3758. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan
panjang-bobot mempunyai korelasi yang tinggi (R²>0,50). Faktor kondisi bervariasi yaitu 0,63-1,03
(C. trilobatus); 0,45-3,24 (C. chlorurus); 0,19-2,08 (C. anchorago). Ikan spesies C. anchorago
mempunyai kondisi lebih baik daripada jenis lainnya.
Kata kunci: faktor kondisi, hubungan panjang-bobot, Labriade, Tanjung Tiram

Pusat Penelitian Biologi – LIPI, 8 – 9 Mei 2018

11

Seminar Nasional Ikan X dan Kongres MII V

UKURAN PERTAMA KALI MATANG GONAD DAN FEKUNDITAS IKAN ZEBRA
(Amatitlania nigrofasciata Gunther, 1867) DI DANAU TAMBLINGAN,
BULELENG, BALI
BRP-07
Dewa Gde Tri Bodhi Saputra, Prawira A.R.P. Tampubolon, Nyoman Dati Pertami
Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, FKP Udayana
Jalan Raya Kampus Bukit Jimbaran Bali, Indonesia
 tibosaputra@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran pertama kali matang gonad dan fekunditas ikan
zebra di Danau Tamblingan. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2018. Ikan zebra
ditangkap menggunakan bubu yang dipasang di daerah litoral Danau Tamblingan. Ikan yang diukur
panjang total, panjang baku dan ditimbang bobotnya berjumlah 200 ekor. Panjang ikan yang
tertangkap berkisar antara 3,8-10,1 cm dengan kisaran bobot antara 0,9-16,9 gram. Ukuran pertama
kali yang matang gonad dihitung menggunakan metode Spearman-Karber. Ukuran pertama kali
matang gonad populasi ikan zebra di Danau Tamblingan adalah 5,72 cm. Empat puluh ekor ikan
sampel adalah ikan betina matang gonad yang kemudian dihitung jumlah telurnya dengan metode
sensus. Fekunditas ikan zebra yang telah matang matang gonad berkisar antara 32 sampai 264 butir
telur. Berdasarkan hasil regresi antara panjang total dengan fekunditas, tidak memiliki hubungan
yang erat antara panjang tubuh dengan fekunditas.
Kata kunci: Danau Tamblingan, Fekunditas, Ikan zebra, Matang gonad

BRP-08

REPRODUKSI IKAN GABUS CHANNA STRIATABLOCH, 179
DI RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG

Djumanto, Atik Murjiyanti, Anissa Dwi, Aisyah Nurulita Erka, Nur Avida Azlina
Depatemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada
Jl. Flora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
 lely4192@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reproduksi ikan gabus yang menjadi target utama
tangkapan nelayan di Rawa Pening. Penangkapan ikan gabus dilakukan dengan perangkap dan
pancing dengan bantuan nelayan setempat. Pengambilan contoh ikan gabus dilakukan dari bulan
Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018. Setiap bulan dikumpulkan ikan gabus hasil tangkapan
nelayan minimal 30 ekor, kecuali pada saat jumlah tangkapan sedikit. Setiap contoh ikan gabus
diukur panjang, berat individu, tingkat kematangan gonad dan berat gonad. Data dianalisis TKG, IKG,
diameter telur dan fekunditas ikan serta prediksi matang gonad. Hasil penelitian diperoleh
tangkapan ikan gabus sebanyak 179 ekor terdiri dari betina 74 ekor dan jantan 105 ekor. Persentase
ikan gabus betina yang mencapai TKG I; II; III; IV berturut-turut sebanyak 9,5; 31,1;31,1; 28,4%.
Indeks kematangan gonad berkisar 0,2-6,48 %, (± std; 2,43±1,53)%. Diameter telur berkisar 0,6-1,6
mm (± std; 1,18 ±0,17 )%. Fekunditas berkisar 2.843-23.230 butir (± std; 9.167 ±4.665) butir,
sedangkan fekunditas relatif berkisar 5-44 butir/g berat induk dengan rerata 21 butir/g berat induk.
Persentase ikan gabus jantan yang mencapai TKG I; II; III; IV berturut-turut adalah 29,7; 41,9; 17,6;
6,8%. Ikan gabus betina diprediksi matang gonad pada panjang total 31,3 cm.
Kata kunci: fekunditas, ikan gabus, Rawa Pening
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HABITAT DAN MUSIM PEMIJAHAN IKAN-IKAN PAPARAN BANJIRAN DI LUBUK
LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Eko Prianto dan Dade Jubaedah

BRP-09

Pusat Riset Perikanan Jakarta
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui habitat dan musim pemijahan ikan-ikan paparan banjiran
di Lubuk Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengambilan sampel ikan dan larva ikan dilakukan
setiap bulan. Pengambilan sampel ikan menggunakan jarring insang dengan mata jarring 0.5, 0.75, 1,
1,25, 1.5, 2, 2.5 inci dan sampel larva menggunakan scoop net (serok). Parameter yang diamati adalah
komposisi jenis ikan, tipologi habitat, kelimpahan larva dan tingkat kematangan gonad. Hasil
pengamatan dan analisa data diperoleh bahwa jumlah jenis ikan yang ditemukan selama penelitian
sebanyak 34 jenis terdiri dari 13 famili dengan jumlah jenis tertinggi adalah Cyprinidae (44%).
Tipologi habitat ikan di Lubuk Lampam meliputi sungai, lebak kumpai, lebung dan hutan rawa.
Keempat tipologi habitat tersebut sebagai lokasi pemijahan ikan-ikan paparan banjiran. Habitat
dengan kelimpahan larva tertinggi ditemui pada ekosistem sungai (336 ind/100 m3), lebung (156
ind/100 m3), lebak kumpai (17,5 ind/100 m3) dan hutan rawa (2 ind/100 m3). Waktu pemijahan
ikan-ikan paparan banjiran terjadi hampir sepanjang tahun dengan puncak pemijahan pada musim
penghujan (Oktober-Februari).
Kata Kunci: habitat, musim pemijahan, dan paparan banjiran

AKTIVITAS PEMIJAHAN DAN PERTUMBUHAN TAHAP AWAL IKAN PELANGI
ARFAK, Melanotaenia arfakensis Allen, 1990 DALAM KONDISI
LABORATORIUM
BRP-10
Emmanuel Manangkalangi, M. F. Rahardjo, Renny K Hadiaty, Sigid Hariyadi
Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, UNIPA Manokwari
 e_manangkalangi2013@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas pemijahan dan pertumbuhan tahap awal
ikan pelangi arfak, Melanotaenia arfakensis yang endemik di perairan tawar di Manokwari. Penelitian
dilakukan dalam skala laboratorium pada bulan Juni-September 2017. Contoh ikan yang digunakan
dalam penelitian ini dikoleksi dari Sungai Nimbai, Sistem Sungai Prafi, Manokwari yang
diaklimatisasi selama tiga bulan di laboratorium. Sebanyak tiga pasang individu jantan dan betina
berukuran panjang baku di antara 46,5 dan 60,1 mm dipilih untuk perlakuan, namun hanya satu
pasang saja yang berhasil diikuti aktivitas pemijahanya. Waktu pemijahan berlangsung pada pagisiang hari, berlangsung dalam tiga periode pemijahan yang berkisar di antara 8 dan 11 hari dengan
selang waktu antarperiode 14-22 hari. Telur yang telah difertilisasi dilekatkan pada substrat
pemijahan pada kedalaman 7,3-24,3 cm dari permukaan air. Satu kelompok (batch) telur yang
dipijahkan terdiri atas 78-116 butir dengan diameter berkisar di antara 1,05 dan 1,36 mm. Periode
penetasan telur berlangsung di antara 4 dan 10 hari. Larva yang baru menetas berukuran panjang
baku 4,13-4,40 mm dan bertumbuh sampai ukuran 7,85 mm dalam 41 hari dengan laju sintasan
sebesar 48,1%. Pemahaman mengenai aktivitas pemijahan dan pertumbuhan awal ikan endemik ini
sangat penting yang memungkinkan pekerjaan selanjutnya, seperti upaya perkembangbiakan dalam
penangkaran dan pelepas-liaran untuk meningkatkan populasinya di habitat alami, serta
pemanfaatannya sebagai hewan uji untuk pemantauan kondisi lingkungan perairan sungai.
Kata Kunci: endemik, larva, Melanotaenia arfakensis, periode pemijahan, telur
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KARAKTERISTIK REPRODUKSI IKAN SELAR KUNING,
Selaroides leptolepis (Cuvier 1833) DI TELUK AMBON DALAM
BRP-11

Friesland Tuapetel
Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon
 friesland.tuapetel@fpik.unpatti.ac.id
ABSTRAK

Ikan Selar kuning Selaroides leptolepis di perairan Teluk Ambon Dalam (TAD) memiliki nilai yang
cukup ekonomis sehingga menjadi sasaran tangkap jaring hanyut (drift gill net) yang umum
digunakan di TAD. Tujuan Penelitian ini adalah: Mengkaji beberapa karakteristik reproduksi ikan
selar kuning seperti hubungan panjang berat, nisbah kelamin, TKG, IKG serta ukuran pertama mijah.
Pengumpulan data menggunakan metode survei, sedangkan pengambilan ikan dengan metode
penarikan contoh acak berlapis dilakukan di Tempat pendaratan pesisir pantai Desa Halong TAD
pada bulan Maret-Juni 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pertumbuhannya alometrik
positif (b=3,6816). Nisbah kelamin ikan jantan dan betina sebesar 1:1,2. TKG ikan selar kuning
didominasi oleh TKG tingkat IV, selanjutnya tingkat III, dan tingkat II serta tidak ditemukan tingkat
I. Ukuran pertama kali mijah ikan selar kuning ialah 224,00 mm dengan kisaran 210,19 - 230,08 mm.
Kata Kunci: karakteristik reproduksi, ikan selar kuning, Teluk Ambon Dalam.

HUBUNGAN PANJANG BOBOT DAN FAKTOR KONDISI IKAN WADER BINTIK
DUA BARBODES BINOTATUS (VALENCIENNES, 1842) DI SUNGAI BARAMBAI
SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

BRP-12

Jusmaldi dan Nova Hariani
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Mulawarman Samarinda
Jln. Barong Tongkok, Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123
 aldi_jus@yahoo.co.id
ABSTRAK

Biologi ikan wader bintik dua Barbodes binotatus (Valenciennes, 1842) di Sungai Barambai,
Kalimantan Timur belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ukuran ikan,
nisbah kelamin, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Total 347 sampel ikan dikumpulkan
selama tiga bulan, mulai dari bulan Agustus sampai Oktober 2017 dengan menggunakan metode
pengambilan sampel secara sengaja di Sungai Barambai, menggunakan berbagai alat tangkap. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa panjang total ikan yang dianalisis berkisar mulai dari 45,67 sampai
146,01 mm dan bobot berkisar dari 1,27- 43,34 gram. Nisbah kelamin jantan dan betina 1: 1,12.
Model hubungan panjang bobot yang dihitung untuk keseluruhan kelamin jantan W = 1x10-5 L3,063,
untuk kelamin betina W = 8x10-6L3,108 dan kedua jenis kelamin W = 9 x 10-6 L3,091. Faktor kondisi (K)
untuk B. binotatus yang dianalisis berkisar antara 0,826 - 2,214 dan rata-rata 1,163.
Kata Kunci : hubungan panjang-bobot, faktor kondisi, Barbodes binotatus
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PERTUMBUHAN PANJANG IKAN TETENGKEK
(MEGALASPIS CORDYLA LINNAEUS, 1758)
DI PELABUHAN RATU, SUKABUMI, JAWA BARAT

BRP-13

Muhammad Alwi Nugroho, Isdradjad Setyobudiandi, Rahmat Kurnia
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan,Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor
ABSTRAK
Ikan tetengkek (Megalaspis cordyla) adalah ikan pelagis dengan nilai ekonomis penting. Penelitian
ini untuk menetapkan distribusi frekuensi panjang dari ikan tetengkek (Megalaspis cordyla Linnaeus,
1758) di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pengambilan contoh dimulai Juni sampai September
2017. Sebanyak 490 ekor ikan tertangkap. Frekuensi terbanyak jantan dan betina masing-masing
260-280 mm dan 220-240 mm. Ikan tetengkek jantan dan betina memiliki lebih dari satu kelompok
umur. Analisis dengan model ELEFAN I, menunjukkan betina cepat mengalami pertumbuhan.
Asymptotic (L∞) jantan dan betina berkisar 534 mm dan 610 mm.
Kata Kunci : pertumbuhan, ikan tetengkek, palabuhan ratu

PERTUMBUHAN DAN MORTALITAS IKAN SWANGGI (PRIACANTHUS TAYENUS
RICHARDSON, 1846) DI TELUK PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT
Naily Nihaya, Mennofatria Boer, Ali Mashar

BRP-14

1Departemen

Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK IPB
Jln. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
nailynhy@gmail.com
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengakaji aspek parameter pertumbuhan dan mortalitas ikan swanggi
di Teluk Palabuhanratu untuk menjadi informasi dasar pengelolaan ikan swanggi. Pengambilan data
dilakukan pada bulan Mei hingga September 2017. Metode yang digunakan dalam pengambilan ikan
contoh adalah Penarikan Contoh Acak Sederhana. Ikan contoh yang diperoleh selama penelitian
adalah 726 ekor, terdiri atas 387 ekor jantan dan 339 ekor betina. Nilai parameter pertumbuhan (L∞
dan K) jantan adalah 310 mm dan 0,2 bulan-1, sedangkan betina adalah 450 mm dan 0,13 bulan-1.
Persamaan von Bertalanffy yang didapatkan ikan swanggi betina dan jantan adalah dan Lt = 450 (1−0,1300( +0,6271)) dan Lt = 356,5 (1- −0,200( +0,4276)). Mortalitas penangkapan lebih tinggi daripada
mortalitas alami. Nilai laju eksploitasi ikan swanggi memiliki nilai lebih dari 0,5 , sehingga terindikasi
mengalami tangkap lebih. Panjang pertama kali matang gonad ikan jantan dan betina lebih besar
dibandingkan panjang pertama kali tertangkap (Lm > Lc). Saran pengelolaan bagi ikan swanggi
berdasarkan hasil tersebut yaitu pengaturan ukuran mata jaring sehingga ikan swanggi memiliki
kesempatan untuk memijah sebelum tertangkap.
Kata Kunci: ikan swanggi, mortalitas, pertumbuhan, Teluk Palabuhanratu
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KELIMPAHAN JENIS DAN TINGKAT KEMATANGAN GONAD IKAN KURISI YANG
TERTANGKAP DI PERAIRAN TELUK SALEH, SUMBAWA
BRP-15
Neri Kautsari, Herussalam, Yudi Ahdiansyah
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Samawa
1Jln Raya Sering, Sering, Sumbawa. Kode pos: 61213
 nerikautsari040185@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kelimpahan jenis dan tingkat kematangan gonad ikan
kurisi di Teluk Saleh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli tahun 2014 di perairan
Teluk Saleh, Sumbawa. Aspek yang diamati adalah komposisi jenis, kelimpahan dan tingkat
kematangan gonad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan kurisi di perairan Teluk Saleh terdiri
dari tiga spesies yaitu Nemipterus furcosus, Nemipterus hexodon dan Nemipterus nematopus.
Kelimpahan tertinggi diperoleh pada jenis Nemipterus furcosus (64%) dan terendah pada jenis
Nemipterus nematopus (17%). Rasio kelamin jantan dan betina mendekati keseimbangan yaitu 1,00
: 1,02. Tingkat kematangan gonad pada tiga bulan pengamatan berada pada tingkat kematangan
gonad I hingga V. Periode pemijahan diduga terjadi setelah bulan Juli
Kata Kunci: ikan kurisi, kelimpahan, Teluk Saleh, Sumbawa

MORFOREGRESI DAN HUBUNGAN PANJANG BOBOT Sardinella spp.
DI PERAIRAN SELAT BALI

BRP-16

Nyoman Dati Pertami, Prawira A.R.P. Tampubolon, M.F. Rahardjo
Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan FKP, Univ. Udayana.
 dati_pertami@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara panjang total (PT) dengan panjang
baku (PB), panjang total dengan panjang cagak (PC), panjang cagak dengan panjang baku, serta
hubungan panjang bobot ikan. Penelitian dilaksanakan di perairan Selat Bali selama satu tahun, dari
Mei 2017 – April 2018. Morforegresi dianalisis menggunakan regresi linear sederhana, sedangkan
hubungan panjang bobot dianalisis menggunakan regresi power. Ikan yang dikumpulkan berjumlah
686 ekor ikan yang terdiri atas dua jenis Sardinella spp., yaitu ikan tamban (Sardinella gibbosa)
sebanyak 429 ekor dan ikan lemuru (Sardinella lemuru) sebanyak 257 ekor. Ikan yang dianalisis
memiliki kisaran panjang antara 10,5 cm – 20,8 cm PT untuk ikan tamban dan 9,7 – 20,2 cm PT untuk
ikan lemuru. Hubungan antara PT dan PB ikan tamban secara berturut-turut adalah PT = 0,8759 PB
- 0,6893; antara PT dan PC adalah PT = 0,8814 PC - 0,0242; antara PB dan PC adalah: PC = 0,9968 PB
+ 0,793 dan lemuru secara berturut-turut adalah PT = 0,8778 PB - 0,4399; dan TL = 0,9164 FL 0,2204; dan PC = 1,0262 PB + 0,4436. Nilai b yang terbentuk pada hubungan panjang bobot ikan
tamban dan ikan lemuru adalah 3,18 dan 3,38. Pola pertumbuhan ikan tamban dan ikan lemuru
adalah allometrik positif.
Kata kunci: Sardinella, ikan tamban, ikan lemuru, morforegresi, Selat Bali
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BIOLOGI REPRODUKSI DAN KEBIASAAN MAKAN IKAN GEROT-GEROT
(Pomadasys kaakan) DI PERAIRAN LAUT JAWA
Prihatiningsih dan Anthony Sisco Panggabean

BRP-17

Balai Riset Perikanan Laut
ABSTRAK
Ikan gerot-gerot (Pomadasys kaakan) merupakan ikan demersal dari family Haemulidae yang
bernilai ekonomis tinggi. Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek biologi reproduksi dan kebiasaan
makan ikan gerot-gerot. Penelitian ini digunakan sebagai data dasar dalam pengelolaan sumber daya
ikan gerot-gerot di perairan laut Jawa agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Penelitian ini
dilaksankan pada bulan Februari-November di sekitar perairan Banten dan Kepulauan Seribu. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebaran ukuran panjang total (TL) ikan gerot-gerot berkisar antara
10,7 – 48,0 cm dengan rata-rata 25,05 cm. pendugaan ukuran panjang pertama kali tertangkap (Lc)
lebih besar daripada ukuran pertama kali matang gonad (Lm). Musim pemijahan diduga terjadi pada
bulan Juni-Agustus. Potensi reproduksi ikan gerot-gerot tinggi dengan fekunditas berkisar antara
21.160-1.653.750 butir. Ikan gerot-gerot merupakan ikan karnivora dengan makanan utamanya
adalah kepiting dan udang dengan makanan pelengkapnya adalah ikan dan cacing.
Kata Kunci: gerot-gerot, kebiasaan makan, laut Jawa, reproduksi.

NISBAH KELAMIN DAN VIVIPARITAS IKAN PEDANG
(Xiphoporus hellerii) DI DANAU BUYAN, BULELENG, BALI
Putu Roni Graha Persada, I Gusti Ayu Dian Indraswari,
Prawira A.R.P. Tampubolon, Nyoman Dati Pertami

BRP-18

Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, FKP Udayana
Jalan Raya Kampus Bukit Jimbaran Bali, Indonesia
 ronigraha@gmail.com
ABSTRAK
Danau Buyan merupakan sebuah danau kaldera yang terbentuk dari adanya letusan gunung berapi
ditambah adanya runtuhan dari Gunung Buyan serta Gunung Beratan purba. Danau Buyan
mengalami berbagai permasalahan yaitu memburuknya kondisi perairan dan ditemukan ikan yang
bukan merupakan spesies asli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nisbah kelamin ikan
pedang (Xiphoporus hellerii) dan viviparitas ikan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Agustus 2017 hingga April 2018. Pengambilan contoh ikan menggunakan anco, bubu dan jaring
eksperimental dengan ukuran mata jaring 0,5;1;1,5 dan 2 inci yang ditempatkan di enam stasiun.
Contoh ikan yang sudah didapatkan kemudian dipisahkan berdasarkan stasiun dan alat tangkap.
Total Contoh Ikan pedang (Xiphoporus hellerii) yang telah tertangkap sebanyak 1.219 ekor. Dari
jumlah tersebut dipilih 110 ekor betina yang akan dihitung jumlah telurnya. Panjang dan bobot tubuh
ikan berkisar antara 4,5-8,8 cm dan 1,49-8,72 g. Berdasarkan uji khi kuadrat, nilai nisbah kelamin
jantan dan betina secara keseluruhan berada dalam kondisi tidak seimbang. Sedangkan jumlah telur
yang berhasil dihitung berkisar antara 22-130 butir ekor-1.
Kata Kunci : danau Buyan, ikan pedang, nisbah kelamin,
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HASIL TANGKAPAN DAN DINAMIKA POPULASI IKAN NOMEI
(Cynoglossus arel) DI PERAIRAN CILACAP
BRP-19

Reza Alnanda dan Prihatiningsih
Balai Riset Perikanan Laut
ABSTRAK

Dampak yang terjadi apabila kegiatan penangkapan terus dilakukan adalah terjadinya perubahan st
atus stok sumberdaya ikan menjadi kondisi tangkap lebih (overfishing). Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui aspek biologi dari ikan C. arel yang mencakup sebaran kelas panjang, pola pertu
mbuhan, ukuran pertama kali tertangkap dan matang gonad. Pengambilan sampel dilakukan di Pela
buhan Perikanan Samudera Cilacap mulai dari bulan januari sampai oktober 2016. Hasil sebaran pa
njang ikan C. arel Selama penelitian berkisar 9,0 cmTL – 42,0 cmTL dengan ratarata 19,26 cmTL. Se
cara keseluruhan pola pertumbuhan C. arel bersifat alometrik negatif. Ukuran pertama kali tertangk
ap dan ukuran pertama kali matang gonad ikan C. arel adalah 20,76 cmTL dan 21,90 cmTL. Mortalit
as penangkapan (F) ikan sebesar 2.10/tahun, nilai ini lebih besar dari pada mortalitas alaminya (M)
. Laju eksploitasi (E) C. arel sebesar 0.53/tahun.
Kata Kunci: Perairan Selatan jawa, Cynoglossus arel, aspek biologi, eksploitasi.

ASPEK BIOLOGI DAN PARAMETER PERTUMBUHAN IKAN LAYANG
(Decapterus russelli, Rupell, 1928) DI PERAIRAN SELAT MALAKA
BRP-20

Ria Faizah dan Lilis Sadiyah
Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Jakarta
faizah.ria@gmail.com
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa aspek biologi dan parameter pertumbuhan
ikan layang (Decapterus ruselli) yang tertangkap oleh purse seine di perairan selat Malaka. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan April hingga September 2016. Analisis data terdiri atas hubungan
panjang berat, faktor kondisi, rasio kelamin, tingkat kematangan gonad dan parameter
pertumbuhan. Parameter pertumbuhan dianalisis dengan metode ELEFAN I melalui softare FiSAT II,
nisbah kelamin dianalisis menggunakan uji chi-kuadrat dan TKG ditentukan secara morfologi. Jumlah
ikan layang yang diperoleh selama penelitian sebanyak 958 ekor dengan kisaran ukuran antara 8,428,7 cmFL dan nisbah kelamin antara jantan dan betina yaitu 1:1,01. Pola pertumbuhan ikan layang
jantan dan betina bersifat allometrik positif dengan mengikuti persamaan W=0,0057L3,2984
(R2=0,9745) untuk jantan dan W=0,0079L3,183 (R2=0,9825) untuk layang betina. Kisaran factor
kondisi ikan layang antara 0,65-1,67. Ikan layang yang diamati mempunyai TKG I sampai IV dengan
nilai IKG 0.056– 6,36 % untuk ikan jantan dan 0.103 – 6,044 % untuk ikan betina.. Persamaan kurva
pertumbuhan Von Bertalanffy ikan layang di selat Malaka yaitu Lt =24,25 (1 - e 1,03(t+-0.163)) dengan
panjang asimtotik (L∞) =24,25 cmFL, koe isien pertumbuhan (K) = 1,03 per tahun dengan umur
teoritis (t0) = - 0,163. Ukuran pertama kali tertangkap (Lc) untuk ikan layang adalah 16, 21cmFL.
Kata kunci : aspek biologi, parameter pertumbuhan, ikan layang, selat Malaka
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HUBUNGAN PANJANG BOBOT, SEBARAN FREKUENSI DAN FAKTOR KONDISI
PANJANG IKAN GULAMAH (Johnius sp) DI PERAIRAN SELATAN JAWA
Ria Faizah dan Regi Fiji Anggawangsa

BRP-21

Pusat Riset Perikanan Jakarta
 faizah.ria@gmail.com
ABSTRAK
Ikan Gulamah (Johnius sp) merupakan ikan demersal yang banyak tertangkap di perairan selatan
Jawa. Ikan ini tertangkap oleh jarring trammel net, payang, gillnet dan arad. Informasi biologi ikan
gulamah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang berat, factor
kondisi dan sebaran ukuran panjang ikan gulamah yang tertangkap oleh jarring arad. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2015 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jawa
Tengah. Sejumlah 2141 ekor ikan gulamah yang tertangkap jarring arad telah diamati selama periode
sampling. Panjang total dan berat ikan gulamah ini telah diamati. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ukuran ikan gulamah yang tertangkap jarring arad berkisar antara 8,5-22,5 cm TL dengan
panjang rata-rata 14,37 cmTL. Hubungan panjang dan berat mengikuti persamaan W=0,0062 TL
3,2889 ( R2= 0,9443). Ikan gulamah mmiliki pola pertumbuhan allomertik positif. Nilai faktor kondisi
tuna mata besar berkisar antara 1,24-1,46 dan menunjukan nilai faktor kondisi ini berfluktuasi setiap
bulan.
Kata Kunci : ikan Gulamah, hubungan panjang berat, faktor kondisi, perairan selatan Jawa
ASPEK BIOLOGI REPRODUKSI IKAN SEMAR (Mene maculata Bloch and Schneider, 1801) DI
TELUK PELABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT
BRP-22
Rulliyanti Meilanur, Zairion, Mennofatria Boer
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga – Bogor 16680
 rulliyantimeilanur9@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek biologi reproduksi ikan semar di Teluk
Palabuhanratu, sebagai salah satu dasar pengelolaannya secara berkelanjutan. Aspek biologi
reproduksi yang dianalisis meliputi rasio kelamin, ukuran pertama kali matang gonad, musim dan
pola pemijahan serta potensi reproduksi. Penelitian ini menggunakan data primer dari pengambilan
contoh ikan semar secara acak sederhana setiap bulan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Pelabuhanratu. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa rasio kelamin ikan semar selama periode
pengamatan tidak 1: 1 tetapi didominasi oleh ikan jantan. Hasil analisis proporsi ikan yang matang
gonad dengan metode Spearman-Karber menunjukan bahwa ikan semar betina mencapai ukuran
pertama kali matang gonad (Lm) lebih awal dibandingkan dengan ikan semar jantan. Berdasarkan
distribusi tingkat kematangan gonad (TKG) dan indeks kematangan gonad (IKG) secara temporal,
maka musim pemijahan adalah pada bulan Juni dan Agustus. Pola pemijahan terindikasi total
spawner. Potensi reproduksi yang diduga dari fekunditas menunjukkan bahwa ikan ini dapat
dikategorikan mempunyai potensi reproduksi sedang dengan rata-rata fekunditas 6.947 butir telur.
Kata Kunci: biologi reproduksi, ikan semar, Teluk Palabuhanratu
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DINAMIKA POPULASI IKAN LIDAH LUMPUR (CYNOGLOSSUS BILINEATUS
LACEPÈDE, 1802) DI PERAIRAN LAMPUNG TIMUR
BRP-23

Salomo Juliko Tambunan, Zairion, Isdradjad Setyobudiandi, Agus Alim Hakim, Ali
Mashar, Achmad Fahrudin, Yusli Wardiatno
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut
Pertanian Bogor Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
 salomojulikotambunan0248@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter dinamika populasi ikan lidah lumpur
(Cynoglossus bilineatus Lacepède, 1802) di perairan Lampung Timur. Ikan contoh diperoleh dari hasil
tangkapan nelayan menggunakan alat tangkap jaring insang dasar di perairan Lampung Timur dan
didaratkan di UPTD Maringgai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah kelamin ikan jantan dan
betina adalah 1:0,48. Pola pertumbuhan jantan adalah allometrik positif dan betina adalah allometrik
negatif. Panjang asimtotik (L∞) ikan jantan dan betina adalah 461,10 dan 420,40 mm dengan laju
pertumbuhan (K) adalah 0,29 dan 0,33 bulan-1. Panjang ikan jantan dan betina pertama kali matang
gonad adalah 327 dan 273 mm. Panjang ukuran pertama kali tertangkap (Lc) ikan jantan dan betina
adalah 271,61 dan 289,99 mm. Mortalitas alami (M) ikan jantan dan betina adalah 0,3763 dan 0,4202,
mortalitas penangkapan (F) adalah 0,93 dan 1,03, mortalitas total (Z) adalah 1,14 dan 1,35 dan
tingkat eksploitasi (E) adalah 0,74 dan 0,69. Nilai F > M dan E > 0,5 menunjukan bahwa ikan lidah
lumpur sudah mengalami eksploitasi berlebihan.
Kata Kunci: dinamika populasi, lidah lumpur, Cynoglossus bilineatus, Lampung Timur

TINGKAT FITNESS POPULASI WADER PARI (Rasbora argyrotaenia, Blkr)
DI PERAIRAN WADUK SEMPOR DAN SUNGAI SAMPANG KEBUMEN
Savitri Bayu Pradani, Setijanto, Siti Rukayah, Erie Kolya Nasution
BRP-24

Fakultas Perikanan dan Ilmu KelautanUniversitas Jenderal
Soedirman Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
 rukayah.siti@ymail.com
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fitnesitas dari populasi ikan Rasbora argyrotaenia yang
hidup di Waduk Sempor dibandingkan dengan populasi yang hidup di Sungai Sampang dengan
melihat aspek pertumbuhan dan aspek reproduksi. Sampel ikan wader pari selama penelitian
berjumlah 298 ekor ikan wader pari, yang terdiri dari 200 ekor tertangkap di Waduk Sempor dan 98
ekor tertangkap di Sungai Sampang dengan jumlah ikan jantan sebanyak 1 ekor dan betina sebanyak
43 ekor di Waduk Sempor dan jumlah ikan jantan sebanyak 41 ekor dan betina sebanyak 28 ekor di
Sungai Sampang. Tingkat fitness di Sungai Sampang lebih fit dibandingkan dengan Waduk Sempor
dengan melihat nilai b sungai>b waduk (3,14>2,85), nilai faktor kondisi sungai>faktor kondisi waduk
(0,87>0,78), rasio kelamin sungai lebih seimbang dibandingkan di waduk yang secara keseluruhan
adalah 1 : 1,46 di sungai dan 1 : 43 di waduk yang berdasarkan uji chi-square pada taraf 0,05
diperoleh nilai 2,45<3,841 yang berarti rasio kelamin seimbang di sungai 40,09>3,841 yang berarti
rasio kelamin tidak seimbang di waduk. Rata-rata fekunditas sungai>rata-rata fekunditas waduk
(1725>611) dengan ukuran rata-rata diameter telur di sungai rata-rata diameter telur di waduk
(0,052>0,047 cm).
Kata Kunci : tingkat fitness, ikan wader pari (Rasbora argyrotaenia), Waduk Sempor, Sungai Sampang.
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KARAKTERISTIK BIOLOGI DAN POLA PERTUMBUHAN IKAN PUTAK
(NOTOPTERUS NOTOPTERUS) DI WADUK WIDAS, JAWA TIMUR
Siti Nurul Aida

BRP-25

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
 idabrppu@yaoo.com
ABSTRAK
Ikan belida (Notopterus notopterus) adalah salah satu jenis ikan yang terdapat di waduk Widas Jawa
Timur. Penelitian mengenai biologi dan pola pertumbuhan ikan ini bertujuan sebagai dasar dalam
pengelolaannya. Pengambilan contoh di lakukan dari bulan Maret sampai dengan September tahun
2016. Hasil penelitian ikan belida di waduk Widas ini menunjukkan: Pola pertumbuhan ikan putak
bersifat allometrik negatif dengan persamaan W = 0,0132 L2,8662 R2 = 0,7121 (September) dan
isometrik dengan persamaan W = 0,0061L3,1091 R2 = 0,9008 (Mei). Faktor kondisi=1,11. Rata-rata
ukuran pertama kali matang gonad 24,4 cm. Pola pemijahan bertahap. Potensi produksi nya cukup
besar dengan fekunditas berkisar 1,235-4,377 butir. Diameter telur : 1,6 – 2,6 mm. Rasio kelamin
1,19:1. Indeks kematangan gonad 0,04-5,19 ; Tingkat kematangan gonad berkisar I-IV. Pola
makannya tergolong carnivore, dengan makanan utamanya udang–udangan air tawar, ikan.
Kata Kunci: belida, biologi, pertumbuhan, waduk Widas

PERTUMBUHAN, MORTALITAS DAN LAJU PENANGKAPAN IKAN TAWES
(BARBODES GONIONOTUS) DI WADUK WIDAS, JAWA TIMUR
Siti Nurul Aida dan Agus Djoko Utomo
Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
 idabrppu@yaoo.com

BRP-26

ABSTRAK
Suatu penelitian untuk mengetahui beberapa aspek dinamika populasi ikan Tawes (Barbodes
gonionotus) di waduk Widas telah dilakukan mulai bulan Februari-Oktober 2016. Ikan Tawes adalah
ikan asli waduk, merupakan ikan ekonomis penting serta dominan dari hasil tangkapan di waduk
Widas. Waduk Widas salah satu tipe perairan umum yang sengaja dibuat dengan membendung
sungai. Jenis ikan yang terdapat di waduk ini berasal dari sungai yang dibendung dan dari introduksi.
Pendugaan parameter populasi dengan metoda pengumpulan data ukuran panjang ikan yang
dianalisis dengan program Elefan. Didapatkan nilai parameter pertumbuhan; panjang infinity (L∞)
= 45 cm, konstanta percepatan pertumbuhan (K) = 0,63, temperatur rata-rata perairan 29.5 oC.
Mortalitas alami (M) = 1.2061, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 3,574, mortalitas
total (Z) = 4,780. Laju eksploitasi (E) = 0,748, t0 = -0,229679, optimal laju penangkapan (ME) = 0,9.
Model persamaan pertumbuhan Von Bertalanfy adalah Lt = 45 (1-e -0,63 (t + 0,229679)). Ukuran panjang
(cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 8,0 – 36 cm. Jumlah sampel (n) yang diambil untuk
dianalisis 908 ekor.
Kata Kunci: ikan Tawes, pertumbuhan, mortalitas, laju penangkapan, Waduk Widas
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KEBIASAAN MAKAN DAN LUAS RELUNG BEBERAPA JENIS IKAN DI DANAU
LINDUNG KELILING DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT
BRP-27

Sri Endah Purnamaningtyas dan Didik Wahju Hendro Tjahjo
Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan
Jl. Cilalawi No.1 Jatiluhur Jawa Barat
 endah_purnamaningtyas@yahoo.co.id
ABSTRAK

Ikan seperti hewan lainnya membutuhkan cukup makanan untuk hidup dan pertumbuhannya
sedangkan organisme yang dimakan disesuaikan dengan mekanisme perkembangan dari alat
pencernaannya. Makanan merupakan kunci pokok bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan.
Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebiasaan makan dan luas relung
beberapa jenis ikan di Danau Lindung Keliling, Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Pengambilan sampel
kebiasaan makanan ikan diperoleh dari hasil tangkapan nelayan dan dilakukan pengamatan pada
bulan September 2016. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kebiasaan makan ikan
adalah kombinasi antara analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan indeks bagian
terbesar (Index of Preponderance) dan Estimasi tingkat trofik jenis ikan serta menggunakan analisis
pengelompokkan (dendogram) kebiasaan makannya berdasarkan pada jarak euklidean pautan
lengkap (complete linkage). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan makan ikan di perairan
banyak memanfaatkan ikan, tumbuhan dan fitoplankton, sehingga peluang terjadinya kompetisi
sangat rendah, baik makanan maupun ruang.
Kata Kunci: kebiasaan makan, luas relung, ikan, Danau Lindung Keliling

STRUKTUR UKURAN IKAN OPUDI (Telmatherina antoniae) DARI SUNGAI
MEAOPUDI DAN DANAU MATANO, SULAWESI SELATAN
BRP-28

Syahroma Husni Nasution, Rahmi Dina, dan Ira Akhdiana
Pusat Penelitian Limnologi LIPI
 syahroma@limnologi.lipi.go.id
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui struktur ukuran dan hubungan panjang dan berat ikan
endemik di Sungai Meaopudi dan badan air danau sekitar desa Matano. Kelimpahan relatif ikan di tiap
stasiun pengamatan dilihat berdasarkan nilai rata-rata hasil tangkapan per unit upaya (individu/jam).
Ditentukan struktur ukuran ikan (panjang dan berat) ikan dan pola pertumbuhan ditentukan
berdasarkan hubungan panjang berat. Kelimpahan ikan opudi sungai dan danau masing-masing 462 dan
740 ekor. Ukuran panjang ikan opudi jantan dan betina dari sungai masing-masing 40-81 mm dan 37-78
mm, sedangkan ukuran beratnya masing-masing 0,3-5,3 dan 0,3-6,1 gram. Ukuran panjang ikan opudi
jantan dan betina dari danau masing-masing 30-96 mm dan 30-88 mm, sedangkan ukuran beratnya
masing-masing 0,1-9,6 dan 0,1-7,9 gram. Jumlah ikan sungai dan danau tertinggi berada pada nilai tengah
panjang 49 dan 56 mm dan nilai tengah berat 1,25 gram. Pola pertumbuhan ikan opudi jantan dan betina
dari sungai pada bulan Mei, Juni, September dan Oktober adalah isometrik, sedangkan bulan Agustus dan
September adalah isometrik dan allometrik+. Pola pertumbuhan ikan opudi jantan dan betina dari danau
pada bulan Juni dan Juli adalah isometrik dan alloetrik+, sedangkan bulan Agustus dan Oktober adalah
isometrik dan bulan September adalah allometrik+.
Kata Kunci: struktur ukuran, ikan opudi, Danau Matano dan Sungai Meaopudi
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PENDUGAAN PERTUMBUHAN DAN MORTALITAS IKAN KURAU
(Polynemus dubius Bleeker, 1854) DI TELUK PELABUHANRATU,
SUKABUMI, JAWA BARAT

BRP-29

Ticah Yosiana, Rahmat Kurnia, Zairion
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK IPB
Jln. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
ticahyosiana@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek parameter pertumbuhan dan mortalitas ikan kurau di
Teluk Palabuhanratu untuk menjadi informasi dasar pengelolaan ikan kurau. Pengambilan data
dilakukan pada bulan Mei hingga September 2017. Ikan contoh yang diperoleh selama penelitian
sebanyak 940 ekor, terdiri atas 384 ekor jantan dan 556 ekor betina. Nilai parameter pertumbuhan
(L∞ dan K) jantan adalah 240 mm dan 0,34 bulan-1, sedangkan betina adalah 228,50 mm dan 0,38
bulan-1. Persamaan von Bertalanffy yang didapatkan Lt=240(1-e[0,34(t+0,27)]) untuk jantan dan
Lt=228,50(1-e[0,38(t+0,25)]) untuk betina. Mortalitas penangkapan lebih tinggi daripada mortalitas
alami. Nilai laju eksploitasi ikan kurau memiliki nilai lebih dari 0,5, sehingga terindikasi mengalami
tangkap lebih. Panjang pertama kali matang gonad ikan jantan lebih besar dibandingkan panjang
pertama kali tertangkap (Lm > Lc) dan panjang pertama kali matang gonad ikan betina lebih kecil
atau mendekati panjang pertama kali tertangkap (Lm ≤ Lc). Pengelolaan bagi ikan kurau untuk
menuju lestari adalah dengan pengaturan ukuran mata jaring sehingga ikan kurau memiliki
kesempatan untuk memijah sebelum tertangkap.
Kata Kunci: ikan kurau, mortalitas, pertumbuhan, Teluk Palabuhanratu

POLA PERTUMBUHAN DAN KEBIASAAN MAKAN IKAN SEREN (Diplocheilicthys
pleurotaenia) DI WADUK JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT
Titin Herawati, Adhardiansyah, Rizki Nugraha Saputra
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 45363 Jatinangor
 herawati.h19@gmail.com

BRP-30

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan dan kebiasaan makan ikan seren yang
berasal dari Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 88
ekor. Analisis data meliputi distribusi panjang dan distribusi bobot, hubungan panjang-bobot, faktor
kondisi, indeks preponderan, luas relung, dan tingkat trofik. Hasil menunjukan bahwa ikan seren
jantan memiliki kisaran ukuran panjang berkisar antara 200 mm - 283 mm, ikan yang paling banyak
tertangkap pada interval panjang 228 mm - 241 mm sebesar 29%, sedangkan ikan seren betina
memiliki kisaran ukuran panjang berkisar antara 228 mm - 311 mm, yang banyak tertangkap pada
interval panjang 270-283 mm sebesar 46%. Bobot ikan seren jantan berkisar antara 99,57-297,56 g
sedangkan ikan seren betina memiliki bobot berkisar antara 132,57 g-363,56 g. Pakan utama ikan
seren yaitu tumbuhan dan detritus, luas relung ikan seren jantan sebesar 0,37 dan 0,28 untuk ikan
seren betina.
Kata Kunci

: Ikan seren, faktor kondisi, hubungan panjang-bobot, tingkat trofik, waduk jatigede
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PERTUMBUHAN DAN MORTALITAS IKAN SEMAR (MENE MACULATA BLOCH
AND SCHNEIDER, 1801) DI TELUK PALABUHANRATU, SUKABUMI,
JAWA BARAT
BRP-31

Tiya Amelda Utami, Mennofatria Boer, Zairion
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK IPB
Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
 tiyaamelda19@gmail.com
ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi nilai parameter pertumbuhan dan mortalitas
ikan semar di Teluk Pelabuhanratu, agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaannya. Total
ikan contoh yang diambil selama penelitian sebanyak 837 ekor, terdiri atas 445 ekor ikan jantan dan
392 ekor ikan betina. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa pola pertumbuhan ikan semar
bersifat alometrik negatif. Analisis distribusi frekwensi panjang menggunakan metode ELEFAN
menghasilkan koefisien pertumbuhan (K) ikan semar jantan dan betina masing-masing sebesar 0,24
dan 0,25 bulan-1 serta panjang asimtotik (L∞) adalah 291,15 mm dan 275,85 mm. Ukuran rata-rata
ikan semar pertama kali tertangkap (Lc) menggunakan alat tangkap payang lebih kecil daripada
ukuran rata-rata pertama kali matang gonad (Lm), sehingga ikan semar sudah tertangkap sebelum
memijah satu kali. Nilai mortalitas penangkapan ikan semar jantan dan betina mencapai 3 hingga 5
kali mortalitas alami. Laju eksploitasi melebihi 0,5 yang artinya ikan semar telah mengalami tangkap
lebih (overfishing). Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka rekomendasi pengelolaan untuk ikan
semar adalah dengan memperbesar ukuran mata jaring payang dan penurunan intensitas
penangkapan melalui pengurangan upaya tangkap.
Kata Kunci: dinamika populasi, ikan semar, mortalitas, pertumbuhan, Teluk Palabuhanratu

REPRODUKSI IKAN BELOSO (GLOSSOGOBIUS GIURIS, HILTON 1822) DI
SEGARA ANAKAN BAGIAN TIMUR DAN SEKITARNYA, CILACAP, JAWA TENGAH
BRP-32

Yenni Cipta Ekalaturrahma, Adinda Kurnia Putri, Sulistiono
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Fakultas Pasca sarjana,
Institut Pertanian Bogor
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis reproduksi ikan. Analisis dilakukan untuk
memperkirakan rasio jenis kelamin, kematangan gonad, indeks somatik gonado, fekunditas, dan
diameter oosit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio seks sekitar 1: 1. Berdasarkan indeks
gonad somatik diperkirakan ikan ini memiliki kematangan pertama kali pada ukuran 14-22,5 cm.
Hasil indeks somatic gonad (GSI) dari semua sampel sekitar 0,01-0,37% dengan ikan jantan GSI 0,010,18% dan ikan betina 0,01-0,37%. Fekunditas ikan berkisar 9,362-73,253 telur dan diameter telur
adalah 22-39 μm. berdasarkan tingkat kematangan gonad (TKG) dan indeks kematangan gonad
(IKG), ikan diperkirakan bertelur pada bulan Februari dan Maret.
Kata kunci : Kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas dan diameter telur.
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