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ABSTRAK 

Struktur populasi ikan merupakan salah satu strategi dalam memprediksi kondisi populasi dalam 
suatu kawasan perairan. Untuk mengetahui kondisi populasi diperlukan data struktur populasi ikan 
tersebut diantaranya pendugaan umur, pertumbuhan, dan  mortalitas. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui beberapa parameter struktur populasi yaitu kelompok umur, pertumbuhan, dan 
mortalitas ikan Madidihang (Thunnus albacares) yang didaratkan di Pulau Ternate. Penelitian ini 
dilaksanakan selama dua bulan pada bulan Oktober sampai November 2017. Pengambilan sampel 
ikan dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yaitu di pelabuhan pasar higienis Kampung Makasar 
Timur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, dan tempat pengasapan ikan Kelurahan Tafure. 
Jumlah sampel yang diperoleh selama penelitian sebanyak 613 ekor dengan kisaran panjang cagak 
26,0-158,8 cm. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa populasi ikan Madidihang di perairan 
Pulau Ternate terdiri empat kelompok umur, dengan panjang asimptot (L∞) 194,255 cm, koe isien 
pertumbuhan (K) 0,242 cm.tahun-1 dan umur teoritis (t0) -0,18 tahun-1. Laju mortalitas total (Z) 2,017 
tahun-1, mortalitas alami (M) 0.337 tahun-1, mortalitas penangkapan (F) 1,680 tahun-1, dan laju 
eksploitasi (U) 0,72215. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa populasi ikan Madidihang di 
perairan Pulau Ternate telah mengalami lebih tangkap yang ditandai dengan nilai mortalitas 
penangkapan (F) lebih besar dari nilai mortalitas alami (M), atau nilai laju eksploitasi (U) lebih besar 
dari 0,5. Untuk mempertahankan keberlanjutan sumberdaya ikan madidihang di perairan pulau 
ternate, perlu dilakukan pengaturan terhadap ukuran alat tangkap dan pembatasan jumlah armada 
tangkap yang melakukan penangkapan di wilayah fishing ground pulau Ternate 
 
Kata Kunci : Madidihang, Pulau Ternate, stuktur populasi  
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ABSTRAK 

 
Penelitian kebiasaan makan ikan beloso ini dilakukan di perairan Segara Anakan bagian timur, 
Cilacap,  Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2018. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis makanan ikan beloso yang tertangkap dengan 
menggunakan gillnet di perairan Segara Anakan bagian timur dan sekitarnya. Hasil pengamatan ikan 
beloso (n=45) menunjukkan bahwa ikan tersebut merupakan ikan karnivor dengan makanan utama 
didominasi oleh potongan ikan dengan jenis Apogon sp. dan ikan petek (Leiognathus sp.). Selain itu, 
makanan lain yang ditemukan dalam jumlah kecil adalah organisme bentik seperti krustasea, 
gastropoda dan plankton. Hasil perhitungan indeks konsumsi pakan relatif menunjukkan bahwa 
aktivitas makan ikan beloso tertinggi berada pada bulan Maret.  
 
Kata Kunci : Ikan Beloso (Glossobius giuris), kebiasaan makan, Segara Anakan. 
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ABSTRAK 
 

Hiu dan pari dikenal sebagai organisme yang menempati puncak rantai makanan di ekosistem laut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat trofik hiu dan pari yang tertangkap di 
perairan sekitar Nusa Tenggara. Sampling dilakukan di Tempat Pendaratan Ikan Tanjung Luar, 
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat selama Januari – November 2016 dengan data tangkapan 
berasal dari catatan enumerator. Analisis tingkat trofik dilakukan berdasarkan pengamatan isi 
saluran pencernaan dan studi literatur. Selama penelitian tercatat 70 spesies hiu, 33 spesies pari dan 
2 spesies Chimaera (Total 105 spesies). Kelompok hiu didominasi oleh karnivora (56,19%), diikuti 
oleh predator (9,52%) dan tingkat trofik omnivora cenderung karnivora (0,95%). Kelompok pari 
terdiri atas 20,95% omnivora cenderung karnivora dan 10,48% karnivora sementara kelompok 
Chimaera hanya bersifat karnivora (1,90%). Tingkat trofik hiu relatif lebih tinggi dibandingkan pari 
dan Chimaera. 

Kata kunci: Elasmobranchii, hiu dan pari, tingkat trofik, Tanjung Luar 
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ABSTRAK 

 
Perairan tawar Pulau Sulawesi merupakan habitat dari beragam iktiofauna endemik Indonesia yang 
tidak dijumpai di bagian manapun di dunia ini. Dari perairan tawar pulau ini telah dideskripsi 68 
spesies ikan endemik dari tujuh famili, tergolong dalam empat ordo. Ketujuh famili tersebut adalah 
Adrianichthyiidae (19 spesies, dua genera), Telmatherinidae (16 spesies, empat genera), 
Zenarchopteridae (15 spesies, tiga genera), Gobiidae (14 spesies, empat genera), Anguillidae (satu 
spesies, satu genera), Eleotridae (dua spesies, dua genera), Terapontidae (satu spesies, satu genera).  
Sebagian besar dari spesies endemik di P. Sulawesi hidup di perairan danau (45 spesies atau 66,2%), 
23 spesies hidup di perairan sungai. Spesies pertama yang dideskripsi dari P. Sulawesi adalah 
Glossogobius celebius oleh Valenciennes tahun 1837, spesimen tipenya disimpan di Museum Paris. 
Delapan spesies ditemukan di abad 19, sampai sebelum kemerdekaan Indonesia telah ditemukan 29 
spesies, setelah merdeka ditemukan 39 spesies di P. Sulawesi. Di awal penemuan jenis baru, 
spesimen tipe disimpan di museum luar negeri, namun sejak tahun 1990 dipelopori oleh Dr. Maurice 
Kottelat spesimen tipe disimpan di Museum Zoologicum Bogoriense, Bidang Zoologi, Pusat Penelitian 
Biologi. Sampai saat ini spesimen tipe iktiofauna dari P. Sulawesi disimpan di 27 museum dari 11 
negara di dunia, terbanyak di Amerika (8), Jerman (6), Swiss (3), Australia dan Belanda (2); 
sedangkan di Austria, Jepang, Perancis, Singapura, Inggris dan Indonesia masing-masing satu 
museum.  
 
Kata kunci:  Aceh Tamiang, indeks relatif penting, jenis ikan, kebiasaan makanan.  
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ABSTRAK 

Meskipun permintaan terhadap ikan sidat meningkat, informasi tentang keragaman spesies, 
distribusi geografis, dan sejarah kehidupannya sangat terbatas, sehingga kondisi ini tidak disukai 
untuk penggunaannya secara berkelanjutan. Di sini kami mencoba untuk menggambarkan distribusi 
geografis A. marmorata menggunakan gen COI Mitochondrial DNA sebagai dasar untuk manajemen 
sumber dayanya. 
Kami membuat koleksi 30 sekuen COI dari Sungai Kedurang, Provinsi Bengkulu untuk dibandingkan 
dengan A. marmorata dari berbagai wilayah di Asia Tenggara yang diperoleh dari database publik. 
Hasil panalisa molekuler menggunakan COI menunjukkan adanya share stock Anguilla marmorata di 
perairan Sulawesi. Spesies yang bermigrasi melintasi berbagai negara memerlukan kerjasama 
internasional guna mengkonservasi keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim menambah 
tantangan terhadap kerja sama tersebut. 
 
Key words: Anguilla, distribusi geografis, COI, keanekaragaman hayati 
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ABSTRAK 

 
Ikan kalo Bulungan merupakan species gurami yang hanya terdapat di daerah Kalimantan. Ikan ini 
keberadaannya sudah langka, sudah tak pernah ditemukan pada wilayah yang dulunya pernah 
terdapat, seperti: Sungai Karang Mumus (Kota Samarinda), di Loa Kulu (aliran Sungai Mahakam), 
Muara Kaman (aliran Sungai Mahakam), Muara Lawa (anak Sungai Mahakam atau Sungai Kedang 
Kepala). Ikan kalo dapat dibesarkan (rearing) dengan mudah, tetapi belum dapat dibudidayakan 
karena belum dapat dipijahkan. Walaupun ikan ini dikatakan terdapat di sungai yang beraliran deras 
dan dasar berbatu, studi kami di Sungai Keburau menunjukkan bahwa ikan ini justru berada di 
bagian sungai yang beraliran lemah atau tenang, baik ikan muda maupun ikan dewasanya. Ikan kalo 
di Sungai Keburau sudah mengalami tekanan penangkapan yang berlebih, dimana ikan ini baru 
tertangkap pada wilayah hulu sungai yang jauh dari pemukiman. 
 
Kata Kunci: ikan kalo, gurami Kalimantan, Sungai Keburau       
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ABSTRAK 

Ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika ekosistem pesisir dan laut. 
Ekosistem mangrove memiliki manfaat ekologis sebagai habitat asuhan beragam biota  akuatik, 
khususnya ikan. Penelitian dilakukan pada bulan September dan Desember 2014 di ekosistem 
mangrove Pangandaran yang meliputi daerah Nusawiru, Batukaras, Bojongsalawe dan Pamotan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis juvenil ikan pada ekosistem mangrove di 
pesisir Pangandaran. Pengambilan contoh juvenil ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap 
mini beam trawl. Juvenil ikan yang diperoleh selama penelitian terdiri atas 23 Famili dan 35 spesies 
dengan famili yang dominan adalah Mugilidae. Kelimpahan juvenil ikan tertinggi terdapat di daerah 
Batukaras sedangkan keragaman jenis juvenil ikan terbanyak terdapat di Pamotan yang memiliki 
jenis mangrove relatif lebih beragam dibanding lokasi lainnya. 

Kata kunci: juvenil, ikan, mangrove 
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ABSTRAK 

Sampel ikan terbang dikumpulkan dari 7 lokasi di Laut Banda selama tahun 2005-2010. Seluruh 
sampel ikan terbang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan lokal dengan jaring insang di desa Ely 
(Seram barat), Ureng-Asilulu, Morela, Liang and Naku (Ambon Island), Noloth (Saparua Island), and 
Tual (Kei Island). Dari hasil identifikasi jenis, ditemukan 17 jenis ikan terbang yang dikelompokkan 
dalam 4 genera, yaitu Cheilopogon, Cypselurus, Hirundichthys dan Parexocoetus. Genus Cheilopogon 
teridentifikasi sebanyak 11 spesies.  Sedangkan, Hirundichthys oxycephalus dan Cheilopogon 
spilonotopterus adalah jenis yang dominan dalam sampel yang diperoleh, masing-masing sebanyak 
35,7% dan 22,2%.  Kelimpahan jenis H. oxycephalus dapat memberikan indikasi bahwa Laut Banda 
berpotensi sebagai lokasi eksploitasi telur ikan terbang, karena jenis ini dianggap sebagai penghasil 
telur ikan terbang di Indonesia. Semua sampel yang diperoleh memperlihatkan ukuran ikan yang 
telah dewasa, bahkan ada beberapa jenis ikan terbang memiliki panjang baku (cm) yang lebih yang 
tercatat sebagai referensi.  Dengan demikian, Laut Banda dapat dianggap sebagai lokasi penting 
untuk studi ikan terbang di Indonesia, terkait dengan jumlah jenisnya yang tinggi.  

Kata Kunci: ikan terbang, iversitas, distribusi, variasi, Laut Banda 
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UJI TOKSISITAS AKUT INSEKTISIDA KARBAMAT TERHADAP IKAN MAS 
(CYPRINUS CARPIO L.) 
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ABSTRAK 
 

Karbamat merupakan sumber pencemar yang sangat toksik bagi hewan non-target, meskipun 
insektisida golongan karbamat ini mudah terurai di alam baik pada media air maupun pada 
organisme dalam rantai makanan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui nilai LC50-96 
insektisida karbamat (Marshal 200 EC) terhadap hewan uji. Hewan uji yang digunakan pada 
penelitian ini adalah ikan mas (Cyprinus carpio L.) dengan panjang 6-8 cm dan berat 5,5-9 gram. 
Penelitian dibagi menjadi dua tahapan, yaitu uji pendahuluan dan uji toksisitas akut (LC50-96), 
setiap perlakuan tidak dilakukan pengulangan. Data uji toksisitas akut dianalisis dengan analisis 
probit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LC50-96 insektisida karbamat (Marshal 200 EC) 
terhadap ikan mas adalah 2,08 mgL-1. 

Kata Kunci: karbamat, LC50-96, pencemar 
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ABSTRAK 
 

Ikan oskar hitam (Mayaheros urophthalmus, Günther 1862) merupakan jenis ikan introduksi yang 
telah terdaftar sebagai jenis ikan berpotensi invasif secara internasional. Dampak invasif dari jenis 
ikan ini dapat menjadi predator, kompetitor, dan perubahan struktur komunitas ikan ikan asli secara 
nyata, serta pembawa parasit. Pada tahun 2017, ikan Mayaheros urophthalmus telah tertangkap di 
Waduk Ir. H. Djuanda yang perlu diteliti keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
beberapa aspek biologi dari ikan oskar hitam di Waduk Ir. H. Djuanda, Jawa Barat. Ikan contoh 
diperoleh dari hasil tangkapan jaring insang percobaan dengan mata jaring yang bervariasi (0,75-4 
inci) pada Maret, Agustus, Oktober, dan November 2017. Aspek biologi yang dianalisis meliputi 
sebaran, pola pertumbuhan, kebiasaan makanan, tingkat trofik, luas relung pakan, nisbah kelamin, 
fekunditas, tipe pemijahan, dan Ukuran pertama kali matang gonad (Lm). Ikan oskar hitam dominan 
tertangkap hanya di daerah sekitar keramba jaring apung. Pola pertumbuhan bersifat isometrik 
(P<0,05), tergolong herbivora (tingkat trofik 2,09±0,14) yang bersifat spesialis (Bi= 0,01-0,12). Ikan 
oskar hitam telah mampu bereproduksi di perairan waduk dan termasuk tipe pemijah bertahap 
dengan nisbah kelamin 1:1,2 dan fekunditas total berkisar 1.225-3.725 butir. Ukuran pertama kali 
matang gonad (Lm) ikan jantan dan betina dicapai masing-masing pada 13,7 cmTL dan 12,5 cmTL. 
Secara umum, populasi dan sebaran ikan oskar hitam di perairan Waduk Ir. H. Djuanda masih rendah 
dan terbatas. Namun, keberadaan ikan oskar hitam tetap perlu menjadi perhatian karena potensi 
invasifnya yang cukup tinggi. 
 
Kata kunci: invasif, kebiasaan makanan, Mayaheros urophthalmus, reproduksi, Waduk Ir. H. Djuanda 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi habitat karang perairan Pulau Sarappo, Pulau 
Lumulumu dan Pulau Langkai Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan, meliputi: 1) kondisi tutupan 
karang, 2) keanekaragaman ikan karang dan 3) menganalisis korelasi antara kondisi tutupan karang 
hidup dengan keragaman jenis dan kelimpahan ikan karang. Metode penelitian didasarkan pada  
aspek ekologi  dengan menggunakan data primer dengan analisis kuantitatif.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Persentase rata rata tutupan karang hidup Pulau Sarappo, Pulau Lumulumu 
dan Pulau Langkai yaitu 43,17±18,0%, 52,00±5,9%, 45,67±19,6%. Tutupan karang hidup di Pulau 
Sarappo, Pulau Lumulumu dan Pulau Langkai tergolong sedang sampai baik, ditemukan 149 spesies 
ikan karang dari 27 Famili.   Khusus untuk ikan kerapu (Grouper) ditemukan sebanyak 7 spesies yaitu 
Cephalopholis boenack, Cephalopholis micropion, Cephalopholis miniata, Cephalopholis sonnerati, 
Epinephelus aerolatus, Epinephelus merra, Plectropomus maculates. Tutupan karang hidup  
berkorelasi positif dengan keragaman jenis dan kelimpahan ikan karang di Pulau Lumulumu dan 
Pulau Langkai.  

 
Kata Kunci:  Ekologi, tutupan karang hidup, keragaman, kelimpahan  ikan kerapu, Spermonde 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui struktur komunitas ikan terumbu karang pada zonasi yang 
berbeda di Taman Nasional Ujung Kulon. Menggunakan metode pengamatan Underwater Visual 
Census pada seluruh zonasi, ditemukan sebanyak 2250 individu ikan terumbu karang yang termasuk 
dalam 47 genera dari 19 famili ikan terumbu karang. Zona inti pada TN Ujung Kulon memiliki kondisi 
ekologi yang paling baik diantara zona lainnyya, dilihat dari nilai indeks keanekaragaman dan 
keseragaman tertinggi, serta memiliki nilai indeks dominansi terendah diantara zona lainnya. 
Kelimpahan ikan terumbu karang tertinggi terdapat pada Zona Inti, baik pada kedalaman dangkal 
(155 individu/100 m2) maupun dalam (189 individu/100 m2). Zona Inti dan Zona 
Pemanfaatan lebih banyak disusun oleh ikan kategori target, sedangkan pada Luar Kawasan 
didominasi oleh ikan kategori mayor. Kekayaan spesies tertinggi ditemukan di Zona Inti, dengan nilai 
33 jenis/100 m2. sedangkan Zona pemanfaatan memiliki nilai kekayaan spesies terendah diantara 
yang lainnya, dengan nilai 18 jenis/100 m2. 
 
Kata Kunci: ikan terumbu karang, struktur komunitas, zonasi 
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TOKSISITAS AMMONIA TERHADAP BENIH IKAN SIDAT (Anguilla bicolor) 
 

Gunawan Pratama Yoga     
 

ABSTRAK 

Ikan sidat (Anguilla sp.) memiliki daur hidup katadromus, di mana ikan sidat akan memijah di laut 
lepas, kemudian setelah menetas akan bermigrasi ke perairan tawar untuk tumbuh menjadi dewasa. 
Pencemaran, terutama limbah domestik, yang terjadi di daerah pesisir merupakan pintu masuk 
anakan sidat menuju perairan tawar dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup ikan 
sidat. Ammonia merupakan senyawa organik toksik yang berasal dari hasil limbah domestik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Lethal Concentration median (LC50) ammonia 
terhadap anakan ikan sidat (Anguilla bicolor) dengan menggunakan uji toksikologi akut metode uji 
statik. Tahap penelitian meliputi uji pendahuluan dan uji definitif. Nilai LC50, No Observed Effect 
Concentration (NOEC) dan Lowest Observed Effect Concentration (LOEC). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai LC50 ammonia selama 48 jam terhadap anakan ikan sidat (Anguilla bicolor) 
yaitu sebesar 467,4 mg/L TAN atau 0,466 mg/L NH3 sedangkan, nilai NOEC dan LOEC secara 
berturut-turut selama 48 jam sebesar 250 mg/L TAN atau <0,397 mg/L NH3 dan 250 mg/L TAN atau 
0,397 mg/L NH3. Hasil uji toksisitas akut menunjukkan bahwa terhadap perbedaan pengaruh 
konsentrasi ammonia terhadap jumlah kematian anakan ikan sidat (Anguilla bicolor) selama 48 jam, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ammonia bersifat toksik bagi anakan ikan sidat 
(Anguilla bicolor). 

Kata Kunci: toksisitas akut, statik, LC50, ammonia, Sidat, . 
 
 

STRUKTUR KOMUNITAS IKAN EKOSISTEM MANGROVE PULAU TATUMBU 
TELUK KOTANIA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

 
Husain Latuconsina, Tahir Tuasikal, Iwan Wali 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam  
Jln. Raya Tulehu Km. 24 Ambon 97582 
 husainlatuconsina@ymail.com 

 
ABSTRAK 

 
Hutan mangrove merupakan ekosistem khas kawasan pesisir sebagai habitat ideal komunitas ikan. 
Konektivitas hutan mangrove dengan padang lamun dan terumbu karang menjadi penentu 
kelimpahan dan struktur komunitas ikan secara spasial dan temporal. Penelitian ini dilaksanakan 
bulan Mei – Juni 2015 di kawasan hutan mangrove pulau Tatumbu-Teluk Kotania Kabupaten Seram 
Bagian Barat-Maluku. Bertujuan untuk membandingkan kelimpahan dan struktur komunitas ikan 
secara spasial berdasarkan habitat mangrove yang berbeda dan secara temporal antara periode 
siang dan malam hari. Ikan dikoleksi menggunakan jaring insang dasar yang diletakkan pada areal 
terluar ekosistem mangrove saat pasang bergerak surut. Uji-t digunakan untuk membandingkan 
kelimapah dan struktur komunitas ikan secara spasial dan temporal. Hasil penelitian ditemukan 409 
individu  27 spesies 18 famili. Jumlah individu, spesies dan famili lebih banyak ditemukan pada 
malam dibandingkan siang hari. Terdapat perbedaan kelimpahan ikan antara siang dan malam hari 
pada masing-masing stasiun pengamatan, namun tidak berbeda antar stasiun pengamatan. 
Sementara itu, terdapat perbedaan struktur komunitas ikan (indeks dominansi, keanekaragaman 
dan keseragaman) antar stasiun pengamatan, begitu pula secara temporal antara siang dan malam 
hari pada stasiun I, namun pada stasiun II hanya berbeda indeks keanekaragaman. Perbedaan 
kelimpahan dan struktur komunitas ikan dipengaruhi kehadiran spesies Siganus canaliculatus yang 
selalu melimpah. Ditemukannya spesies khas padang lamun dan terumbu karang pada ekosistem 
hutan mangrove menunjukkan konektivitas antar habitat terkait distribusi ikan yang memanfaatkan 
ritme pasang surut. Sehingga diperlukan upaya konservasi hutan mangrove pulau Tatumbu sebagai 
habitat komunitas ikan untuk pemanfaatan berkelanjutan.  

Kata Kunci : kelimpahan, mangrove, Pulau Tatumbu, struktur komunitas ikan, Teluk Kotania. 
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ANALISIS ISI LAMBUNG IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus Blkr)  
DARI SUNGAI BATANG LEMBANG DAN BATANG SUMANI  

KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT 
 

Indra Junaidi Zakaria, Yusrika, Izmiarti  

Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas 
Kampus Limau Manis, Kota Padang Sumatera Barat- 25163 

 indrajunaidi@fmipa.unand.ac.id 
 

ABSTRAK  
 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui komposisi pakan alami yang terdapat di alam 
dan di lambung ikan serta makanan terbanyak yang dimakan oleh ikan ini. Penelitian dilakukan 
dengan metode survei dengan cara sequential sampling method  yaitu sebanyak 50 ekor dengan 
menggunakan pancing dan jala. Ikan yang didapatkan dikelompokkan dengan ukuran 7-12 cm dan > 
12 cm. Pengkoleksian sampel plankton dilakukan dengan plankton net, perifiton dengan teknik 
brushing dan bentos dengan Ekman drege. Hasil penelitian menunjukan bahwa pakan alami yang 
dominan di perairan Sungai Batang Lembang dan Batang Sumani Kabupaten Solok adalah kelompok 
Bacillariophyceae  dan Cyanophyceae, sedangkan untuk hewan bentos adalah Olichaeta. Komposisi 
pakan alami yang dominan di dalam lambung ikan H. Nemurus berukuran 7 – 12 cm adalah 
Euglenophyceae detritus, Crustaceae dan Rotifera. Untuk ikan berukuran > 12 cm adalah detritus dan 
insekta. Ikan baung H. nemurus selektif terhadap makanan yang dimakannya dengan nilai indeks 
selektifitas positif terhadap pakan yang disukainya. Makanan utama dalam lambung ikan H. nemurus 
berukuran 7-12 cm yaitu detritus dengan nilai IBT 41,40 5 dan Euglonophyceae 32,04%. Untuk Ikan 
> 12 cm makanan utamanya adalah detritus dengan IBT 85,80%. 
 
Kata Kunci: Batang Lembang dan Batang Sumani, Ikan Baung, isi lambung, pakan alami 
 

 
 

KELIMPAHAN STOK IKAN SAMANDAR LAUT SIGANUS ARGENTEUS QUAY DAN 
GAIMARD, 1825 DI PERAIRAN PULAU JEFMAN, KABUPATEN RAJA AMPAT 

 
Jacob L.A. Uktolseja, Iskandar Usman, Ferry F. Kawur  

 
Program Studi Magister Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana, 

Jl. Diponegoro 52 – 60, Salatiga 50711, Indonesia 
Tel.: +62 (0) 298 321212, Fax: +62 (0) 298 321433 

 lauji@yahoo.com 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian bertujuan untuk menghitung kelimpahan stok ikan samandar laut (Siganus argenteus) 
dengan parameter populasinya. Data panjang dan berat dianalisis dengan menggunakan perangkat 
lunak FISAT II. Hasil tangkapan lestari dihitung dengan Ecopath with Ecosim Model dikombinasikan 
dengan parameter hasil tangkapan di tempat penelitian. Hasil panen dihitung dengan formula 
Cadima. Hasil penelitian menunjukkan perkiraan panjang asimptotik (L∞) sebesar 21,22 cm, 
koefisien pertumbuhan (K) sebesar 0,79.tahun-1, koefisien mortalitas alami  (M) sebesar 0,47.tahun-

1, koefisien mortalitas penangkapan koefisien (F) sebesar 0,07.tahun-1, serta laju eksploitasi (E) 
sebesar 0,13; dengan perkiraan hasil tangkapan lestari (MSY) sebesar 2,42 ton.tahun-1 dan hasil 
panen sebesar 0,63 ton.tahun-1. Kesimpulan penelitian adalah kondisi stok ikan diduga belum 
mencapai  tangkap lebih, karena ikan samandar laut memiliki daya lenting (resilience) tinggi dan 
kerentanan (vulnerability) rendah. 
 
Kata kunci: parameter populasi, Pulau Jefman-Raja Ampat, samandar laut, Siganus argenteus, stok 

ikan. 
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STRUKTUR KOMUNITAS IKAN INTRODUKSI 
DAN INVASIF DI WADUK IR. H. DJUANDA PURWAKARTA, JAWA BARAT 

 
Lintang Hasbun Nur, Basuki Rachmad, Abd Rahman,  

Ratna Suharti, Sinung Rahardjo 
 

Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas ikan asli, introduksi serta ikan invasif, 
dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2017 di Waduk Ir. H. Djuanda. Metode 
pengambilan data yang digunakan adalah metode survey. Sampel ikan diperoleh menggunakan 
jaring insang (gill net) dan hasil tangkapan masyarakat setempat. Ikan sampel kemudian 
diidentifikasi dan diselaraskan dengan data dari Fishbase. Hasil analisa menunjukan perbandingan 
antara ikan asli, introduksi dan berpotensi invasif adalah  7 : 9 : 2. Struktur komunitas yang 
mendominasi adalah famili Cyprinidae 33,33% dan Cichlidae 22,22%. Ikan Lalawak/Tawes 
(Barbonymus gonionotus, Bleeker 1850); dan ikan Kebogerang/Keting (Mystus nigriceps) adalah jenis 
ikan asli yang masih ditemukan. Ikan kaca (Parambassis siamensis, Fowler 1937) dan Ikan Golsom 
(Hemichromis elongatus, Guichenot 1861) termasuk kategori ikan introduksi sedangkan  Ikan Oskar 
(Amphilophus citrinellus) dan Corencang (Cyclocheilichthys apogon) yang telah menunjukan 
karakternya sebagai ikan asing invasif. 

Kata kunci: struktur komunitas, ikan introduksi invasif, waduk Ir. H. Djuanda 
 
 
 

STUDI KOMPARASI BIOEKOLOGI, KERAGAMAN DAN DISTRIBUSI IKAN HIAS 
DI LAHAN GAMBUT CAGAR BIOSFERE BUKIT-BATU PROPINSI RIAU  

 
Melta Rini Fahmi, Ruby Vidia Kusumah, dan Rendy Ginanjar 

Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias 
Jl Perikanan No 13 Pancoran Mas, Depok. Indonesia. 

 meltarini.fahmi@kkp.go.id 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan studi komparasi bioekologi, keragaman dan kelimpahan ikan hias dilahan 
gambut CB-BB yang belum dan telah dikonversi menjadi hutan tamanan industri. Penelitian dilakukan 
dengan metoda survey langsung di lokasi untuk pengambilan sampel ikan, air dan plankton di masing-
masing zona. Ikan yang dikoleksi selanjutnya diidentifikasi dan dilakukan analisis potensinya sebagai ikan 
hias. Pengukuran kualitas air dilakukan secara insitu untuk pH, DO, suhu, salinitas, konduktivitas, dan TDS 
sedangkan PO4, NH3, NO3, NO2, Fe dan TBO dilakukan secara eksitu. Identifikasi fito dan zooplankton 
dilakukan dengan menggunakan mikroskop, sedangkan untuk penghitungan kelimpahan plankton 
digunakan metoda Sedgwick –rafter cell. Hasil yang diperoleh menunjukkan keragaman spesies ikan yang 
mendiami CB-BB yaitu 27, 10 dan 8 spesies masing-masing untuk zona inti, zona transisi dan zona 
penyangga. Dari 29 spesies ikan yang diidentifikasi, 26 spesies memiliki potensi sebagai ikan hias yaitu; 
Pangio kuhlii, Rasbora maculata, R. doriocellata, R. gracilis, R. pauciferforata, Puntius pentazona, P. 
hexazona, Puntius sp, Chaca bankanensis, Silurichthys hasselti, S. phaiosoma, Kryptoterus minor, Kryptoterus 
impok, Pelteobagus ornatus, Hemiramphorodon, Leiocassis porcilopterus, Mystus bimaculatus, 
Luciocephalus pulcer, Crossochelius oblongus, Osteochilus spilurus, Osteochilus sp, Osteochilus 
microcephalus, Sphairichthys ospronemodes, Belontia haselty, Betta akarensis dan Betta bellica sedangkan 
jenis Helostoma temminckii, Channa pleurophthalamus, Channa striata merupakan ikan konsumsi. 

Kata kunci: Lahan gambut, keragaman ikan hias, Cagar Biosfer Bukit Batu 
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HABITAT  DAN PENANGKAPAN SPESIES IKAN ENDEMIK TERANCAM PUNAH 
FAMILY ADRIANICHTHYIDAE DI DANAU POSO SULAWESI TENGAH 

 (INFORMASI AWAL BAGI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN)  
 

 Meria Tirsa Gundo 
 

Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsimar Poso  
✉ JL. Pulau Timor No.1 Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia 94619 

Phone (0458) 21257 – Fax (0458) 324242 
e-mail: meriatirsagundo@gmail.com  

 
ABSTRAK 

Dikenal tujuh spesies ikan endemik Danau Poso yang merupakan anggota family Adrianichthyidae. 
Informasi ekobiologi spesies-spesies ikan tersebut termasuk informasi habitat dan cara 
penangkapan  masih terbatas sehingga penelitian penting dilakukan. Penelitian  dilakukan dengan 
metode survei dan wawancara. Diketahui komposisi hasil tangkapan nelayan terdiri dari 5 spesies 
ikan, family Adrianichthyidae yang tersebar di empat stasiun pengamatan yaitu genera Oryzias 
terdiri dari: Oryzias orthognatus, Oryzias nigrimas, Oryzias nebulosus, genera Adrianichthys terdiri 
dari: Adrianichtys oophorus dan Adrianichthys poptae. Spesies-spesies ikan Family Adrianichthyidae 
ini berukuran kecil, merupakan ikan konsumsi yang digemari masyarakat sehingga banyak 
ditangkap oleh nelayan yang bermukim di sekitar danau. Kegiatan penangkapan tersebut dilakukan 
di empat stasiun pengamatan yaitu diperairan watu mpangasa (Utara), perairan tando tolambo 
(Timur), perairan dekat tando bancea (Barat), dan perairan Taipa (Barat). Spesies ikan genera 
Oryzias ditemukan di perairan yang lebih dangkal yang umumnya memiliki batu-batu besar yang 
menjorok hingga ke dalam perairan, subtrat dasar perairan terdiri dari pasir berlumpur atau 
berpasir. 

Kata Kunci:  habitat, penangkapan, Adrianichthyidae, Danau Poso 

 
IKTIODIVERSITAS SUNGAI KUMBE, MERAUKE, PAPUA 

 
Modesta R. Maturbongs, Sisca Elviana,  

Charles P. H. Simanjuntak 
Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan,  

Fakultas Pertanian, Universitas Musamus, Merauke 
 modesta.ranny@gmail.com 

 
ABSTRAK 

 
Studi untuk mengungkap keragaman iktiofauna Sungai Kumbe, Merauke telah dilakukan dari Juli 
sampai Oktober 2017.  Sebanyak 19 spesies ikan dari 17 famili dan 9 ordo terkoleksi dengan jaring 
insang percobaan dari berbagai ukuran mata jaring. Ikan yang tertangkap dibagi dalam lima kategori 
bio-ekologik. Spesies dari kelompok bio-ekologik estuari-bahari (marine-estuarine species) 
mendominasi komposisi fauna ikan. Uji two-way ANOSIM tanpa replikasi menunjukkan bahwa 
kumpulan ikan secara spasial berbeda signifikan, namun tidak berbeda secara temporal. Data hasil 
tangkapan per upaya tangkap menunjukkan bahwa ikan Lates calcarifer memiliki kelimpahan relatif 
yang tertinggi selama penelitian. 
 
Kata kunci: estuari, bio-ekologik, iktiofauna, kakap putih, mangrove, Sungai Kumbe 
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EVALUASI PENGELOLAAN TANGGA IKAN BENDUNG PERJAYA SEBAGAI JALUR 
RUAYA IKAN DI SUNGAI KOMERING 

 
Muhammad Nizar, Allamanda Catharica, Ida Yuliana, Mohammad Mukhlis Kamal, 

Satyanto Krida Saptomo 

Fakultas Perikanan, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung 

ABSTRAK 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 
bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan meliputi pembangunan lanjutan 
16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru dalam kurun waktu 2015-
2019. Pembangunan bendungan, bendung, dan atau bangunan sejenisnya, selain memberikan 
manfaat yang besar bagi manusia tetapi juga memiliki dampak bagi lingkungan perairan. Salah satu 
dampak adanya bendung adalah terhalangnya proses ruaya ikan dari hulu ke hilir atau sebaliknya. 
Bendung Perjaya yang dibangun di bagian hulu Sungai Komering telah dilengkapi dengan kontruksi 
tangga ikan berupa kolam-kolam yang tersusun seperti tangga yang berfungsi sebagai jalur ruaya 
ikan dan biota perairan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan tangga 
ikan Bendung Perjaya sebagai jalur ruaya ikan dengan menginventaris jenis-jenis ikan yang melewati 
tangga ikan dan mengamati kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tangga ikan. Penelitian 
dilakukan di Bendung Perjaya, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 
pada Mei-Juli 2017 dengan satu kali sampling setiap bulan. Hasil penelitian mendapatkan 23 spesies 
dari enam famili yang tertangkap di area tangga ikan yang didominasi oleh famili Cyprinidae. 
Beberapa spesies yang memiliki kelimpahan terbesar adalah  Labiobarbus leptocheilus, L. 
melanopterus, dan Rasbora argyrotaenia. Faktor yang paling berpengaruh yang dapat menghambat 
proses ruaya ikan adalah aktivitas penangkapan yang dilakukan di area tangga ikan karena tidak ada 
rambu larangan penangkapan di sekitar tangga ikan. 
 
Kata Kunci: Cyprinidae, pengelolaan, penangkapan, perairan umum 
 
 

KEANEKARAGAMAN IKAN PADA TIDE POOL DI PULAU WANGI-WANGI, 
SULAWESI TENGGARA 

 
Nanda Radhitia Prasetiawan 
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 
 

ABSTRAK 

Pada pantai berbatu umum ditemui adanya tide pool yaitu cekungan dalam berbagai ukuran yang terisi 
dengan air sehingga membentuk kolam dan terisolasi dari perairan disekitarnya ketika perairan 
surut. Tide pool merupakan mikrohabitat yang dinamis dan dihuni berbagai biota yang adaptif terhadap 
kondisi lingkungan yang ekstrim. Beberapa Tide pool dapat didahului oleh ekosistem lamun dan karang 
sebagaimana yang terdapat pada beberapa bagian pantai di pulau Wangi-Wangi, Taman Nasional 
Wakatobi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui komunitas ikan pada tide pool di pulau Wangi-Wangi. 
Penelitian dilakukan terhadap 133 tide pool yang tersebar pada 9 stasiun pengamatan di sekeliling pulau 
Wangi-Wangi dengan metode sensus visual. 55 jenis ikan dari 27 famili ditemukan pada tide pool dan 
sebagian besar ikan-ikan tersebut merupakan juvenil. Ikan-ikan dari famili Labridae, Pomacentridae, 
Blennidae dan Gobiidae paling banyak ditemukan menghuni tide pool. Crysiptera glauca, Crysiptera 
biocelata, Crysiptera unimaculata, Halichoeres sp. dan Salarias sp. adalah jenis ikan yang tersebar luas 
pada tidepool di pulau Wangi-Wangi. Tide pool yang berada pada high zone memiliki tutupan alga yang 
rendah dan didominasi oleh ikan dari genus Salarias serta Abudefduf sordidus. Sedangkan pada zona 
vertikal yang lebih rendah sebagian besar tidepool berukuran lebih besar dengan tutupan alga yang lebih 
tinggi dan dihuni oleh lebih banyak jenis ikan terutama ikan-ikan transient dan accidental visitor. Ikan-
ikan yang ditemukan pada tide pool adalah ikan-ikan yang umum ditemui pada ekosistem karang dan 
lamun di Wakatobi. 
Kata kunci: komunitas ikan, tide pool, pulau Wangi-Wangi 
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KARAKTERISTIK ARUS DAN PENGARUHNYA PADA POTENSI 
PERIKANAN DI PERAIRAN PANTAI  TELUK PRIGI,  

TRENGGALEK JAWA TIMUR 
 

Nurhayati 

Pusat Penelitian Oseanografi LIPI  
Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, P.O. Box. 4801/JKTF Jakarta 11048 

  nuryaticoyo@ gmail.com 
  

ABSTRAK 

Karakteristik arus pada perairan pantai penting untuk dipahami karena berpengaruh pada  
ekosistem laut terutama distribusi komunitas, kelimpahan organisme dan keaneka ragaman biologi 
perairan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui variasi arus di perairan Teluk Prigi, Jawa Timur 
berdasarkan rekaman data lapangan pada bulan Mei 2012. Parameter  arus laut diukur secara in situ 
dengan menggunakan alat direct reading RCM7 current meter. Hasil menunjukkan bahwa  kecepatan 
arus  bervariasi dari tempat ke tempat. Arah  arus di sekitar perairan Teluk Prigi, didominasi oleh  
arus pasut. Interaksi pasut dari Samudra Hindia dengan topografi dan bentuk morfologi pantai 
menyebabkan dinamika arus perairan menjadi lebih kompleks. Variasi pergerakan arus cenderung 
dipengaruhi oleh musim, pasut, murfologi pantai, dan kedalaman perairan.  Kondisi ini dapat 
mempengaruhi ekosistem perairan pantai, terutama keberadaan organisme perairan, 
keanekaragaman organisme perairan, potensi perikanan dan produktivitas ekosistem. 
 
Kata kunci: arus,  variasi, perairan pantai, Teluk  Prigi, Jawa Timur. 
 
 

STUDI PENDAHULUAN 
KERAGAMAN IKAN HIAS LAUT DI PANTAI SELATAN JAWA BARAT 

Nuryanto A., Bhagawati D., Kusbiyanto 

Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 
Jalan HR Boenyamin 708, Grendeng, Purwokert Utara, Banyumas, Jawa Tengah 

 anuryanto2003@yahoo.com 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman komoditas ikan hias laut di perairan 
pantai selatan Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan teknik 
pengambilan sampel secara incidental sampling dari para pengepul di Pelabuhan Ratu (satu orang) 
dan Ujung Genteng Sukabumi (satu orang), serta Pantai Taman Manalusu Kabupaten Garut (satu 
orang). Pengambilan sample dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2018. Identifikasi ikan 
dilakukan dengan merujuk pada Allen dan Erdmann 2012, serta divalidasi terhadap database yang 
ada di fishbase. Identifikasi morfologi terhadap  sebagian sampel yang diperoleh, menempatkan 
sampel ke dalam 53 spesies dan 22 familia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pantai Selatan Jawa 
Bara memiliki keragaman ikan hias laut yang sangat tinggi. Ke 53 spesies ikan hias laut tersebut 
dikirim Bandung, Jakarta, dan Bali, baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Data tersebut 
membuktikan bahwa Pantai Selatan Jawa barat merupakan pemasok potensial dalam marine 
ornamental trade yang perlu mendapat perhatian baik untuk kepentingan ekonomi maupun 
konservasi. 
 
Kata kunci: Garut, ikan hias laut, keragaman, marine live trade, Sukabumi 
 

 
 

STATUS IKAN DAN PERIKANAN BADA DI DANAU MANINJAU 
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ABSTRAK 

 
Kajian ini bertujuan untuk menyampaikan status terbaru ikan dan perikanan bada meliputi jenis dan 
sebaran ikan bada serta sebaran kegiatan penangkapan ikan bada. Pengambilan contoh dilakukan 
bulan April sampai November 2017 di empat titik perairan danau yaitu Bayur, Muara Tanjung, 
Sigiran dan Galapung serta tiga titik perairan sungai (Sungai Kularian, Sungai Muara Tanjung, Sungai 
Galapung). Selain itu juga dilakukan wawancara dengan nelayan setempat di beberapa lokasi. Ikan 
ditangkap menggunakan jaring insang dan anco. Jenis ikan bada ditentukan berdasarkan identifikasi 
secara morfologi. Berdasarkan hasil analisa contoh bulan April ditemukan tiga jenis ikan bada yaitu 
Rasbora lateristriata, R. argyrotaenia, dan Rasbora cf sumatrana. Rasbora argyrotaenia hanya 
ditemukan di Sungai Muara Tanjung serta perairan danau di muara Sungai Muara Tanjung dan 
Rasbora cf sumatrana hanya ditemukan di perairan danau Muara Tanjung sedangkan sebaran R. 
lateristriata lebih luas yaitu ditemukan di tiap lokasi. Secara deskriptif ikan bada di Bayur dan 
Galapung relatif lebih banyak dibandingkan lokasi lainnya. Tangkapan ikan bada menurun tajam 
dibandingkan tahun 2008, sebagai contoh tangkapan di Bayur menurun 80%. Kegiatan penangkapan 
ikan bada juga mengalami penurunan seperti nelayan yang menggunakan gillnet sudah tidak 
ditemukan. Penangkapan menggunakan lukah terdapat di muara Sungai Rangeh dan Sungai Batang. 
Alat tangkap bagan ditemukan di Bayur, Muara Tanjung, Muko-muko, dan Sigiran.  
 
Kata kunci: ikan bada, Danau Maninjau, status perikanan  
 

STRUKTUR KOMUNITAS IKAN DI SUNGAI CILIWUNG WILAYAH PERBATASAN 
DEPOK JAKARTA SELATAN 

 
 Refina Muthia Sundari1, Erwin Nurdin1, dan Wisnu Wardhana1 

Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Indonesia, Kampus UI 
 refina.muthia@ui.ac.id 

 
ABSTRAK 

Ikan merupakan salah satu bioindikator yang dapat menentukan kondisi perairan, termasuk sungai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas ikan di sungai Ciliwung yang 
dilakukan di wilayah perbatasan Depok hingga Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dilakukan di 3 
lokasi, yaitu Jembatan Panus, Pos Matpeci, dan TB. Simatupang. Hasil yang diperoleh dari penelitian 
ini terdiri dari 11 spesies ikan yang meliputi 4 ordo dan 8 famili, yaitu Cypriniformes (Cyprinidae 
dan Nemacheilidae), Siluriformes (Bagridae dan Loriicaride), Cyprinodontiformes (Hemiramphidae 
dan Poecilliidae), dan Perciformes (Cichlidae dan Mastacembelidae). Nilai indeks keanekaragaman 
(H’) berkisar antara 1,173 – 1,256, sementara indeks keseragaman (E) berada dalam rentang 0,54 – 
0,846. Nilai indeks dominansi (C) pada ketiga lokasi penelitian memiliki kisaran sebesar 0,992 – 
0,996. Jenis ikan yang dominan berdasarkan perolehan INP ialah Liposarcus pardalis dan Poecilia 
reticulata dengan nilai masing-masing sebesar 112,232% dan 111,009%. Selanjutnya, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengelolaan lingkungan, khususnya perairan 
tawar, di masa mendatang. 
 
Kata Kunci: komunitas ikan, sungai Ciliwung, Depok 
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KEHADIRAN LARVA ANISAKIS PADA IKAN LAYANG (DECAPTERUS SPP.)  
DI SAMUDERA HINDIA PANTAI SELATAN JAWA TIMUR 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehadiran larva anisakis (Nematoda) pada ikan layang 
(Decapterus spp). di Samudera Hindia Pantai Selatan Jawa Timur. Sebanyak 450 ekor sampel ikan 
layang yang terdiri dari ikan layang biasa (Decapterus ruselli), layang ekor merah (D. kurroides) dan 
layang benggol (D. macrosoma) telah dikumpulkan dari PPN Prigi dan PPP Muncar Jawa Timur. 
Setiap sampel ikan diukur panjang total dan beratnya, kemudian dibedah untuk pengamatan infeksi 
anisakis. Pemeriksaan infeksi anisakis dilakukan pada bagian rongga tubuh, saluran pencernaan, 
hati, gonad dan daging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan layang (Decapterus spp.) rentan 
terhadap infeksi anisakis dengan tingkat prevalensi dan intensitas rata-rata yang berbeda. Prevalensi 
dan intensitas infeksi yang paling tinggi terjadi pada  ikan layang ekor merah (D. kurroides), dengan 
prevalensi sebesar 100% dan intensitas infeksi sebesar 22,54 larva/individu, sedangkan ikan layang 
benggol (D. macrosoma) mempunyai prevalensi dan intensitas infeksi yang paling rendah (P=30,61% 
dan MI=1,29 larva/individu). Sebagian besar larva ditemukan pada bagian rongga tubuh (52,30%-
76,61%) dan saluran pencernaan (16,78%-18,40%), dan sangat sedikit ditemukan pada organ dalam 
lain dan daging.  
 
Kata kunci : Prevalensi, Anisakis, Decapterus spp., Samudera Hindia, Jawa Timur 

 
 

 
ESTIMASI POTENSI PRODUKSI IKAN DI DANAU LAUT TAWAR BERDASARKAN 

MORPHOEDAPHIC INDEX 
 

Saiful Adhar, Ternala Alexander Barus, Esther Sorta Mauli Nababan, 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi potensi produksi ikan berdasar nilai morphoedaphic 
index. Pengamatan dilakukan selama setahun, mulai Oktober 2016 sampai September 2017. 
Pengukuran nilai DHL perairan danau dilakukan pada 7 (tujuh) stasiun yang dipilih secara purposive 
pada luasan danau sekitar 5870 hektar. Hasil penelitian menunjukkan nilai MEI Danau Laut Tawar 
berkisar antara 5.14 – 8.07 dengan rata-rata 6.40. Potensi produksi ikan di danau tersebut sebesar 
34.12 kg/ha/thn dengan total potensi produksi ikan sebesar 200.27 ton/thn. Nilai tersebut 
menunjukkan penurunan sebesar 10.28 kg/ha/thn selama kurun waktu 22 tahun. Penurunan ini 
disebabkan oleh perubahan parameter morfometri dan kualitas air Danau Laut Tawar. 

Kata kunci:  produksi ikan, morphoedaphic index, danau laut tawar 
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KOMPOSISI DAN DISTRIBUSI JENIS IKAN YANG HADIR SECARA TEMPORAL 
PADA EKOSISTEM MANGROVE  PANTAI KEMBAPI, MERAUKE 

 
Sisca Elviana dan Modesta Ranny Maturbongs 

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, UNMUS 99600 
 siscaelviana@unmus.ac.id/elvianasisca85@gmail.com 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi spesies dan distribusi ikan di kawasan 
ekosistem mangrove pada Pantai Kembapi. Analisis data ekologi yang digunakan yaitu komposisi 
jenis ikan, indeks keanekaragaman Shanon-Winner, indeks keseragaman, indeks dominansi 
Simpson, dan indeks Morisita. Hasil penelitian ditemukan 18 jenis ikan yang hadir di daerah 
mangrove yang hadir saat pasang air laut dan surut yang termasuk kedalam 17 genus, 13 famili, 3 
ordo dan 1 kelas.  Nilai indeks keanekaragaman tertinggi diperoleh pada bulan Agustus saat  pasang, 
2,137 dan yang terendah pada bulan Juni saat surut dengan nilai 0,562. Nilai indeks keseragaman 
tertiggi 0,954 diperoh saat kondisi air surut pada bulan Agustus dan terendah pada kondisi pasang 
di bulan Mei yaitu 0,529; menunjukkan baik kondisi air pasang maupun air surut, jumlah individu 
disetiap kedua kondisi hampir sama. Nilai dominansi pada kondisi pasang pada waktu pengambilan 
sampel yang berkisar antara 0,175-0,399; menunjukkan tidak ada spesies yang mendominansi.  
 
Kata kunci: distribusi, temporal, ekosistem mangrove, Pantai Kembapi  
 

 SEBARAN MIKROPLASTIK PADA GASTROINTESTINAL IKAN LAUT: 
SUATU ANCAMAN BAGI KELANGSUNGAN IKTIODIVERSITAS  

DI TELUK BANTEN, INDONESIA 
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 kadarusman@kkp.go.id 
 

ABSTRAK 
Teluk Banten yang terletak di sebelah Barat Pulau Jawa memiliki garis pantai 84 km dengan luas 150 km², 
dengan kedalaman rata-rata 7 m. Tekanan berupa polutan plastik (microplastic: < 5 mm) dari daratan 
mengalir melalui empat sungai dan menjadi ancaman serius bagi perikanan laut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui presensi dan level kandungan mikroplastik pada ikan konsumsi pada umumnya yaitu 
ikan demersal dan pelagis. Sampel terdiri dari 343 individu yang terdiri atas 90 spesies, 70 genera dan 44 
famili. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe mikroplastik yang ditemukan berupa fragmen (42%), 
fiber (23%), film (16%), microbeads (10%), pelet (5%), filamen (4%) dan tidak ditemukan tipe foam. 
 
Kata Kunci: Mikroplastik, Teluk Banten, ikan, demersal, pelagis, pengelolaan. 
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KAJIAN AWAL KANDUNGAN LOGAM BERAT Pb, Hg, Cu, Cd PADA DAGING IKAN 
BELOSO (Glosogobius aureus) DI PERAIRAN SEGARA ANAKAN BAGIAN TIMUR 

DAN SEKITARNYA, CILACAP  
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ABSTRAK 

Segara Anakan merupakan ekosistem perairan semi tertutup yang berhubungan dengan Sungai 
donan (daerah industri) di sebelah timur dan Sungai Citanduy (daerah pertanian) di sebelah barat. 
Berbagai aktivitas tersebut dapat menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan 
perairan. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan pada Bulan Juni, Agustus, September dan 
Oktober 2017 di perairan estuari Segara Anakan bagian Timur dan sekitarnya, Cilacap, Jawa Tengah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan logam berat Pb, Hg, Cu dan Cd pada daging 
ikan beloso (Glossogobius aureus) yang diambil dari beberapa lokasi di perairan Segara Anakan. 
Pengukuran kandungan logam berat dilakukan dengan menggunakan AAS (Atomic Absorption 
Spectrophotometer). Berdasarkan hasil pengukuranyang dilakukan, kandungan logam Pb, Hg, Cu, 
dan Cd dalam daging kerang totok sebesar kurang dari <0.005 mg/kg, 0-0.044 mg/kg, 0.164-0.293 
mg/kg, dan 0.001-0.032 mg/kg yang mengindikasikan bahwa kandungan logam berat dalam daging 
dibawah ambang batas yang telah ditetapkan.  
 
Kata kunci : Ikan  beloso (Glossogobius aureus), logam berat, Segara Anakan bagian timur. 
 
 
 MONITORING POPULASI BANGGAI CARDINAL FISH (Pterapogon kauderni) DI 

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN BANGGAI LAUT 
 

Surya Risuana, Yunaldi, Eveline Kurniati, Saleh Lalu 

Yayasan Alam Indonesia Lestari 

 
ABSTRAK 

Banggai cardinalfish (Pterapogon kauderni) (BCF), adalah salah satu ikan karang endemik yang 
terdapat di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Ikan ini merupakan salah satu ikan favorit untuk 
aquarium, dimana penangkapan dilakukan di wilayah sebaran aslinya dan di daerah introduksi. BCF 
masuk dalam kategori terancam punah pada IUCN Red-List karena pemanfaatan yang berlebih, 
penyebaran yang terbatas, degradasi habitat, dan pemanfaatan mikrohabitat yang tidak terkendali. 
Survey dilakukan dengan metode Underwater Visual Cencus (UVC) dengan panjang transek 100 
meter dan lebar 5 meter, dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Dari 11 lokasi survei 
didapatkan kepadatan BCF tertinggi ditemukan di Desa Popisi dengan kepadatan 1.27 ind/m2 
sedangkan terendah di Desa Tolokibit dengan kepadatan 0.072 ind/m2. Kategori pertumbuhan BCF 
didominasi oleh kategori dewasa dengan kepadatan 2.74 ind/m2. 

Kata kunci:  Banggai Cardinal Fish, ikan hias, monitoring populasi 
 
 
 
 
 
 

BEK-31 

BEK-32 



 Seminar Nasional Ikan X & Kongres MII V 
 

Pusat Penelitian Biologi – LIPI, 8 – 9 Mei 2018          41 
 

IKTIOFAUNA DI WADUK JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA 
BARAT 
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ABSTRAK 

 
Keanekaragaman jenis ikan dapat berbeda dari waduk satu dengan lainnya, karena itu perlu diteliti 
untuk memperoleh informasi awal dari waduk yang baru dibangun. Penelitian bertujuan untuk 
menganalisis kekayaan jenis ikan yang hidup di Waduk Jatigede. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Februari-April 2018. Pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan alat tangkap jaring pada 
dua lokasi yaitu di Kecamatan Darmaraja dan Kecamatan Wado. Selama penelitian ditemukan 
sebanyak 11 spesies yang dikelompokkan dalam delapan famili dan lima ordo. Berdasarkan asal 
ikan, tujuh spesies merupakan ikan asli yang terdiri dari Lalawak (Barbodes balleroides); Hampal 
(Hampala macrolepidota); Nilem (Osteochilus hasseltii); Gabus (Channa striata); Berod 
(Mastacembelus sp); Lele (Clarias sp), dan Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii). sedangkan 
empat spesies termasuk kelompok ikan asing yaitu Golsom (Hemichromis elongatus), Nila 
(Oreochromis niloticus), Sapu-sapu (Liposarcus pardalis); dan Patin (Pangasionodon hypophthalmus). 
Dari empat ikan asing, satu diantaranya tergolong ikan yang bersifat  invasif, yaitu ikan nila 
(Oreochromis niloticus).  
 
Kata kunci: Ikan Asli, Ikan Asing, Iktiofauna, Jatigede 
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