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Abstrak
Muara sungai berfungsi sebagai daerah penangkapan, daerah asuhan, tempat mencari makan, dan daerah pemijahan
bagi berbagai biota perairan. Di muara Sungai Musi, Banyuasin dan Sungai Bungin, Sumatera Selatan, sebagian besar
penangkapan ikan dilakukan nelayan secara tradisional. . Ekosistem muara sungai di propinsi Sumatera Selatan saat ini
telah mengalami degradasi lingkungan yang cukup tinggi akibat berbagai aktifitas ekonomi. Riset pada bulan April dan
Oktober 2009 di Muara Sungai Bungin, Sumatera Selatan menemukan ketidaknormalan pada ikan Ketang/Kiper
(Scatophagus argus) berupa tumbuhnya jaringan sel berwarna putih seperti kista. Jaringan ini tumbuh di ronga dalam
tubuh dan melekat antar organ dalam ikan. Dari 93 ekor yang diamati pada bulan April dan 16 ekor pada bulan Oktober,
prevalensi tumor padat yang ditemukan masing-masing mencapai 21.51% dan 12.5 %. Penyebab ketidak normalan ikan
diperkirakan berkaitan penurunan mutu air khususnya bahan organik dari berbagai kegiatan ekonomi disekitar perairan
Sungai Bungin, seperti pemukiman transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit.
Kata kunci: ikan ketang-ketang, muara sungai, prevalensi, Scatophagus argus, tumor padat.

Pendahuluan
Muara Sungai berfungsi sebagai daerah penangkapan, daerah asuhan, tempat mencari makan, dan
daerah pemijahan bagi berbagai biota perairan. Pada muara Sungai Musi di Sumatera Selatan, sebagian
besar penangkapan ikan dilakukan nelayan secara tradisional khususnya pada perairan Muara Sungai Musi,
Banyuasin-Sungai sembilang dan Teluk Lumpur (Danielsen dan Verheugh, 1990 dalam Dennis et al., 2000;
Husnah et al. 2008; Wetland, 2001).
Ekosistem estuari beberapa sungai di propinsi Sumatera Selatan seperti Sungai Musi, Sungai
Banyuasin, dan anak sungai Banyuasin saat ini telah mengalami degradasi lingkungan yang cukup tinggi
akibat berbagai aktivitas baik di bagian hulu hingga muara sungai (Dennis et al., 2000). Pembukaan hutan
suaka alam untuk pembangunan Pelabuhan internasional Tanjung Siapi-Api berikut dengan sarana
prasarananya, dan adanya pabrik pengolahan kelapa sawit pada bagian hulu Sungai Bungin yang
merupakan anak Sungai Banyuasin dapat mempengaruhi sumberdaya perairan dan ikan. Hal yang sama
juga ditemukan pada ekosistem perairan di Indonesia lainnya yaitu Teluk Lampung (Ruckert et al., 2008,
2009a, 2009b), Segara Anakan (Yuniar et al., 2007; Ruckert et al., 2008; Palm dan Ruckert, 2009), Pantai
barat daya P. Jawa (Bray, 2009), dan perairan pantai Bali dan Jawa (Palm et al., 2008).
Kajian pengaruh degradasi lingkungan perairan terhadap populasi atau stok organisma di muara
sungai merupakan suatu pekerjaan yang kompleks. Ketidaknormalankesehatan merupakan suatu indikator
ketidakstabilan suatu ekosistem. Ketidaknormalan kesehatan pada ikan yang dapat menyebabkan penurunan
pertumbuhan, fekunditas atau kematian ikan yang tinggi berkaitan dengan berbagai sebab diantaranya
adalah adanya bahan tertentu yang bersifat toksik, beberapa faktor yang berkerja secara sinergi, dan akibat
kegiatan manusia seperti perusakan habitat secara fisik (Leatherland, 2010). Beberapa studi
mengindikasikan adanya ketidaknormalan kesehatan seperti abnormalitas pada kerangka tulang, koreng
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pada kulit, pengikisan sirip ikan (Moller, 1984), pertumbuhan tumor (Malins et al., 1987), pada jenis ikan
yang hidup pada dasar perairan atau mencari makan di dasar perairan.
Studi ketidaknormalan kesehatan ikan pada estuari di propinsi Sumatera Selatan belum banyak
dilakukan. Ikan Ketang-ketang (Scatophagus argus) merupakan salah satu jenis ikan konsumsi dan ikan
hias yang banyak tertangkap dengan alat trawl ataupun jaring arad pada muara Sungai Musi Sungai
Banyuasin, dan Sungai Bungin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidaknormalan kesehatan
khususnya tumor padat pada ikan Ketang-ketang di muara Sungai Bungin.

Bahan dan metode
Penelitian dilakukan di Muara Sungai Bungin (LS 02o15’40,9”E; BT 104o50’33,4”) yang merupakan
anak Sungai Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (Gambar 1). Tataguna lahan pada bagian hulu Sungai
Bungin adalah lahan pertanian yang berupa persawahan dan perkebunan kelapa sawit dan karet, dan industri
pengolahan kelapa sawit. Daerah muara Sungai Bungin hanya dihuni olehbeberapa kepala keluarga
nelayan.
Contoh ikan diperoleh dari hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap ”Belad”
(barrier and fences/gill net) jaring arat pada bulan april dan Oktober 2009. Alat tangkap tersebut
dioperasikan sejajar garis pantai sepanjang 800 m pada saat air pasang. Penangkapan ikan yang terjebak
dalam alat tersebut dilakukan pada saat air surut. Jenis, jumlah dan komposisi hasil tangkapan ikan dicatat.
Seluruh Ikan Ketang-Ketang (S. argus) yang tertangkap dari alat belad diambil untuk diamati
ketidaknormalan kesehatan pada organ eksternal dan internal, langsung di lapangan. Jumlah contoh ikan
pada bulan April 93 ekor dengan kisaran panjang panjang dan berat adalah 3.4-16 cm dan 1.0-136 gr. Pada
bulan Oktober dengan jumlah contoh 16 ekor dengan kisaran panjang dan berat masing-masing adalah 13.522.7 cm dan 20-340 gr.

Gambar 1. Lokasi penelitian (bendera dalam lingkaran hijau)
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Hasil dan pembahasan
Ketidaknormalan kesehatan Ikan-Ketang-Ketang yang ditemukan pada bulan April maupun Oktober
2009 berupa tumor padat bewarna putih susu yang menyebar pada rongga tubuh dan melekat pada beberapa
organ seperti usus, gonad, dan hati.
Prevalensi keberadaan tumor padat pada bulan April mencapai 21.51% dan lebih tinggi
dibandingkan pada bulan Oktober yaitu 12.5%. Tingginya prevalensi tumor padat pada bulan April
diperkirakan berkaitan dengan kualitas lingkungan, ukuran badan dan kebiasaan makan ikan tersebut. Dari
beberapa parameter kualitas air yang diamati, konsentrasi alkanitas total dan bahan organik pada bulan
April secara nyata lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Oktober (Gambar 2).
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Gambar 3. Beberapa parameter kimia perairan di muara Sungai Bungin, Sumatera Selatan\
Tingginya bahan organik pada bulan April (yang bertepatan dengan peralihan musim hujan ke
musim kemarau), diperkirakan berasal dari limpasan bahan organik yang berasal dari berbagai kegiatan
ekonomi pada bagian hulu S.Bungin seperti pemukiman transmigran dan kegiatan pertanian (persawahan
dan perkebunan kelapa sawit.
Ukuran badan dan kebiasaan makan Ikan Ketang-Ketang diperkirakan mempengaruhi tingkat
prevalensi tumor padat. Pada bulan April, Ikan Ketang-Ketang ditemukan berupa anakan dan remaja
dengan kisaran panjang total 3.4-16.6 cm, sedangkan ukuran yang terinfeksi tumor padat pada kisaran
panjang total 5,0-14.9 cm dengan tingkat kematangan gonad (TKG) pada kisaran 2-3 baik pada betina
(55%) maupun jantan (35%).
Pada bulan Oktober ikan yang ditemukan berupa remaja dan dewasa dengan kisaran panjang 13.522.7 cm. Dan yang terinfeksi pada ukuran panjang total 13.0-14.9 dan 19.0-20.9 cm dengan nilai TKG 1.
Prevalensi tumor padat pada masing-masing kelompok ukuran panjang total ikan baik pada bulan April
pada kisaran 3.23%- 6.45%, sedangkan pada bulan Oktober adalah 6.25% (Gambar 3).
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Jumlah ikan yang ditemukan tumor (prevalensi)
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Gambar 3. Proporsi jumlah ikan Ketang-Ketang yang tertangkap dan yang terinfeksi tumor
di perairan muara Sungai Bungin, Sumatera Selatan pada bulan April dan Oktober 2009
Besarnya prevalensi tumor padat pada ukuran panjang total ikan 5.0-14.9 cm diperkirakan berkaitan
dengan habitatnya di area mangrove dan kebiasan makannya berupa organisma dasar seperti cacing,
krustase, serangga dan detritus (Husnah et al., 2008).
Perkembangan tumor padat juga ditemukan pada ikan Parophrys vetulus yang memiliki kebiasaan
makan di dasar perairan teluk Puge Sounds, Amerika Serikat, ikan ini terkontaminasi limbah dari kegiatan
industri (Malins et al., 1987). Studi yang dilakukan oleh Arkoosh et al. (1998) menunjukkan ikan Salmon
(Onchorhyncus spp) berikut dengan mangsanya terinfeksi penyakit akibat bahan organik komplek yang ada
pada sedimen.

Simpulan
Ketidaknormalan kesehatan ikan Ketang/Kiper (S argus) yang ditemukan pada muara S. Bungin
adalah tumbuhnya jaringan sel berwarna putih seperti kista. Jaringan ini tumbuh di rongga dalam tubuh dan
melekat antar organ dalam ikan. Dari 93 ekor yang diamati pada bulan April dan 16 ekor pada bulan
Oktober, prevalensi tumor padat yang ditemukan masing-masing mencapai 21.51% dan 12.5 %. Ukuran
yang terinfeksi tumor padat pada kisaran panjang total 5,0-14.9 cm dengan tingkat kematangan gonad
(TKG) pada kisaran 2-3 baik pada betina (55%) maupun jantan (35%). Di bulan Oktober ikan yang
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terinfeksi pada ukuran panjang total 13.0-14.9 dan 19.0-20.9 cm dengan nilai TKG 1. Prevalensi tumor
padat pada masing-masing kelompok ukuran panjang total ikan baik pada bulan April pada kisaran 3.23%6.45%, sedangkan pada bulan Oktober adalah 6.25%. Penyebab ketidak normalan ikan diperkirakan
berkaitan dengan penurunan mutu air khususnya bahan organik dari berbagai kegiatan ekonomi disekitar
perairan S. Bungin seperti pemukiman transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit
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