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1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini ada beberapa buku teks dan pedoman tentang 

pengkajian stok yang menjelaskan teori yang mendasari berbagai model 

dan metode, termasuk penuainan rumus-rumus matematik (misalnya 

Gulland, 1969; 1983 dan Csirke, 1980a). Masalahnya adalah bahwa dari 

buku-bukii tersebut para ilmuwan perikanan yang belum berpengalaman 

biasanya tidak dapat memahami instruksinya secara tepat untuk melakukan 

sualu analisis. Dengan bimbingan ilmuwan yang berpengalaman, instruksi-

instruksi tersebut dengan modah dapat diberikan melaiui latihan kepada dan 

keikutsertaan daiam peneiitian keiompok kerja. Namun, masih banyak 

negara-negara dimana ahli ilmu pengetahuan tersebut tidak mungkin 

dilakukan. Buku pedoman ini merupakan upaya untuk mendokumentasikan 

sebagian dari instruksi-instruksi yang biasanya dialihkan melaiui pelatihan 

kerja. Pedoman ini lebih dititik beratkan pada penerapan metode-metode, 

sedangkain penjelasan rinci tentang teori yang mendasarinya hanya 

diberikan secara sepintas. 

1.1. Tujuan Utama Pengkajian Stok Ikan 

 Maksud dari pengkajian stok ikan adalah memberikan saran tentang 

pemanfaatan yang optimum, sumber daya hayali perairan seperti ikan dan 

udang. Sumber daya hayati bersifat terbatas tapi dapat memperbaharui 

dirinya, dan pengkajian stok ikan dapat diartikan sebagai upaya pencarian 

tingkat pemanfaatan yang daiam jangka panjang memberikan hasil 

tangkapan maksimum perikanan daiam bentuk bobot. 

 Gambar 1 melukiskan tujuan dasar dari pengkajian stok. Pada 

sumbu mendatar adalah upaya penangkapan yang diukur.misalnya, jumlah 

hari kapal penangkap. Sumbu yang lain adalah hasil tangkapan, yakni ikan 

yang didaratkan daiam bobot. (Jika yang didaratkan terdiri atas beberapa 

kelompok hewan. Misalnya udang, ikan dan cumi-cumi, akan lebih baik lagi 

jika menyatakan hasil tangkapannya daiam nilai). Tampak, bahwa sampai 

tingkat tertentu kita memperoleh hasil tangkapan sejalan dengan 

peningkatan upaya penangkapan, tapi setelah tingkat tersebut 

pembaharuan sumber daya (reproduksi dan pertumbuhan tubuh) tidak dapat 

mengimbangi penangkapan, dan peningkatan tingkat eksploitasi lebih jauh 

akan menjurus kepada pengurangan hasil tangkapan. 
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Gambar 1. Tujuan dasar dari pengkajian stok.  

 Tingkat upaya penangkapan yang daiam jangka panjang 

memberikan hasil tertinggi dicirikan oleh Fm8y dan hasil tangkapannya 

dicirikan oleh MSY, yaitu singkatan dari Maximum Sustainable Yield. 

Ungkapan "daiam jangka panjang" digunakan karena seseorang dapat 

memperoleh hasil yang tinggi daiam tahun tertentu lalu serentak 

meningkatkan upaya penangkapan. tapi diikuti dengan hasil yang makin 

berkurang pada tahun-tahun berikutnya karena sumber dayanya telah 

ditangkap. Biasanya. kita tidak tertuju kepada hasil tertinggi pada satu tahun 

tertentu, tapi pada suatu strategi penangkapan yang memberikan hasil 

tertinggi secara tetap tahun demi tahun. 

1.2. Konsep Stok 

 Konsep dasar dalam mendiskripsikan dinamika suatu sumber daya 

perairan yang dieksploitasi adalah stok. Suatu stok adalah sub gugus dari 

suatu "spesies" yang umumnya dianggap sebagai unit taksonomi dasar. 

Prasyarat untuk identifikasi stok adalah kemampuan untuk memisahkan 

spesies yang berbeda. Karena sangat banyaknya spesies ikan yang 

ditemukan di perairan tropis dan seiing mirip satu sama lain, identifikasinya 

dapat menimbulkan masalah. Karena itu, ilmuwan perikanan harus 

menguasai teknik-teknik identifikasi spesies jika harus menghasilkan 

pengkajian stok yang bermanfaat dari data yang dikumpulkan.  

 Stok diartikan sebagai suatu sub gugus dari satu spesies yang 

mempunyai parameter pertumbuhan dan mortalitas yang sama, dan 

menghuni suatu wilayah geografis tertentu. Terhadap definisi ini dapat kita 

tambahkan bahwa stok adalah kelompok hewan yang terpisah yang 

menunjukkan sedikit percampuran dengan kelompok sekelilingnya. Satu 

sifat parameter pertumbuhan dan mortalitas tetap konstan untuk seluruh 

wilayah sebaran Stok tersebut. sehingga kita dapat menggunakannya untuk 
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melakukan kajian stok. Dalam konteks pengkajian stok ikan, sekelompok 

hewan di mana batas-batas sebaran geografis dapat ditentukan bisa 

dianggap sebagai suatu "stok". Kelompok hewan tersebut terdiri dari ras 

yang sama dari satu spesies. Yakni memiliki kumpulan gen yangt sama. 

Untuk spesies yang kebiasaan rusyanya dekat (terutama spesies demersal), 

lebih mudah untuk menentukan sebagai satu stok daripada Spesies yang 

beruaya jauh seperti tuna. 

 Cushing (1968) mendifinisikan stok sebagai sesuatu yang memiliki 

daerah pemijahan tunggal di mana hewan dewasanya akan kembali dari 

tahun ke tahun. Larkin (1972) mendifinisikan stok sebagai "suatu populasi 

organisma yang memiliki kumpulan gen yang sama, cukup terpisah yang 

menjamin pertimbangan sebagai suatu sistem mandiri yang kekal yang 

dapat dikelola". Sedangkan Ihssen et. Al. (1981) mendefinisikan stok 

sebagai 'suatu kelompok interspecific dari individu-individu yang 

berhubungan secara acak dalam kesatuan menyeluruh menurut waktu dan 

ruang". Ricker (1975) mendifinisikan stok sebagai "bagian dari suatu 

populasi ikan yang berada di bawah pertimbangan pandangan dalam 

pemanfaatannya baik secara aktual maupun poitensial". Definisi tersebut 

mencerminkan suatu kompleksitas pcndekatan yang berbeda terhadap 

konsep stok. Dalam buku ini kita sima sekali tidak akan mengikuti definisi 

tersebut, tapi akan menganut kepada pendekatan biologis 

Barangkali, definisi yang paling cocok dalam konteks pengkajian stok 

adalah yang dikemukakan oleh Gulland (1983) yang rrienyatakan bahwa 

untuk keperluan pengelolaan perikanan, definisi suatu stok merupakan 

masalah operasional, yakni suatu subkelompok dari satu spesies dapat 

diperlakukan sebagai satu stok jika pcrbedaan-perbedaan dalam kelompok 

tersebut dan "pencampuran" dengan kelompok lain mungkin dapat 

diabaikan tanpa membuat kesimpulan yang tidak absah. 

 Pengkajian stok ikan harus dilakukan secara terpisah bagi tiap stok. 

Kemudian hasilnya  mungkin  (atau  tidak)  digabung  ke  dalam  suatu  

pengkajian   perikanan miltispesies. Oleh karena itu, data masukan untuk 

tiap stok dari spesies yang dtkaji harus tersedia. Konsep stok berkaitan erat 

dengan konsep parameter pertumbuhan dan mortalitas. Parameter 

pertumbuhan merupakan nilai numerik dalam persamaan di mana kita dapat 

memprediksi ukuran badan ikan setelah mencapai umur tertentu. Parameter 

mortalitas mencerminkan suatu laju kematian hewan, yakni jumiah kematian 

per unit waktu, Parameter mortalitas dalam modul ini adalah mortalitas 

penangkapan, yang mencerminkan kematian yang dikarenakan oleh 

penangkapan dan mortalitas alami yang merupakan kematian karena 

sebab-sebab lain (pemangsaan, penyakit dll.). Sifat utama suatu stok adalah 
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jika parameter pertumbuhan dan mortalitas tetap konstan di seluruh wilayah 

penyebarannya. Sebagai conloh, kita coba pisahkan suatu wilayah menjadi 

dua, subwilayah A dan B: 

 
Sub Wilayah    --------------------------------------------- > Sub Wilayah 

A < ------------------------------------------------  B 
 

Parameter peritumbuhan dan mortalitas di sub wilayah A dan B 

harus sama, atau dengan kata lain : 

1) Hewan di subwilayah A harus mempunvai laju pertumbuhan vang sama 
dengan hewan yang ada di subwilayah B 

2) Hewan di subwilayah A harus mempunyai peluang kematian vang sama 
dengan hewan yang ada di subwilayah B 

Jika penangkapan hanya berlangsung di subwilavah A, maka 

dianggap bahwaa tiap individu ikan dalam stok mempunyai peluang yang 

sama untuk ditemukan di subwilavah B dan karananya mempunyai peluang 

yang sama untuk tertangkap. Individu-individu tersebut harus dapat 

bergerak, bebas antara ke dua subwiliyah tersebut. Untuk menentukan 

bahwa suatu spesies membentuk satu atau lebih stok. kita harus 

mengetahui daerah pemijahan, parameter pertumbuhan serta mortalitas dan 

sifat- sifat morfologi dan genetiknya. Kita juga harus membandingkan pola 

penangkapan di berbagai wilayah dan melakukan studi penandaan.. 

Prosesnya memang rumit dan sering dengan pengetahuan yang ada tidak 

mungkin dapat menentukan apakah terclapat beberapa stok dari spesies 

tersebut atau tidak. Ada dua alasan pokok yang menyebabkan tidak 

tepatnya penentuan suatu stok : 

1) Wilayah sebaran stok secara keselurulian tidak diliput dan hanya 
sebagian dari stok yang diteliti, atau sebaliknva 

2) Beberapa  stok  yang  terpisah  digabungkan,  misalnya  karena  
wilayah sebenarnya tumpang tindih. 

 
Gambar 2. Problem distribusi stok. 
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1.3. Model-Model 

 Bagan alur umum pengkajian stok ikan : 

 
MASUKAN : DATA PERIKANAN (+ ASUMSI) 
PROSES  : Analisis data historis 
LUARAN-MASUKAN  :  DUGAAN PARAMETER PERTUMBUHAN 

DAN MORTALITAS 
PROSES : Peramalan hasil tangkapan untuk suatu 

kisiran altematif fingkat eksploitasi  
LUARAN : TINGKAT PENANGKAPAN OPTIMUM 

(MAXIMUM SUSTAINABLE YIELD) 
 

Deskripsi sualu perikanan lerdiri dari liga unsur dasar : 

1. masukan(upayapenangkapan,misalnyajun-daliharipenangkapan) 
2. luaran (ikan yang didaraikan) 
3. proses-proses yang menghubungkan masukan dan keluaran (proses 

biologi dan operasi penangkapan) 
 Pengkajian stok ikan bertujuan untuk mendeskripsi proses-proses, 

hubungan antara masukan dan luaran serta alat yang digunakan, yang 

disebut model-model. Suatu model adalah deskripsi yang disederhanakan 

dari hubungan antara data masukan dan data luaran. Model tersebut terdiri 

atas. sederetan instruksi tentang bagaimana melakukan perhitungan dan 

bagaimana model-model tersebut dibangun berdasarkan apa yang dapat 

kita amati atau ukur, seperti upaya penangkapan dan ikan yang didaratkan. 

Ada dua kelompok utama model pengkajian stok : (1) model analitik 

dan (2) model holistik, sebagai berikut: 

1.3.1. Model-model analitik 

 Sifat dasar dari model analitik seperti yang dikembangkan antara lain 

oleh Barianov(1914), Thompson& Bell (1934) dan Beverton&Holt (1956) 

adalah bahwa model tersebut memerlukan diketahuinya komposisi umur 

hasil tangkapan. Ide dasar di belakang model analitik dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Jika"terlalu sedikit ikan tua" maka stok sudah "leb/h tangkap" dan 
tekanan terhadap stok tersebut harus dikurangi. 

2. Jika "terlalu banyak ikan tua" maka stok masih utderhshed dan masih 
lebih banyak lagi ikan yang dapat ditangkap untuk memaksimumkan 
hasil. 

 Model analitik adalah "model struktur umur" yang bekerja dengan 

konsep seperti laju moertalitas dan laju pertumbuhan individu. implikasinya, 

adalah bahwa ikan seharusnya tidak ditangkap terlalu muda atau teriaJu 
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tua. Jika ikan ditangkap terlalu muda akan tedadi drOwth overfishing pada 

stok. Jadi, ada dua unsur dalam menguraikan dinamika suatu kohort: 

1. Pertumbuhan badan rata-rata dalam panjang dan bobot 
2. Proses kematian 

1.3.2 Model-model holistik 

 Metode-metode ini mengesampingkan banyak rincian dari model-

model analitik. Metode ini tidak menggunakan struktur umur atau panjang 

dalam menguraikan stok, tapi menganggap stok sebagai suatu biomassa 

yang homogen.Ada dua tipe metode sederhana, yaitu metode "swept area" 

ddh "model produksi surplus". Metode "swept area" didasarkan atas "hasil 

tangkapan per satuan area" dari survai dengan trawl. Dari kepadatan ikan 

yang diamati (bobot ikan yang tertangkap di daerah yang disapu trawl) kita 

peroleh suatu dugaan biomassa di Iaut dan kemudian dugaan MSY dapat 

diperoleh. Metode ini agak kurang tepat dan hanya meramalkan dugaan 

kasar MSY. 

 Metode "produksi surplus" menggunakan hasil tangkapan per satuan 

upaya (misalnya bobot ikan yang tertangkap per jam tarikan trawl)  sebagai 

masukan. Biasanya data tersebut merupakan data runtun waktu tahunan 

dan berasal dari hasil penarikan contoh perikanan komersial. Modelnya 

didasarkan atas asumsi bahwa biomassa ikan di laut proporsional dengan 

hasil tangkapan per satuan upaya sebagaimana tampak pada Gambar 1.2. 

Dugaan hasil tangkapan diperoleh dari perkalian upaya dengan hasil 

tangkapan per satuan upaya. 

 
Gambar 3. Model produksi surplus. 
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1.4. Definisi Panjang Badan 

 
Gambar 4. Definisi panjang badan 

 Dalam konteks ini, 'pan'iang badan" diartikan sebagai panjang rata-

rata dari suatu kohort. Individu ikan tidak diperhatilan dalam model-model. 

Kalau disebutkan "panjang dari seekor hewan" dalam kaitan dengan model 

akan selalu diasumsikan sebagai "panjang rata-rata hewan dari suatu 

kohort". Tetapi, estimasi panjang rata-rata tersebut diturunkan dari pe-rata-

rataan pengukuran Individu hewan. Ukuran sebenamya dari panjang badan 

tidaklah penting sepanjang ada teori yang melatarbelakangi medel 

pertumbuhan tersebut. Dalam praktek, sudah biasa untuk menggunakan 
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"panjang total" yang diukur ke "unit terdekat di bawahnya", kecuaii rincian 

anatominya tidak memungkinkan (lihat Gambar). 

 "Panjang cagak" digunakan untuk ikan yang sirip ekarnya keras 

(tuna) atau bentuk siripnya khusus (Nemipteridae). "Panjang baku" tidak 

dianjurkan untuk digunakan dalam penarikan contoh frekuensi panjang. 

Ukuran yang paling akurat untuk udang dan udang karang adaiah "panjang 

karapas". Tetapi dalam banyak ha(. baik panjang total atau panjang ekor 

telah digunakan. Dalam hal ini pertu ditetapkan suatu hubungan antara 

berbagai pengukuran. Hal yang amat penting adaiah nrenetapkan benar-

benar pengukuran panjang apa yang digunakan. karena seseorang mungkin 

akan mengalami kesufitan pada waktu membandingkan hasil yang diperoleh 

dalam penelrtian lain. Contoh cumi-cumi, gurita. abalon. simping dan 

teripang. Untuk hewan berkulit keras atau "ber-skeleton" tidak ada masalah 

dalam menentukan ukuran panjang yang cocok (ikan, krustase dan moluska 

dengan cangkang), juga moluska dengan bentuk badan yang relatif konstan 

{misafnya cumi-cumi). Tapi untuk hewan dengan badan lentur (rrisaHiva 

guriinr/ teripang, atau ubur-ubur) akan menjadi masalah. Oalarn ha) tertentu 

mungkin akan lebih baik menggunakan bobot badan daripada panjang. 

karena ukuran bobot dapat diukur dengan akurasi yang lebih tinggi. 

1.5. Umur Dan Rekrutmen 

 Kalau bekerja dengan model analitik kita pertu mendefinisikan 

konsep "umur". Sebagaimana telah dikemukakan dalam kaitan dengan 

panjang badan, kita tidak bekeja pada tingkat satuan individu sehingga 

pengertian "umur" berarti rata-rata umur kohort. Untuk menentukan umur 

kita harus mulai dengan defipisi "hari lahir". Definisi biologi yang jelas 

tentang "hari lahir1 adaiah hari menetasnya larva dari telur. Kita katakan 

bahwa ikan yang baru ditetaskan berumur noi.  

 Umpama Tr adaiah umur tennuda di mana ikan amat rentan 

terhadap alat. Ikan berumur Tr disebut "rekrut". Dengan'Yekrutmen" kita 

artikan sebagai jumlah rekrut, yakni jumlah ikan yang telah mencapai umur 

Tr selama satu "musim rekrutmen". "Intensitas rekrutmen" adaiah jumlah 

rekrut per satuan waktu. "Pola rekrutmen" dari spesies iklim sedang dapat 

ditunjukkan pada Gambar di mana tiap garis mewakili rekrutmen dalam satu 

minggu. Pada sebagian besar stok ikan tropis rekrutmen terus berlangsung 

sepanjang tahun (kurang lebih) dengan osilasi musiman, misalnya pada saat 

terjadi angin muson (Paul), & Navaluna. 1983) (lihat Gainbar) 

 Untuk sementara kita tentukann musim rekruitmen dari suatu stok 

ikan tropis dengan tanggal (fraksi dari tahun) tr, dan tr2 yang setara dengan 

tanggal rekrutmen minimum (lihat Gambar). Dengan 0 <= tr, < tr2 <=1.0 kita 
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tentukan "kohort musim semi" sebagai ikan yang direkrut pada waktu tr2 ke 

tr, dan "kohort musim gugur" sebagai ikan yang direkrut dari waktu tr2 ke tr* 

(musim semi dan "musim gugur" mengacu ke belahan bumi utara). 

 
Gambar 5. Intensitas rekrutman tahunan dari stok tipe iklim sedang 
dan tropis. 
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Tugas 1 

1. Dari beberapa sampel ikan dengan spesies yang berbeda, ukur Total 
length, fork length, standard length, head length, snout lengt, caudal 
length? 

 
www.texasgulfcoastfishing.com/images/fish_nom 

2. Mengidentifikasi otolith ikan untuk mempelajari pertumbuhan panjang. 

Hal ini dilakukan dengan mengambil otolith ikan yang dihubungkan 

dengan panjangnya. Bagian otolith diberi lem epoksi dan diletakkan 

pada preparat. Otolith kemudian diasah dengan menggunakan amplas. 

Setelah mencapai titik fokus, amati jumlah osilasi dalam mikroskop yang 

memberikan indikasi suatu lingkaran pertumbuhan harian (daily growth 

ring). Lingkaran terbentuk diantara lapisan kapur yang gelap dan 

transparan. Tidak semua spesimen dapat menghasilkan daily growth 

ring yang bagus. 

http://www.texasgulfcoastfishing.com/images/fish_nom
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2. BIOSTATISTIK 

2.1. Nilai Rata-Rata dan Varians (Variance) 

Panjang rata-rata (biasanya disebut nilai rat-rata) dan Varians yang 

merupakan suatu ukuran variabilitas terhadap nilai rata-rata dirumuskan 

sbb: 

 

    
 

   
 ∑   

  
 ∑    ∑    

 

 
 

 

   

 

 
adalah jumlah keseluruhan pengamatan, dimana merupakan n merupakan 
jumlah dari kelompok panjang. 

Anggap kita memiliki suatu sample sebanyak n ekor dari suatu 

spesies yang ditangkap dalam satu tarikan (haul) jaring Trawl dan x (i) 

menyatakan panjang dari ikan i, di mana i= 1,2,3, ... n. Panjang rata-rata 

(biasanya disebut nilai rat-rata) dari sampel dapat ditentukan sbb: 

 

 ̅  
 

 
∑      ̅   

 

   

 

 
Varians yang merupakan suatu ukuran variabilitas terhadap nilai 

rata-rata dirumuskan sbb: 

 

   
 

   
∑     [ ̅     ̅]  

 

   

 

 
 

Dengan demikian, varians, s2, adalah jumlah kuadrat dari deviasi 

terhadap nilai rat-rata dibagi dengan jumlah observasi, n, dikurangi satu. 

Perlu dicatat bila semua ikan dalam sampel memiliki ukuran panjang sama, 

maka ini akan sama dengan panjang rata-rata dan varians menjadi nol. 

Jumlah dari deviasi (tidak dikuadratkan) akan selalu sama dengan nol. 

Semakin besar deviasi dari nilai rata-rata, akan semakin besar pula varians. 

Akar kuadrat dari vanans,s, disebut standart deviasi/simpangan 

baku. Sering sekali seseorang tertarik pada varians relatif terhadap ukuran 

dari nilai rata-rata panjang, dan untuk keperluan semacam ini, s merupakan 

nilai relevan karena \a memiliki unit atau satuan yang  sama  dengan  nilai  

rata-rata.  Ini  akan memperkenalkan  kita  pada simpangan bakurelatif, 
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yakni s /  ̅ , yang juga disebut sebagai koefisien varians (coefficient of 

variation) 

2.2. Distribusi Normal 

Ekspresi matematik bagi suatu distribusi normal adalah 

 

      
    

 √  
      ̅         

 
Dimana: 

Fc(x) = frekuensi dari setiap selang parameter x; 
n = jumlah contoh; 

 dX = selang klas dalam parameter X; 
S = standar deviasi data; 

 ̅ =  rerata contoh; 
X = data parameter; 
TT =   3,14 

 

x 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Fc(x) 0.88 1.85 3.14 4.35 4.89 4.48 3.33 2.02 0.99 

 

 
Gambar 6. Teori menjelaskan distribusi normal 

2.3. Batas-Batas Kepercayaan 

Jika kita bekerja dengan suatu populasi ikan yang dibudidayakan 

dalam kolam kita mungkin dapat mengukur nilai rata-rata panjang yang 

sebenamya dari suatu populasi, tetapi bagi ikan liar tidak mungkin untuk 

mengukur nilai sebenarnyadari setiap parameter. Hal ini berlaku pada 

tangkapan ikan komersiai. Kita akan dihadapkan pada masalah presisi nilai 

panjang rata-rata, seberapa besar kira-kira deviasi antara estimasi nilai 
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panjang rata-rata. Ketidak pastian tentang nilai rata-rata dinyatakan dalan 

terminologi "batas-batas kepercayaan" (confidence limits). Sebagai berikut: 

 ̅    ̅   
 

√ 
 

2.4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Metode ini digunakan biia kita bermaksud menerangkan variasi dari 

suatu kuantitas, misalnya, tinggi badan ikan, sebagai suatu fungsi linier dari 

kuantitas lainnya.Teori regresi linier mensyaratkan bahwa kuantitas sumbu 

horisonfal (peubah bebas) diukur dengan presisi mutlak, tanpa bias. 

Seperti yang diharapkan, tinggi badan cenderung meningkat 

manakala panjang total meningkat.dijelaskan dalam model: 

y(i)= b * x(i) 
 

dimana : b = konstanta, yang disebut suatu "parameter" 
 

Kita dapat memberi peluang untuk suatu deviasi dari proporsionalitas 

antara x dan y dengan memasukkan suatu parameter kedua (a) dan sebagai 

pengganti, menggunakan persamaan: 

 
y(i) = a + b 

* x(i) 
 

dimana a=intersep. 
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Gambar 7. Diagram sctter hubungan antara Tinggi badan (y) dengan 
total panjang (x) 

Metode ini mungkin merupakan teknik statistik yang paling umum 

digunakan dalam biologi perikanan. Tersedia ndma khusus : a dinamakan 

"intersep" dan b dinamakan "kemiringan" (slope). 

Peubahan pada sumbu horisontal (x) disebut "perubahan bebas" dan 

peubah pada sumbu vertikal (y) disebut "peubah tidak bebas" Rumus 

mengestimasi variansnya adalah: 

 

   
 

   
 ∑[             ] 

 

   

 

 
 
Dalam hal ini terdapat n-2 derajat bebas(yakni jurnlah yang 

digunakan untuk mambagi jumlah kuadrat deviasi) sebab kita mempunyai dua 

parameter, yaitu a dan b, sebagai berikut: 
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Tugas 2 

Dari hasil sampling ikan Teri di Pelabuhan Lekok (Pasuruan) 

didapatkan data frekuensi panjang seperti dibawah : 

Range(mm) Frekuensi Total 

37-40 0 0 
40-43 0 0 
43-46 2 2 
46-49 2 2 
49-52 19 19 
52-55 45 45 
55-58 35 35 
58-61 40 40 
61-64 51 51 
64-67 42 42 
67-70 20 20 
70-73 22 22 
73-76 5 5 
76-79 1 1 
79-82 2 2 
 286 286 

1. Cari nilai rata-rata panjang ? 

2. Cari besar varians? 

3. Bagaimana distribusi sebaran normal dari data di atas? 

4. Gambarkan dalam grafik ? 

 

2.5. Transformasi Linier  

Biologi perikanan banyak hubungan-hubungan fungsional yang 

diobservasi tidak linier. Untungnya, fungsi-fungsi nonlinier seperti itu sering 

dapat ditransformasikan kedalam fungsi-fungsi linier, yang berarti bahwa 

sesudah transformasi mereka dapat dikaitkan melalui cara seperti yang 

diuraikan dalam seksi berikut. 

Hubungan panjang-bobot, Mempunyai 
fungsi: 

w(i) = q*L (i)b 

 

dimana:  W(i)     = bobot ikan 
L(i)      = panjang total 

                             Q dan b = parameter-parameter. 
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"Hubungan panjang bobot" dapat ditransformasikan ke dalam suatu 

persamaan linier dengan menarik logaritma pada kedua sisinya: 

  lnW(i)=lnq+b*ln(i) 

 
                                    y(i)=a+b*x(i) 

 

dimana: y(i)    = InW(i) 
x(i) = 
InL(i) 
a = Inq 

 
Tugas 3 

Dari hasil sampling ikan Teri di Pelabuhan Lekok (Pasuruan) 

didapatkan data panjang berat seperti dibawah : 

 

No. TL W 

 (mm) (gram) 
1 38.0 0.3423 
2 42.0 0.3927 
3 45.0 0.5927 
4 46.0 0.5441 
5 41.0 0.5541 
6 46.0 0.7132 
7 47.0 0.7419 
8 49.0 0.6327 
9 49.5 0.9818 
10 50.0 0.8442 

11 51.0 0.7827 
12 52.0 0.9415 
13 52.5 1.1919 
14 54.0 1.0227 
15 55.0 1.1426 
16 56.0 1.2018 
17 56.0 1.2032 
18 57.0 1.1541 
19 58.0 1.4932 

20 63.5 1.7618 
21 67.0 2.2026 
22 68.0 1.4118 

 
Jelaskan hubungan liner panjang-berat dari data tersebut?  
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3. ANALISIS PERTUMBUHAN 

3.1. Faktor yang mengatur Pertumbuhan 

 Pertumbuhan individu ikan didefinisikan sebagai pertambahan 

panjang atau berat ikan dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan adalah 

salah satu parameter populasi yang banyak digunakan untuk analisis stok 

perikanan. Kecepatan atau besarnya pertumbuhan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: (1) ketersediaan makanan yang sesuai dalam 

jumlah yang cukup; (2) faktor stress yang disebabkan oleh kepadatan 

(density dependent factor); (3) penyakit dan parasit; (4) faktor genetis; dan 

(5) lingkungan alami lainnya seperti kualitas air. 

3.2. Model Pertumbuhan Panjang 

Panjang merupakan salah satu ukuran praktis dari ikan yang mudah 

diukur. Panjang ikan diukur dengan alat penggaris yang sangat mudah 

dibawa oleh peneliti karena harganya yang relatif murah. Sedangkan 

timbangan pengukur berat tidak praktis dan mahal. Umumnya ukuran berat 

dari ikan diduga dari ukuran panjang. Dalam hal ini, panjang dijadikan 

sebagai indikator untuk menduga berat ikan. 

Model pertumbuhan panjang secara matematis dijelaskan dengan 

dua persamaan. Persamaan pertama dimana panjang sebagai fungsi dari 

umur adalah sebagai berikut:  

 
Lt=a*ek*t  

 
Pada bentuk pertumbuhan ini, panjang ikan dikatakan tumbuh secara 

eksponensial positif. fase pertumbuhan ikan mengikuti persamaan ini sangat 

pendek, yaitu menjelang dan setelah ukuran larva. Dalam sebagain besar 

fase hidupnya! pertumbuhan panjang ikan mengikuti persamaan: 

 
Lt=b-c*e-k*t 

 
Pada saat, waktu t = 0, maka: Lt = b - c, yang merupakan panjang 

ikan pada saat baru lahir (panjang hipotetik). Nilai b pada persamaan di atas 

disebut juga dengan istilah L∞ yaitu panjang maksimum yang mungkin 

dicapai oleh ikan jika tidak mengaiami kematian alami atau penangkapan. t 

= 0 adalah waktu hipotetik ketika ikan baru lahir, maka berlaku: 

 
Lt = L    
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Misalkan t = to, adalah waktu pada saat panjang ikan = 0 cm, atau Lt0 

= 0 cm. Persamaan matematis di atas akan menjadi: 

 

0= L   *e-k*t0 

 

Dari uraian tersebut, maka didapat: 
 

0= L   *e-k*t0 

 

Selanjutnya kita bisa membuat perubahan dari persamaan di atas 

dengan mengganti nilai c, yaitu: 

 
Lt = L      k*t0*e-k*t 

 
Persamaan  tersebut di atas bisa disederhanakan  dengan 

mengeluarkan nilai L∞ menjadi: 

Lt=L∞(1-e-k(t-t0)) 
 

Dimana: 
Lt = panjang ikan pada saat umur mencapai t; 
L∞ = panjang maksimum yang mungkin dicapai oleh ikan; 
k = konstan kecepatan pertumbuhan panjang; 
t = waktu atau umur ikan; 
to = umur hipotetik pada saat panjang ikan = 0 cm 

  

Model pertumbuhan panjang ini pertama kali diperkenalkan oleh von 

Bertalanffy, dan sekarang sering disebut dengan vBGF (von Bertalanffy 

growth Formula). Representasi secara gratis dari persamaan pertumbuhan 

panjang von Bertalanffy disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 8. Kerangka Model Pertumbuhan Panjang von Bertalanffy 

 

 
Gambar 9. Kurva pertumbuhan pada parameter yang berbeda (k) 

 Terdapat beberapa cara untuk mempsroleh data masukan bagi 

metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan parameter-parameter 

pertumbuhan (k, L∞, to). Metode tersebut dapat dikelompokkan dalan tiga 

kelompok: 
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1. Pembacaan umur yang dikombinasikan dengan pengukuan panjang. 

a. data berasal dari survei daya penggunaan sebuah kapal penelitian. 

b. data berasal dari  sejumlah sampel yang  ditarik dari hasil  tangkapan 

komersial. 

2. Hanya dari pengukuran panjang saja 

a. data berasal dari survei daya penggunaan sebuah kapal penelitian. 

b. data berasal dari  sejumlah sampel yang  ditarik  dari hasil  

tangkapan komersial. 

3. Percobaan   penandaan   {mark-recapture,   tagging),   dimana   

diperoleh   dua pengukuran panjang, yakni pada saat pemberian tanda 

dan pada saat ikan bertanda ditangkap kembali. Dari segi teoritis 

metode ini sangat bagus tetapi sulit dan mahal untuk 

diimplementasikan. 

3.3. Pendugaan Parameter Pertumbuhan 

Yang dimaksud dengan parameter pertumbuhan ikan adalah 

konstanta pada persamaan von Bertalanffy yang terdiri dari: L∞, k, dan to. 

Ada beberapa metode untuk mengukur parameter pertumbuhan panjang. 

Metode yang paling banyak digunakan adalah: (1) Plot Ford-walford; dan (2) 

Gulland and Holt. 

3.3.1  Pendugaan Parameter Pertumbuhan Plot Ford-Walford 

Misalkan kita mempunyai data umur dan panjang ikan sebagai 

berikut: 

 

Umur, t = tahun 1 2 3 4 5 6 
Panjang (Lt = 
cm) 

25,7 36,0 42,9 47,5 50,7 52,8 

 
 Umur ikan biasanya diukur melalui indikator yang ditunjukkan oleh 

bagian keras dari tubuh, seperti operculum, otolith, statolith, maupun sisik. 

Di daerah sub-tropis, perbedaan pertumbuhan yang tajam antara musim 

panas dan dingin juga sangat jelas ditunjukkan dari bagian keras tubuh. 

Namun di daerah tropis indikator tersebut kurang begitu jelas. Metode yang 

banyak digunakan untuk menentukan umur ikan di daerah tropis disebut 

daily growth ring, dengan bantuan alat microscope pembesaran 100 -400 x. 

Pada saat umur ikan adalah t+1, maka persamaan von Bertalanffy bisa ditulis kembali menjadi: 
 

Lt+1 =L∞(1-e-k(t+1-t0)) 
 
Persamaan di atas bisa dituliskan kembali tanpa merubah nilainya 

sebagai berikut: 
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 Lt+1 =L∞(1-e-k(t+1-t0))*e-k+L∞-L∞*e-k 

 Lt=1=L∞(1-e-k)+e-k*Lt 
 

Persamaan tersebut di atas bisa dikatakan sebagai regresi linier 

sederhana dimana: 

  Y    =   Lt+1, parameter tidakbebas;  
  X    =   Lt, parameter bebas;  
  a    =   L∞ (1 – e-k), intersep regresi, dan  
  b    =   e-k, koefisien regresi. 
  

Data hubungan antara umur ikan (t) dengan panjang ikan (Lt) yang 

disajikan pada tabel di atas bisa disajikan kembali untuk analisis regresi 

linier. Sumbu X adalah nilai Lt, sedangkan sumbu Y adalah U*\- Susunan 

data harus dibuat kembali sebagai berikut: 

 

NO 1 2 3 4 5 6 

X = Lt 25,7 36,0 42,9 47,5 50,7 - 
Y = Lt+1 36,0 42,9 47,5 50,7 52,8 - 

 
 Perhatikan bahwa jumlah data yang digunakan untuk analisis adalah 

5 unit dari 6 unit data sebelumnya. Dari data aslinya, umur (t) temyata tidak 

digunakan dalam analisis untuk menduga parameter pertumbuhan. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (perhatikan 

juga regresi linier pada Bab IV). hasil analisis regresi mendapatkan nilai 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 
Lt+1= 18,691 + 0,673 * Lt 

 
Nilai intersep (a) dan koefisien regresi (b) yang didapat dari 

perhitungan kuadrat terkecil maka, kita bisa menduga parameter 

pertumbuhan sebagai berikut: 

 
b = 0,673 = e-k 
k = - Loge (0,673) = 0,396 /tahun 
a = 18,691 =Loo(1-e-

k) 
L∞= 18,691/(1-0,673) = 57,2 cm 
 

Plot Ford-Walford dari hasil perhitungan bersama garis bisektor (Y = 

X) disajikan pada Gambar 3.2. Perhatikan bahwa pertemuan kedua garis 

menghasilkan nilai L∞. Untuk menduga umur hipotetik t0, persamaan von 

Bertalanffy ditulis dalam bentuk sebagai berikut: 
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Loge((L∞-Lt)/L∞) = k*t0-k*t 
 
Persamaan tersebut juga berbentuk linier antara Loge ((L∞ -Lt)/L∞) 

pada sumbu ordinat (Y) dengan umur, t pada sumbu X. Nildi intersep 

regresi, a = k*to, sedangkan koefisien regresi, b = k. Perhatikan bahwa umur 

sekarang digunakan sebagai salah satu variabel analisis. Hasil analisis 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil mendapatkan persamaan: 

 
Loge((L∞-Lt)/L∞) = - 0,204 - 0,394*t 
 
Dengan demikian: 
b = - 0,394 = k; dan 
a = - 0,204 = k*t0,       to = (-0.204/-0.394) = 0,52 tahun 
 

 Perhatikan juga bahwa persamaan ini menghasilkan nilai k yang 

sangat mirip dengan nilai k dari metode plot Ford-Walford. Perbedaan nilai 

tersebut hanya disebabkan karena ketelitian angka statistik. Dari uraian di 

atas, maka persamaan pertumbuhan von Bertalanffy bisa dituliskan kembali 

dalam bentuk: 

 
Lt+1 =57,1(1-e-0,396(t-0,52)) 
 

 Jika suatu saat ditemukan ikan yang sama berumur 8 tahun, t = 8, 

maka kita bisa menduga bahwa ikan tersebut mempunyai panjang: 

 
L8 =57,1(1-e-0,396(t-0,52)) = 54,24 
 

 Dengan cara yang sama, umur ikan yang sama juga bisa diduga jika 

kita mengetahui panjang ikan, dengan menggunakan persamaan yang sudah 

dihasilkan dari model von Bertalanffy. Kurva estimasi dari pertumbuhan von 

Bertalanffy dari data hipotetik disajikan pada Gambar 6. 
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Gambar 10. Plot Ford-Walford dengan kurva bisektor (pertemuan kedua 
garis merupakan nilai L∞) 

 
Gambar 11.  Fungsi von Bertalanffy berdasarkan hasil perhitungan data 
hipotetik. 

TUGAS  4 

Seorang mahasiswa mencoba mengidentifikasi otolith ikan untuk 

mempelajari pertumbuhan panjang. Hal ini dilakukan dengan mengambil 

otolith ikan yang dihubungkan dengan panjangnya. Bagian otolith diberi lem 

epoksi dan diletakkan pada preparat. Otolith kemudian diasah dengan 

menggunakan amplas. Setelah mencapai titik fokus, mahasiswa mengamati 

jumlah osilasi dalam mikroskop yang memberikan indikasi suatu lingkaran 

pertumbuhan harian (daily growth ring). Lingkaran terbentuk diantara lapisan 

kapur yang gelap dan transparan. Tidak semua spesimen dapat 

menghasilkan daily growth ring yang bagus. Namun dengan kisaran klas 
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panjang, mahasiswa berhasil melakukan identifikasi umur ikan yang 

dihubungkan dengan panjangnya. Data hasil pengamatan mahasiswa 

adalah sebagai berikut: 

NO L1-L2 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(hari) 

 

1 <12.5 10.0 45  
2 12,5-17,5 15,0 50  
3 17,5-22,5 20,0 75  
4 22,5-27,5 25,0 130  
5 27,5-32,5 30,0 150  
6 32,5-37,5 35,0 210  
7 37,5-42,5 40,0 245  
8 42,5-47,5 45,0 350  
9 47,5-52,5 50,0 400  
10 52,5-57,5 55,0 600  

Keterangan: 

L1-L2 = Kisaran panjang ikan di dalam spesimen, cm; 
L = Nilai tengah panjang ikan dalam contoh, cm; 

t = Umur ikan, hari 

NO = Jumlah sebaran klas contoh 

PERTANYAAN: 

1) Buatlah formulasi pertumbuhan von Bertalaffy; 

2) Hitunglah parameter populasi dengan menggunakan metode Ford-

walford; 

3) Buatlah persamaan von bertalanffy dari hasil analisis data; 

4.3.2. Pendugaan Parameter Pertumbuhan Plot Gulland-Holt 

 Model pendugaan parameter pertumbuhan dari Gulland-Holt 

didasarkan atas beberapa asumsi, yaitu: (1) laju pertumbuhan panjang (dL/dt) 

menurun dengan semakin panjangnya ikan; (2) nilai panjang maksimum, Loo 

dicapai pada saat laju pertumbuhan panjang (dL/dt) = 0; dan (3) hubungan 

antara pertumbuhan panjang dengan rata-rata panjang ikan membentuk garis 

lurus. Aplikasi dari asumsi di atas kita dapatkan persamaan sebagai berikut: 

 
(dL/dt) = k(L∞ - Lt) = k* L∞ - k* L∞ 

 
 Susunan data  untuk menghitung  parameter peitumbuhan dengan 

metode Gulland-Holt adalah seperti berikut: 
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t = 1 2 3 4 5 6 

dL/dt = 10,3 6,9 4,6 3,2 2.1 - 
(Lt + Lt+1)/2 = 30,9 39,5 45,2 |          49,1 51,8 " 
 

 Perhatikan bahwa jumlah data yang digunakan untuk analisis regresi 

juga lebih sedikit, seperti pada metode Plot Ford-Walford. Hasil analisis 

redresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil menghasilkan nitai 

sebagai berikut: 

 
(dl/dt) = 22,348 - 0,391 *((Lt + Lt+1)/2)  
 

Dari persamaan tersebut di atas, parameter pertumbuhan bisa 

didug.a sebagai berikut: 

b = k = 0,391 /tahun 
a = k*L∞= 22,348;     L∞ = (22,348)/(0,391) = 57,2 cm 
 

 Kurva yang menunjukkan hubungan antara laju pertumbuhan 

panjang dengan panjang disajikan pada Gambar 6.4. Perhatikan bahwa 

pada saat dL/dt = 0, maka rerata panjang ikan mendekati nilai 57,2 cm. Hal 

ini memberikan indikasi bahwa pada saat itu Loo sudah dicapai. Perhatikan 

bahwa kedua metode pertiitungan menghasilkan parameter pertumbuhan 

yang hampir sama. Perbedaan nilai dugaan pada k, antara metode Ford-

Walford dengan metode Gulland-Holt hanya disebabkan karena perbedaan 

ketelitian dalam pertiitungan 

 
TUGAS 5 
Data hasil pengamatan mahasiswa adalah sebagai berikut: 

NO L1-L2 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(hari) 

 

1 <12.5 10.0 45  
2 12,5-17,5 15,0 50  
3 17,5-22,5 20,0 75  
4 22,5-27,5 25,0 130  
5 27,5-32,5 30,0 150  
6 32,5-37,5 35,0 210  
7 37,5-42,5 40,0 245  
8 42,5-47,5 45,0 350  
9 47,5-52,5 50,0 400  
10 52,5-57,5 55,0 600  
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Keterangan: 

L1-L2 = Kisaran panjang ikan di dalam spesimen, cm; 
L = Nilai tengah panjang ikan dalam contoh, cm; 
t = Umur ikan, hari 

NO = Jumlah sebaran klas contoh 

PERTANYAAN: 
1. Gunakan model Gulland-Holt dalam menduga model pertumbuhan 

panjang; 

2. Metode mana yang memberikan hasil terbaik antara vonbertalanly, Fort-
walfort dan Gulland-Hold? 

4.3.3. Pendugaan Parameter Pertumbuhan Metoda Bhattacharya 

Model pertumbuhan panjang selalu dihubungkan dengan umur ikan. 

Pendugaan umur ikan di daerah sub-tropis relatif praktis karena indikasi 

perbedaan pertumbuhan bisa dilibat jelas pada bagian keras tubuh ikan. 

Namun metode tersebut tidak sesuai dengan jenis di daerah tropis yang 

tidak mengalami perbedaan musim seperti di daerah sub-tropis. Metoda 

Bhattacharya (1967), sangat berguna dalam menguraikan satu sebaran 

yang utuh kedalam beberapa distribusi normal yang terpisah, yakni jika 

beberapa kelompok umur kohort ikan terdapat di dalam sampel yang sama. 

Dalam kasus ini kita mengetahui hasilnya adalah sekumpulan distribusi 

normal yang membentuk distribusi secara keseluruhan. Oleh karenanya 

memungkinkan untuk menguji kebenaran dari hasil analisanya. 

Pada dasarnya metoda Bhattacharya terdiri dari pemisahan distribusi 

normal, masing-masing mewakili suatu kohort ikan, dari keseluaihan 

sebaran, yang dimulai dari sisi kiri sebaran totalnya. Sekali distribusi totalnya 

dan prosedur yang sama diulang sepanjang masih memungkinkan untuk 

memisahkan sebaran normal dari sebaran total. 

Seluruh proses dapat dibagi menjadi beberapa langkah berikut Ini: 

Langkah 1 : Tentukan   kemiringan  yang  tidak  terkontaminasi   (bersih)  
dari  satu distribusi normal yang berada disebelah kiri dari 
distribusi total.  

Langkah 2     : Tentukan distribusi normal dari kohort yang pertama dengan 
cara mentransformasikan kedalam garis lurus. 

Langkah 3  : Tentukan jumlah ikan per-kelompok panjang yang termasuk 
didalam kohort pertama kemudian kurangkan mereka dari 
distribusi total. 

Langkah 4  :  Ulangi proses ini untuk distribusi normal berikutnya dari kiri, 
sampai tidak dapat dijumpai lagi distribusi normal yang 
bersih. 
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Langkah 5  :  Hubungkanlah panjang rata-rata dari kohort yang telah 
ditentukan pada langkah 1 dan 4 terhadap perbedaan umur 
diantara kohort-kohort tersebut. 

Suatu distribusi normal ditransformasikan kedalam garis lurus bila :1) 

angka-angka diganti oleh logaritmanya dan 2) perbedaan dihitung diantara 

nilai logaritma yang berurutan. Katakanlah N menunjukkan jumlah suatu 

sampel frekuensi panjang yang masuk kedalam kelompok panjang : 

[x-dl/2,x+dl/2] 
dimana dl adalah ukuran selang, x adalah titik tengah selang dan x + 

dl/2 adalah batas atas dari selang. 

Jika kisaran panjang tertentu didalam sampel hanya terdiri dari satu 

kohort, bagian dari sampel frekuensi ini mestinya sesuai dengan satu 

sebaran normal. Dalam hal ini hubungan liniernya 

In N = a + (x + dl/2) 
 

akan berada diantara perbedaan logaritma : 

In N =ln N(x + dl/2, x + 3dl/2)-ln N(x-dl/2, 

x+dl/2) (perubahan lak bebas) 

dan batas atas dari kelompok panjang terkecil: 

x + dl/2      (perubahan bebas) 

Ingat bahwa simpangan baku dari sebaran normal dan rata-ratanya 

diperoleh melalui: 

  √       dan x = -a/b 

Prosedur Penghitungan Metoda Bhattacharya 

Langkah 1  : Kolom A, grup-grup panjang dan kolom B ("N1+"), yakni   

Frekuensi-frekuensi yang terkaitdari set data. 

Langkah 2   :  Buat kolom C dengan menarik logaritma dan frekuensi N1+ 

(kolom B) 

Langkah 3  :  Kolom D memuat perbedaan-perbedaan antara logaritma dari 

frekuensi yang berdekatan.  

  In N1+ = In N1+ dari baris yang sekarang minus In N1+ dari 

baris sebelumnya.  

  Lengkapi kolom D. Mulai pada beris kedua, kurangi nilai In dari 

baris pertama kolom C dari nilai In baris kedua kolom C dan 

letakkan pada baris kedua dari kolom D. Tempat pertama 

tetap kosong, karena selisih antara titik yang pertama dan 

sebelumnya tidak ada. Perhatikan untuk menggunakan 
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sekurang-kurangnya tiga titik desimal. Lanjutkan dengan 

menentukan perbedaan-perbedaan (In) antara titik ke tiga 

dan ke dua, dan seterusnya. 

Langkah 4  :  Selesaikan kolom E. In N1+ dihitung. Masukkan nilai 

tengah, batas atas dari yang terkecil dari dua kelas tersebut, 

atau batas bawah dari yang terbesar dari dua kelas pada 

tingkat yang sama dari In N yang bersangkutan. 

Langkah 5  :  Buatlah suatu plot lengkap dari panjang (kolom E, pada 

sumbu-x) terhadap In N1+ (kolom D, pada sumbu-y). 

Langkah 6  :  Perhatikan hasil plot dan tentukan titik-titik yang terletak 

pada suatu garis lurus, Berikan tanda titik-titik tersebut dalam 

kolom E. Jangan masukkan titik-titik yang mungkin dipengaruhi 

oleh distribusi berikutnya. Semakin jauh titik-titik di sebelah 

kanan, semakin tinggi peluangnya bahwa mereka 

dipengaruhi oleh distribusi berikutnya. 

Langkah 7  :  Hitunglah garis lurus yang sesuai dengan titik-titik dengan 

meregresikan kolom E terhadap kolom D bagi titik-titik yang 

terseleksi (tanda bintang). Tentukan a(intersep) dan 

b(kemiringan)dan hitung nilai rata-rata panjang: 

   ̅(N1)= -alb dan simpangan baku S(N1) =√      

Langkah 8  :  Rumus In N = a+bL sekarang dapat dipergunakan 

menghitung nilai-nilai teoritis In N1. Hal ini dilakukan bagi 

semua grup-grup panjang yang kita harapkan untuk 

menemukan kohort yang pertama (distribusi normal).  

Langkah 9  :  Agar dapat mengkoversikan suatu perbedaan. In N1, 

kedalam kedua komponennya. Ln N dari suatu grup panjang 

tertentu dan In N dari grup panjang di atasnya, kita 

memerlukan suatu titik untuk memulainya. Titik awal ini hams 

didasarkan atas frekuensi yang tidak terkontaminasi oleh 

tumpang tintih dengan kohort berikutnya (distribusi normal). 

Oleh sebab itu suatu frekuensi harus dipilih pada sisi sebelah 

kiri dari distribusi normal yang pertama. Lebih diutamakan 

frekuensi itu hams tidak terlalu rendah. 

Langkah 10 :  Kita sekarang mempunyai ln N1 yang berkaitan dengan 

dua kelas panjang yang berdekatan dalam kolom F dan In N1 

yang pertama dari kelas panjang lebih rendah dalam kolom G, 

yang memungkinkan kita menghitung In N1 dari kelas panjang 

berikut yang lebih tinggi dengan menggunakan rumus: 
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  Ln N1 (kelas panjang lebih tinggi)=ln N1 (kelas panjang lebih 

rendah)+ ln N1 yang bersangkutan. Nilai bam dimasukkan 

dalam kolom G. 

Langkah 11 :  Dengan menarik antilog angka-angka yang berkaitan dengan 

Ni dalam kolom G dapat diperoleh dan dimasukkan dalam 

kolom H. Pengisian kolom ini dihentikan bila angka dalam 

kolom H mendekati nol. 

Langkah 12 :  Jumlah ikan pergrup panjang yang menjadi bagian dari kohort 

termuda atau N1, dalam kolom G, sekarang dapat 

dikurangkan dari distribusi total, atau N1+, dalam kolom B. 

Distribusi baru yang diperoleh ditempatkan dalam kolom I 

dan disebut N2+, distribusi frekuensi dari ikan dalam kohort ke 

dua ditambah semua kohort-kohort berikutnya.  

 ` N1 + - Ni = N2+ atau kolom B - kolom H = Kolom I.  

  Dalam praktek dapat saja terjadi bahwa gambar-gambar dalam 

kolom I menjadi negatif sebab variasi acak dari observasi-

observasi. Namun demikian, ini dapat disesuaikan. Kapan saja 

estimasi dari angka-angka N2+ menjadi negatif kita memberi 

nilai nol terhadap N2+(dalam kolom I), sementara N1 diberikan 

nilai kolom B. 

Setelah nilai hasil estimasi rata-rata panjang kohort pertama yang 

kasar dari parameter von Bertalanffy K. dan bila dilengkapi dengan estimasi 

perbedaari umur diantara kedua kohort (t2-t1). L« diperoleh dari panjang ikan 

jarang mencapainya. 

 
 
dan dari persaman 2 : 
 

 
Perhitungan K dan L∞ melalui plot von Bertalanffly dengan 

menggunakan semua masukan umur dan panjang rata-rata hitungan 

T  
(X) 

L(t) -ln(1-L(t)/50) 
 (y) 

a(intersep)  
b(kemiringan = K = per tahun 
to = -a/b=-0.13tahun 
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Tugas 6 
Seorang mahasiswa melakukan penelitian ikan teri di perairan selat 

Madura. Mahasiswa tersebut melakukan sampling sebanyak 3 kali (juni 2004 

sampling 1, Desember 2004 sampling II dan Juni 2005 sampling 3). Dari hasil 

sampling didapatkan data interval panjang ikan Teri sebagai berikut: 

Range 
(mm) 

Juni 
04 

Des 04 Juni 05 Total 

37-40 4  0 4 
40-43 6   6 
43-46 6   6 
46-49 .12   12 
49-52 3

2 
  32 

52-55 35 1  36 
55-58 3

0 
7  37 

58-61 3
2 

12  44 
61-64 2

0 
8  28 

64-67 1
3 

15 1 29 
67-70 4 25 1 30 
70-73 4 40 3 47 
73-76 7 55 4 66 
76-79 1 46 12 59 
79-82 0 26 13 39 
82-85  14 15 29 
85-88  15 13 28 
88-91  9 10 19 
91-94  5 9 14 
94-97  0 7 7 
97-100  0 4 4 
100-103  0 1 1 
103-106  0 0 0 
 20

6 
278 93 577 

Dengan menggunakan metode Bhattacharya hitung : laju 

pertumbuhan (k), to, dari data tersebut diatas?  
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5. ESTIMASI LAJU MORTALITAS 

5.1. Konsep Suatu Kohort dan Beberapa Notasi Dasar 

 

. 

Gambar 12. Sifat-sifat dasar dinamika kohort  

N(t) = Jumlah pesintas dari suatu kohort yang mencapai umur t 

N(Tr) = "jumlah rekrut" yang masuk ke perikanan 

R =  rekrutmen 

Tr      =  umur minimum saat ikan masuk ke daerah perikanan, berpeluang 

tertangkap oleh alat tangkap. 

Gambar diatas melukiskan sifat dasar dinamika suatu kohort. Karena 

adanya mortalitas (penangkapan dan sebab alami) terdapat pengurangan 

yang terus menerus terhadap jumlah pesintas. Pada saat lahir umur kohort 

adalah nol. Dari nol sampai Tr, kohort berada pada fase "pra rekrutmen". 

Dalam konteks ini kita tidak memperdulikan apa yang terjadi sebelum umur 

Tr. Setelah umur Tr ada kemungkinan ikan tertangkap, jika dipergunakan 

ukuran mata jaring yang kecil. Pada Tc ikan mudah tertangkap pada ukuran 

mata jaring yang sebenarya, kita nyatakan Tr < Tc.(Cadima, 2003) 

5.2. Dinamika suatu kohort, model "Peluruhan Eksponensial" 

Laju pertumbuhan dalam jumlah pertahun (AN/At), tergantung dari 

jumlah persintas N. Makin banyak persintas makin banyak yang akan mati. 

AN/At tidak tergantung pada At, karena pengurangan At pada saat yang 
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sama akan mengurangi AN. Jadi, adalah wajar untuk menganggap AN/At 

seimbang terhadap N : 

 
∆N(t)/ At = -Z*N(t)  
 
Dimana: Z = koefisien proporsionalitas 
 

 Z disebut juga "laju mortalitas total instantancus" atau "koefisien 

mortalitas total" atau singkatnya "laju mortalitas total". Unit Z adalah "per 

tahun" secara umur "per unit waktu" Jika Z konstan selam perjalanan hidup 

suatu kohort maka secara matematis setara dengan: 

 
N(t)=N(Tr)*exp(-Z*(t-Tr)) 
 

 Persamaan diatas disebut "peluruhan eksponensial" dan bersama 

dengan persamaan pertumbuhan) merupakan bagian penting dari teori stok 

ikan yang dieksploitasi. Gambar dibawah menunjukkan suatu kelompok 

kurva peluruhan eksponensial untuk berbagai inti Z. Makin tinggi nilai Z 

makin cepat penurunan jumlahnya dan makin rendah umur maksimalnya. 

 
Gambar 13. Kurva peluruhan eksponential, untuk Z=0,2, 0,5, 1 dan 2 
pertahun, dengan rekruitmen, N(Tr)= 1000 ekor. 

 Ricker (1975) mendifinisikan "laju sintasan" (S), sebagai "jumlah ikan 

yang hidup setelah waktu tertentu, dibagi jumlah awal, biasanya dengan 

basis waktu tahunan". 
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Jika t1 dan t2 adalah dua macam umur dimana t1<t2, maka jumlah 

ikan yang mati selama selang waktu t1 ke t2 adalah: 

 
N(t1)-N(t2) 
 

 Karena kita berkepentingan dengan pengaruh penangkapan 

terhadap stok ikan, kita harus, dapat membedakan dengan jelas antara 

mortalitas karena penangkapan dan mortalitas karena faktor-faktor lain. Z 

adalah koeftsfeir proporsionalitas yang dihitung untuk jumlah seluruh 

kematian. Koefisien proporsionalitas karena penangkapan disebut F, dan 

karena kematian sisebut M. F disebut "koefisien mortalitas penangkapan" 

dan M disebut "koefsien mortalitas alami". Keduan koefisien tersebut dapat 

dijumlahkan , menjadi (Hoggarth et al., 2006): 

 
Z=F+M 
 

 Jumlah kematian dapat dipisahkan menjadi jumlah kematian karena 

penangkapan, hasil tangkapan (C) dan sejumlah kematian karena sebab 

alami (D). Jumlah yang mati karena penangkapan, hasil tangkapan, selama 

periode waktu dari t1 ke t2 adalah: 

 
C(tl,t2) = F/Z*[N(tl)-N(t2)] 

 
 Persamaan ini disebut "persamaan hasil tangkap" juga disebut 

"persamaan Baranov, dengan asumsi F dan M konstan (dan juga Z konstan) 

antara tt dan t2 (Baranov, 1918). Fraksi ikan yang mati karena penangkapn 

(F/Z) disebut "laju eksploitasi" (E). Sedangkan jumiah ikan yang mati karena 

sebab alarm' pada persamaan ; 

 
D(t1,t2)=M/Z*[N(tl)-N(t2)] 

 
 Dalam kehidupan nyata mortaiitas biasanya berubah sesuai dengan 

umur kohort. Ikan kecil (muda) mengalami mortaiitas alami yang ebih besar 

karena lebih banyak ikan pemangsa. Di pihak lain ikan kecil akan 

mengalami mortalita penangkapan yang lebih rendah dari pada ikan besar 

baik karena belum masuk daerah penangkapan atau karena dapat lolos dari 

mata -jaring. Tetapi, jika rentan waktu antara t1 dan \2 terlalu panjang, 
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cukup wajar jika diasumsikan bahwa F dan M selam periode tersebut 

konstan. 

 Persamaan hasil tangkapan di atas adalah salah satu rumus 

matematik yang penting dalam biologi perikanan. Tapi, untuk beberapa 

penerapannya, akan lebih mudah menata kembali istiiahnya, dimana hasil 

tangkapan berkaitan der-gan jumiah" ikan pada awal perjalanan hidupnya 

(N(t1)). Untuk itu diterapkan ke N(t2): 

 
N(t2) = N(t1)*exp[-Z*(tl-t2)] 

 
Digabung menjadi : 
 

C(t1,t2)=N(t1)*F/Z*(1-exp(-Z*(t2-t1))) 
 

Persamaan di atas lebih umum digunakan untuk persamaan hasil 

tangkapan. Yang lebih mudah untuk penggunaan khusus adalah : 

 
C(t1,t2)=(t2-t1)*F*N(t2-t1) 

 
Dimana N (t 1,t2) adalah "rata-rata jumiah pesintas selama periode 

waktu t1 ke t2". Penggabungan dari kedua persamaan diatas : 

 

 

5.3. Estimasi Z dari Kurva Hasil Tangkapan yang dilinierkan 

Ada lima model, dan tiga diantaranya berdasarkan data komposisi 

umur, yaitu: 

1. Kurva hasil tangkapan yang dilinierkan dengan interval waktu konstan 

2. Kurva hasil tangkapan yang dilinierkan dengan interval waktu berubah-

ubah 

3. Kurva hasil tangkap kumulatif  

 Dan ada dua berdasarka data komposisi panjang : 

4. Kurva hasil tangkapan yang dilinierkan dan dikonversikan ke panjang 

5. Metode Jones dan van Zalinge. 

 

 

 

 

 



Dinamika Populasi Ikan                          Dr. Firman Farid Muhsoni., S.Pi., M.Sc. 

35 

Model umum kurva tangkapan yang dilinierkan : 

 

                    [                 ] 
 
Model 
berdasarkan 
data 
komposisi 
umur 

t=t2-t1 adalah konstantat 

Kurva hasil tangkapan yang dilinierkan dengan interval konstan 

lnC(t, t+t)=g-Z*t 

t =t2-t1 berubah-ubah 

t=kecil 

Persamaan kurva hasil tangkapan dengan 
selang 

  
         

  
=C-Z*⌈

    

 
⌉ 

 

t=∞ 

Persamaan kurva hasil 
tangkapan komulatif 

lnC(t,∞)=d-Zt 

Konversi 
umur ke 
panjang 

          
 

 
   

     

     
 

Dan 

  
  

 
    

 

 
       

     

   
  

        
 

 
       

 

  
  

Model 
berdasarkan 
data 
komposisi 
panjang 

Kurva hasil tangkapan linier yang 
dikonversikan ke panjang 

  
        

         
      [

     

 
] 

Metode Jones dan van zalinge 

lnC(L,L     
 

 
           

5.4. Persamaan Beverton dan Holt 

5.4.1. Persamaan Beuertoti dan Holt Berbasis data panjang 

Bevertob &Holt menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara  ̅ 

dan    ̅adalah: 

    
     ̅ 

      
 

dimana  ̅  adalah panjang rata-rata ikan ukuran L' yang lebih 

panjang. L' adalah panjang di mana semua ikan pada ukuran tersebut dan 

yang lebih panjang berada pada penangkapan penuh. L' adalah batas 

bawah dari interval kelas. 

5.4.2. Persamaan Beverton dan Holt Berbasis data umur 

Metode berbasis umur yang pararel Beverton & Holt menunjukkan: 

  
 

 ̅    
 

Dimana  ̅ adalah umur semua ikan t' dan yang lebih tua, dan dimana 

t’ adalah beberapa umur dimand semua ikan pada umur itu dan yang lebih 

tua berada penuh di daerah penangkapan. 
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5.4.3. Persamaan Z (Beverton dan Holt) Berbasis data umur panjang 

pertaina kali tertangkap 

Versi ketiga persamaan yang ada secara matematis setara, tapi 

secara konseptual berbeda. Anggalah satu "kurva seleksi alat tangkap" 

untuk, katakanlah sebuah trawl. Sumbu vertikal adalah persentase ikan 

yang masuk jaring trawl yang tertahan mata jaring (Lc), atau L50% adalah 

panjang dimana 50% ikan tertahan dan 50% nya lolos lewat mata jaring. 

Perhatikan bahwa Lc<L'. Versi persamaan Z(Beverton dan Holt) adalah: 

 

   
    ̅ 

 ̅    
 

 
Dimana Lc adalah "panjang dimana 50% dari ikan yang masuk jaring 

tertahan dan  ̅c adalah " rata-rata panjang ikan dari seluruh hasil tangkap". 

 
Gambar 14. Kurva seleksi alat tangkap 

5.5. Mortalitas Alami 

Mortalitas alami yakni mortalitas yang terjadi karena berbagai sebab 

selain penangkapan, seperti: pemangsaan, kanibalisme, penyakit, stes 

pemijahan, kelaparan, dan usia tua. Mortalitas tersebut terkait dengan 

ekosistem. Spesies yang sama yang berada pada daerah yang berbeda 

mungkin mempunyai laju mortalitas yang berbeda, tergantung dari 

kepadatan, pemangsaan dan persaingan yang kelimpahannya dipengaruhi 

oleh kegiatan penangkapan. Karena pengukuran M tidak mungkin diperoleh, 

maka telah dicoba untuk menentukan kualitas yang didapat dianggap 

proposional dengan M dan yang lebih mudah untuk diukur (atau diduga). 



Dinamika Populasi Ikan                          Dr. Firman Farid Muhsoni., S.Pi., M.Sc. 

37 

5.5.1. Rumus empiris Pauly 

Pauly (1980) menyusun analisis regresi M (pertahun) terhadap 

K(pertahun), L  (cm) dan T (rata-rata suhu permukaan air tahunan dalam 

derajat celcius). 

In M = -0,152 - 0,279 * In L  + 0,6543* In K+ 0,463* In T 
 

Nilai M (pertahun) yang dihitung dengan "rumus Pauly" untuk 

berbagai kombinasi dari L , K dan T. Persamaan diatas memberi suatu 

dugaan M yang termasuk ke dalam kategori "taksiran yang kualifaid". 

Persamaan diatas mungkin benar untuk rata-rata ikan, tapi mungkin 

meleset jauh untuk stok ikan tertentu. Rumus tersebut menunjukkan: 

1. Ikan kecil mempunyai mortalitas yang tinggi. 

2. Spesies ikan yang tumbuh cepat mortalitas alaminya tinggi. 

3. Makin hangat suhu lingkungan perairan makin tinggi mortalitas alami. 

 
Rumus Pauly didasarkan hanya atas data stok ikan, dan hasilnya 

tergantung kepada cara bagaimana kita mengukur panjang (panjang total, 

panjang standart, panjang cagak dan sebagainya). Karena persamaan pauly 

hanya memberikan dugaan kasar dari M rinciannya dapat kita abaikan. 

Jangan menggunakan rumus Pauly untuk krustacea, moluska, atau 

chepalopod atau invertebrata lainnya, karena rumus tersebut tidak 

mencakup kelompok tersebut. 

5.5.2. Rumus Rikhter dan Efanov 

Beverton & Holt meneliti suatu hubungan antara rentan umur alamiah 

(Tm), dengan rasio Lm/L , dimana Lm adaiah panjang saat pertama kali 

memijah. Holt (1962) menyatakan bahwa rasio Lm/L  telah diterima secara 

umum yaitu sekitar 2/3 (rata-rata 0,64 dengan nilai minimum 0,3 dan 

maksimum 0,9). 

Melanjutkan penyelidikan ini dalam dinamika komparatif untuk stok 

lintang tinggi, Rieker & Efanov (1976) menunjukkan asosiasi yang erat 

antara M dan Tm50%, umur dimana 50% dari populasi telah matang (juga 

disebut "umur matang yang massif”) 
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Mereka juga menyataka bahwa Tm 50% harus sama dengan "umur 

optimum" yang dinyatakan sebagai umur dimana biomassa suatu kohort 

adaiah maksimal. 

Tugas 7. 

Analisa berapa mortalitas sumberdaya perikanan pada tugas 4,5 dan 6  
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6. SOFTWARE FISAT II 

Data panjang ikan pengambilan data di Lapang : 

Tanggal:                    Alat 
tangkap : 

TPI / Kab : 
  

Daerah penangkapan.:  Enumerator :  

Jenis ikan : Lemuru  Nama Lokal : ............................................................  

No  
Interval Panjang  
(cm)  

FREKWENSI PANJANG IKAN   JML  

 8.0    

 8.5    

 9.0   111  3  

 9.5   1111 111  7  

 10.0   1111 1111  10  

 10.5  1111  1111  1111  1  16  

 11.0  1111  1111  1111  1111 11  22  

 11.5  1111  1111  1111  15  

 12.0  1111  1111  1  11  

 12.5  1111  111  8  

 13.0  1111  4  

 13.5  111  3  

 14.0    

 
Hasil rekapitulasi data  panjang ikan pengambilan data di Lapang setiap 
bulan 

TL  
(cm)  

Distribusi Panjang Total (TL) ikan lemuru Selat Bali (ekor) Th. 2009  

(A) 9-Apr  (B) 11-Mei  (C) 8-Juni  (D) 9-Juli  (E) 7-Agu  (F) 5-Sep  

8  0  0  0  0  0  0  

8.5  0  3  2  0  0  0  

9  0  14  7  3  4  0  

9.5  0  22  12  2  9  3  

10  0  18  26  8  11  3  

10.5  0  9  25  15  14  4  

11  0  2  15  30  23  6  

11.5  0  0  7  39  34  3  

12  0  0  3  32  28  25  

12.5  1  0  2  25  22  32  

13  4  0  2  21  30  27  

13.5  6  1  1  11  26  26  

14  22  7  7  14  13  29  

14.5  36  18  1  11  6  24  
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15  74  38  6  8  6  22  

15.5  66  73  35  21  17  22  

16  46  79  74  40  22  29  

16.5  23  80  74  73  27  28  

17  18  73  70  82  41  34  

17.5  22  43  54  63  50  32  

18  27  31  50  48  42  33  

18.5  12  13  41  22  24  26  

19  7  18  25  13  13  15  

19.5  3  6  18  10  7  7  

20  0  3  8  4  3  2  

20.5  0  1  4  3  1  0  

Jumlah  367  552  569  598  473  432  

W (kg)  11.98  18.29  20.21  18.90  13.90  13.47  

Yn (kg)  17,564.66  19,642.40  27,779.40  22,353.00  11,109.10  11,726.00  

 
Install program software FiSAT (FAO ICLARM Stock Assessment 

Tools) terlebih dahulu, kemudian membuka aplikasi untuk memulai tampilan 

baru. Setelah  membuka  aplikasi,  maka  akan  muncul  tampilan  dan  

kotak  dialog  berikut.  Klik  File kemudian pilih New atau Ctrl+N untuk 

membuat dokumen baru.   

 

 
 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan :  

1. Klik FileNew, kemudian beri nama file yang akan Anda buat. Dalam hal ini 

saya beri nama Latihan_Fisat, kemudian klik Save. Maka akan muncul 

tampilan seperti berikut :  
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2. Pada kolom Species name, isikan dengan nama spesies ikan, misalnya 

Sardinella lemuru. Sedangkan pada kolom Other identifier, isikan dengan 

peng-identifikasi lainnya, misal Bali sardinella. Pada kolom Unit of 

measurment dan Type of measurement biarkan saja. Pada kolom Smallest 

midlength dan Class interval, isikan panjang terkecil sampel dan interval 

kelas yang ada di Data LF Lemuru 2008, dalam hal ini midlength nya yaitu 8 

dan kelas interval nya 0,5. 

Note: harap diperhatikan penggunaan titik (.) dan koma (,) pada penulisan 

angka desimal, apabila Anda memakai koma (,), maka pada penulisan 

desimal selanjutnya juga harus menggunakan koma, jika tidak, sistem akan 

menolak.  

 

3. Kemudian klik add sample, maka akan muncul kotak dialog dibawah ini. 

Pada kolom Sample No. Isikan no sampel yang akan dibuat (1,2,3...dst). 

Sedangkan pada Sampling date isikan tanggan,bulan dan tahun seperti 

yang ada di Data LF Lemuru 2008. Berikut hasilnya. Klik OK 
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4. Isikan data pada kolom pertama Fisat sesuai dengan kolom pertama Data 

LF Lemuru 2008, dengan cara copy paste Paste disiniCopy data ini, maka 

hasilnya akan seperti ini : 
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5. Kemudian klik AssesDirect of L/F DataELEFAN I,maka akan muncul 
seperti ini  

 
 

 
 
6. Klik Respon Surface, L∞ = 17-30, k= 0.5-2. Starting sampel isi 1 dan 

length diisi dengan klas yang memiliki frekuensi terbanyak 15 (sesuai nilai 

pada sampel) dan pada kolom yang sudah ada isikan dengan angka seperti 

pada gambar berikut, klik compute. Apabila ada tulisan search complete, 

berarti proses berhasil. 
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7. Selanjutnya pada kolom yang berwarna warni, pada kolom warna merah 

pilih angka yang tertinggi, dalam hal ini yaitu 0,271. Ulangi langkah. ganti 

Starting sampel dan length menjadi 2 dan 25 (nilai sesuaikan dengan rakab 

data lapang). Klik compute. Selanjutnya pada kolom yang berwarna warni, 

pada kolom warna merah pilih angka yang tertinggi. lakukan pada semua 

sampel. 

 

Sampel Tanggal Starting length   Linf k 

1 9-Apr-09 15 0.278 19.6 0.8 

2 11 Mei 2009 15.5 0.352 18.95 1.03 

3 8 juni 2009 16 0.378 20.25 0.88 

4 9 Juli 2009 16.5 0.352 19.6 1.03 

5 

7 Agustus 

2009 11.5 0.352 18.95 1.03 

6 5-Sep-09 12.5 0.321 18.3 1.33 

 

8. Pilih score teringgi (0.375 dengan L∞ = 20.25 dan k 0.88) untuk proses 

selanjutnya. Kemudian klik Automatic search, masukan angka tertinggi (L∞ 

= 20.25 dan k 0.88) , lalu klik compute. Hasilnya adalah 20,50. Hasil L∞ dan 

k untuk semua sampel sebagai berikut: 
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9. Kemudian klik K-Scan, masukan angka hasil Automatic Search (20,25). 

Klik Compute. Dan hasilnya: 

 
 

10. Kemudian Anda bisa print hasil diatas dengan cara klik tombil print. 
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11. Langkah selanjutnya, klik Plot VBGF Curve, kemudian beri centang pada 

bagian Plot VBGF Curve di bagian Options,klik Plot VBGF, kemudian lihat di 

bagian Graph (Output). Maka hasilnya : 

 

 
 

12. Dan Anda bisa menyimpan hasil tersebut dengan menekan tombol print. 

 

13. Selanjutnya untuk analisis Mortalitas, buka file latihan Fisat yang telah 

Anda buat tadi. Kemudian pilih menu AssesessMortality EstimationZ 

FromSteady-sate SampleLength-converted Catch Curve, seperti ditampilkan 

dalam gambar berikut : 
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14. Maka akan muncul jendela berikut, isikan angka sesuai gambar dibawah 

ini : 

 
 

15. Isi L∞ dan K sesuai hasil K scan (L∞ = 21.25 dan k= 0.690), Klik 

Compute Data Points. Dan Anda dapat melihat hasilnya dengan melihat di 

menu-menu Catch Curve dan Regression Statistic,seperti gambar dibawah 

ini: 
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16. Lalu coba Anda pilih menu Extrapolate Prob.di bagian bawah. Taruh 

kursor di kolom Mean Annual habitat temperature *.Lalu klik Proceed 

 

17. Maka akan muncul jendela seperti dibawah ini : 

 
 

18. Klik Show Prob., maka akan muncul seperti dibawah ini : 
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19. Lalu Anda bisa memilih Use Running Avg. Untuk mebuat sistem secara 

default memunculkan angka-angka pada L25 L50 dan L75. Dan hasilnya 

sebagai berikut : 

 
Dan Anda dapat menyimpan hasilnya dengan menekan tombol Save 

Probabilities. 

 

20. Untuk mencari Rekrutmen, buka kembali file Fisat Anda, klik 

AssesRecruitment Patern  
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21. Lalu pilih menu Growth Parameter Input & Graph, dan isikan angka pada 

kolom yang tersedia, dan klik Compute. Maka hasilny seperti dibawah ini : 

 



Dinamika Populasi Ikan                          Dr. Firman Farid Muhsoni., S.Pi., M.Sc. 

51 

22. Dan Anda juga dapat melihat hasil hasil lainnya pada menu Numeric 

Result : 

 
 

23. Dan Anda juga bisa melihat hasil dengan lebih mudah dipahami dengan 

cara, pilih menu Growth Parameter Input & Graph, pada bagian Group 1 dan 

2, isikan angka 1 dan 2, lalu klik decompose, maka hasilnya akan seperti ini: 

 

 
 

24. Dan Anda bisa langsung menyimpannya dengan menekan tombol Print. 
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 7. ANALISIS DATA CATCH-EFFORT 

Kata "fishery" dengan terjemahan "perikanan" mempunyai arti 

khusus "perikanan tangkap". Penggunaan kata perikanan pada konteks ini 

selanjutnya berarti perikanan tangkap, baik untuk perikanan laut maupun 

perikanan tawar (danau, waduk perairan alami lainnya). 

Manajemen penkanan menghadapi masalah yang paling esensial 

tentang "optimal  control”. Metode perhitungan usaha penangkapan optimal 

adalah tentang penerapan model dinamika perikanan. Kemudian dianalisis 

dengan matematika dan statistika ataupun metode numerik lainnya. Hasil 

estimasi ini kemudian dijadikan dasar kebijaksanaan dalam penerapan 

jumlah usaha penangkapan untuk suatu stok perikanan. Sayangnya, model 

untuk menduga manajemen penangkapan yang optimal ini memerlukan 

penyederhanaan kondisi dinamika perikanan yang sangat kompleks, dan 

kita harus berasumsi bahwa manajemen penangkapan optimal yang didapat 

dan model tersebut mendekati kondisi perikanan yang sebenarnya. 

Kebanyakan perikanan tangkap dikelola berdasarkan data historis 

tentang jumlah effort dan total catch. Data "time-series" masa lalu ini, 

bersama dengan pengalaman, digunakan untuk mempelajari pengaruh 

tekanan penangkapan terhadap stok ikan, dan pola manajemen yang harus 

diterapkan sehubungan dengan penurunan hasil tangkap (yang berarti 

penurunan stok ikan). 

Selain model catch dan effort, altematif pendekatan yang lain juga 

banyak digunakan untuk pengelolaan perikanan. Jika umur stok (cohort) dan 

catch bisa ditentukan, virtual population analysis" atau "cohort analysis" 

sering digunakan untuk menduga potensi stok perikanan. Metode tersebut 

diatas bisa digunakan untuk menduga parameter populasi dan status dari 

"system", dan bahkan bisa menggambarkan kondisi yang lebih detail 

dibandingkan dengan data catch dan effort Pada jenis perikanan tertentu 

"larval sampling program" atau "echo sounding studies" dapat memberikan 

petunjuk yang berharga tentang kondisi stok. 

7.1. Model Perikanan 

Dalam arti yang sangat sederhana, suatu perikanan adalah 

eksploitasi sumberdaya yang mana kapal nelayan pergi ke laut dan kembali 

ke darat membawa ikan. Data reflektif dari program ini adalah laporan 

tentang jumlah effort dan hasil tangkapan. Baranoy (1925) dalam Schnute 

(1977) pertama menggunakan sistem ini secara sistematik dan menyatakan 

bahwa kegiatan perikanan bukanlah secara sederhana pengambilan dari 
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stok ikan seperti bunga terhadap kapital dalam kegiatan ekonomi. 

Sebaliknya, Kegiatan perikanan justru menurunkan jumlah stok ikan. Dia 

memberikan contoh dengan menunjukkan perbedaan catch per unit effort 

sebelum dan sesudah perang dunia I. Dari contoh tersebut dapat dipahami 

bahwa stok ikan bisa pulih kembali setelah beberapa lama tidak mengalami 

tekanan dari kegiatan perikanan. 

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa hasil tangkap pada 

waktu tertentu merupakan indikator dari ukuran biomas stok pada saat itu. 

Secara teoritis, jika kita membuat seimbang pengaruh emigrasi dan imigrasi, 

perubahan biomas populasi pada tahun tertentu dengan satu tahun 

berikutnya bisa ditufiskan secara sederhana sebagai berikut: 

P(t+1)=P(t)
+(R+G)-(C+M) 

Dimana : 

P(t+1) = biomas populasi pada saat (t+1) 

Pt = biomas populasi awal, pada saat t 

R = Rekruitmen selama waktu t 

G = Pertumbuhan selama waktu t 

C = jumlah hasil tangkap selama waktu t 

M = mortalitas alami selama waktu t 

 

Pada kondisi tidak ada kegiatan perikanan dan dengan menyatukan nilai 

rekruitmen dan pertumbuhan sebagai produksi, maka persamaan diatas bisa ditulis kembali 

sebagai berikut: 

P(M)=P(t)+Pd-M 

Dimana: 

Pd = produksi (R+G) selama waktu, t 

Jika biomas suatu stok dihubungkan dengan umur perkembangannya maka kita akan 

mendapatkan persamaan logistik sebagai berikut: 

   
 

            
 

Dimana : 
Pt = biomas stok pada waktu, t 
k = daya dukung maksimum perairan alami terhadap biomas stok 
r = laju pertumbuhan intrinsik dari stok populasi 

to = waktu pada saat Pt 

t = waktu, tahun, bulan dst 
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Pertumbuhan atau peningkatan biomas stok diekspresikan dengan persamaan : 

 

  

  
       (

 

 
)  

7.2.  Model Produksi Schaefer 

Schaefer menyatakan bahwa pertambahan biomas 
  

  
 sebagai produksi biomas 

surplus. Produksi maksimum Pe didapatkan dengan menurunkan persamaan di atas 

menjadi: 

 

    (
  

 
)    

  
 

 
 

      (
    

 
)    

 
Dengan demikian jelas sekali bahwa catch per unit efforts 

merupakan fungsi linier dari effort E, dengan intersep : 

Intersep : a = q*k 

slope :   
    

 
 

 

Pada persamaan linier , nilai ini adalah setengah dari intersep dibagi 

koefisien arah regresi. 

 

   
 

 
 
 

 
  

 

   
 

 
(
     

    
)  

 

 
 
 

 
  

 
Jika effort optimum digunakan persamaan tangkapan C, maka hasil 

tangkapan maksimum yang mempertahankan biomas stok pada kondisi 

keseimbangan diduga dengan: 

 

       
 

  
  

   

 
) 
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    ) 

Dimana 

   
 

 
 
  

 
) 

 

TUGAS 8: 

Sejak tahun 1974, alat tangkap purse seine mulai diperkenalkan di 

daerah Muncar, Banyuwangi. Mulanya introduksi ditentang oleh nelayan, 

yang mengakibatkan peristiwa anarkis terhadap salah satu tokoh nelayan 

(Aim. A. Mursjid). Namun karena melihat hasil tangkapan yang cukup banyak, 

jumlah purse seine segera meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Sejak 

tahun 1986, nelayan mulai merasakan penurunan hasil tangkap ikan lemuru 

dari perairan Selat Bali. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Selat Bali 

mengadakan perjanjian bersama untuk mengendalikan jumlah purse seine 

agar tidak terjadi penangkapan beriebihan. Total purse seine yang boleh 

beroperasi di Selat Bali adalah 273 unit, masing-masing 190 unit dari Muncar, 

dan 83 unit dari Selat 3ali. pertanyaannya adalah apakah status stok ikan lemuru 

di perairan Selat Bali sudah mengalami over-fishing. 

PENELITIAN: 
Untuk mempelajari status stok sumberdaya ikan lemuru di perairan 

Selat Bali, seorang mahasiswa mengumpulkan data perkembangan jumlah 

unit purse seine, yang dihubungkan dengan total hasil tangkapan ikan lemuru 

dari alat tersebut. Data purse seine (effort) dan hasil tangkapan lemuru (catch) 

adalah sebagai berikut: 

No Tahun Jumlah Alat 
Tangkap (unit)  

Jumlah Hasil Tangkap 
(ton) 

1 1977 6 650 
2 1978 12 1.050 
3 1979 35 1.650 
4 1980 67 1.700 
5 1981 111 2.500 
6 1982 145 3.000 
7 1983 175 3.200 
8 1984 180 3.000 
9 1985 190 2.650 

10 1986 192 2.000 
11 1987 195 1.500 
12 1989 198, 1.200 
13 1990J 198 1.000 
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PERTANYAAN: 

Tentukan status pemanfaatan stok sumberdaya ikan dengan menggunakan 
model Schaefer,  

7.3. Model Produksi Fox  

Model schaefer seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berasumsi 

bahwa catch per unit effort U, merupakan fungsi linier negatif dari effort E, 

dalam bentuk:  

 
U =a-b*E 
 

Pada saat E=
 

 
, maka nilai U=0. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

perluasan effort E, sampai a/b akan menyebabkan hasil tangkap per satuan 

usaha U, menjadi nihil atau nol. Ini berarti setiap perahu yang pergi ke laut 

tidak akan kembali mendarat dengan membawa ikan. Kenyataannya, atau 

dibandingkan dengan kondisi lapangan yang ada, asumsi ini mempunyai 

kelemahan karena bagaimanapun besarnya tekanan tertiadap stok, setiap  

nelayan  masih  akan   mempunyai   peluang  untuk  mendapatkan   ikan 

walaupun dalam jumlah yang sangat rendah. Selanjutnya pada saat E>a/b, 

maka U<0; atau dengan kata lain pada saat effort E, melebihi nilai a/b, maka 

hasil tangkap per satuan usaha yang didapat bahkan negatif. Kenyataannya 

hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, walaupun model schaefer merupakan 

model dasar dari model-model yang muncul selanjutnya, banyak peneliti 

yang akhirnya menentang dasar teori dari model tersebut. 

Model Fox (1970) memulai teorinya dari asumsi bahwa berapa 

besarpun fishing effort E, nelayan akan masih menghasilkan dalam bentuk 

catch C, dengan demikian walaupun sangat rendah. Catch per unit effort U, 

tidak akan pernah mencapai nol apalagi negatif. Model Fox juga sesuai 

dengan Schaefer yang menyatakan bahwa catch per unit effort U, menurun 

dengan meningkatnya effort E; Namun pada model Fox penurunan itu terjadi 

secara eksponensial, sementara pada model Schaefer itu terjadi secara 

linier. Dengan demikian model Schaefer: 

 
U = a-b*E 
 

Sedangkan model Fox: 
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Dimana :C dan d adalah konstanta yang berbeda dengan a dan b pada 
model Schaefer terdahulu. 

 

Pada model Fox, ini berarti bahwa nilai catch per unit effort akan 

lebih tinggi dari nol untuk setiap nilai effort E. Persamaan eksponensial dari 

Fox menjadi linier jika logaritme natural dari U diplotkan dengan effort, 

menjadi: 

 
LnU = c-d*E 
 

Dimana : c dan d adalah konstanta yang berbeda dengan a dan b pada 
model Schaefer terdahulu. 
 

 
 

Gambar 15. Perbedaan  under- dan  over-estimate antara  Model  
Schaefer (1959) dengan model Fox (1970) 

 
 Gambar 7.1 menunjukkan penampakan dan perbedaan dari kedua 

model tersebut. Pada nilai effort E, dekat dengan nol, nilai catch per effort U, 

untuk kedua model mencapai nilai maksimum. Peningkatan nilai effort 

sampai pada level A, penurunan nilai per unit effort U, untuk kedua model 

hampir sama. Namun dengan nilai effort yang semakin tinggi dan melewati 

titik A ke kanan, perbedaan ini menjadi bertambah besar. Dengan demikian 

pemilihan model menjadi penting hanya jika nilai effort tinggi. 

Jika hubungan antara catch dan effort pada model Schaefer adalah 

kwadratik, maka pada model Fox, hubungan ini tampaknya eksponensial 

juga seperti hubungan 
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catch per unit effort U, dengan effort E. 
 

C = E'ec-d*E 
 

Untuk menghitung effort optimum Ee, yang menghasilkan catch pada 

kondisi keseimbangan adalah : 

 

   
 

 
 

 
Nilai d adalah koefisien arah dari regresi setelah catch per unit effort 

U, ditransfer ke dalam bentuk logaritmik. Sedangkan hasil tangkap 

maksimum Cmsy, yang mempertahankan stok ikan pada kondisi 

keseimbangan adalah 

   (
 

 
)         

 
Tugas 9 

Untuk mempelajari status stok sumberdaya ikan lemuru di perairan 

Selat Bali, seorang mahasiswa mengumpulkan data perkembangan jumlah 

unit purse seine, yang dihubungkan dengan total hasil tangkapan ikan lemuru 

dari alat tersebut. Data purse seine (effort) dan hasil tangkapan lemuru (catch) 

adalah sebagai berikut: 

No Tahun Jumlah Alat 
Tangkap (unit)  

Jumlah Hasil Tangkap 
(ton) 

1 1977 6 650 
2 1978 12 1.050 
3 1979 35 1.650 
4 1980 67 1.700 
5 1981 111 2.500 
6 1982 145 3.000 
7 1983 175 3.200 
8 1984 180 3.000 
9 1985 190 2.650 

10 1986 192 2.000 
11 1987 195 1.500 
12 1989 198, 1.200 
13 1990J 198 1.000 

PERTANYAAN: 

Tentukan status pemanfaatan stok sumberdaya ikan dengan menggunakan 
model Fox  
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7.4. Model Walter-Hiiborn (1975) 

Model-model tentang pendugaan potensi lestari dari suatu stok ikan 

biasanya disebut Biomass Dynamics Models (BDM) atau sering juga disebut 

Surplus Production Models (SPM). Keseluruhan model tersebut berdasarkan 

pada data time series dari Catch dan Effort. Berdasarkan sifatnya model-

model ini bisa dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (a) equilibrium-state, 

dan (b) non-equilibrium state models. Model dari Schaefer (1959) dan Fox 

(1970) seperti kita bicarakan terdahulu termasuk dalam kelompok 

equilibrium-state karena selalu berpedoman pada titik maksimum (kurva 

parabola) atau kondisi keseimbangan biomas stok. Model-model tersebut 

tidak bisa memberikan kwantifikasi dari masing-masing parameter populasi 

seperti koefisien catchbility, laju pertumbuhan intrinsik r, dan daya dukung 

alami maksimum k. 

Model-model yang akan kita bicarakan selanjulnya (model non-

equilibrium state) antara lain Walter & Hilborn (1976). Model tersebut tidak 

tergantung pada kondisi keseimbangan dari suatu stok biomas perikanan. 

Selain itu dia juga mampu mengestimasi nilai-nilai parameter populasi 

didalam model sehingga menjadikan pendugaan lebih d'tnamis dan lebih 

mendekati kenyataan di lapangan. 

Walter and Hilborn (1976) menyatakan bahwa biomas pada tahun ke 

t+1, Pt+1, bisa diduga dari Pt ditambah pertumbuhan biomas selama tahun 

tersebut dikurangi dengan sejumlah biomas yang dikeluarkan melalui eksploitasi 

dari effort E. Pemyataan ini bisa diekpresikan sebagai: 

Pt+1=Pt+(r*Pt-(r/k))*Pt
2)-q*Et*Pt 

 

Dimana : 

P(t+i) =besarnya stok biomas pada waktu, t+1; 

Pt = besarnya stok biomas pada waktu, t; 

r = laju pertumbuhan intrinsik stok biomas (konstan) 

k = daya dukung maksimum lingkungan alami 

q = koefisien catchability; 

Et = jumlah effort untuk mengekploitasi biomas tahun, t; 

 

    

  
     (

 

   
)          

 

/apangan


Dinamika Populasi Ikan                          Dr. Firman Farid Muhsoni., S.Pi., M.Sc. 

61 

Persamaan ini merupakan fungsi multi-linier, dengan ploting antara nilai 
transformasi catch per unit effort U, dengan effort E dalam bentuk : 

 

Y=b0+b1*X1+b2*X2 

 

Dimana 

Y= 
    

  
   

b0=r 

   (
 

   
) 

b2=q 

X1=Ut 

X2=Et 
 

Dengan persamaan regresi berganda, nilai konstan b0, b1 dan b2 dapat 

dihitung. Dengan demikian nilai parameter biologi dari stok seperti intrinsic 

gropwth rate, r, catchabilyty coefficient q, dan natural carrying capacity k, 

dapat diketahui. 

Untuk mengurangi "bias", Walters & Hilborn (1976) memodifikasi 

persamaan di atas menjadi: 

               (
 

   
)    

          

Dari persamaan: 

 

Y=b1*X1+b2*X2+b3*X3 

Dimana 

Y=           

X1=Ut 
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X1 =Ut 

X2=Ut
2 

X3=Ut*Et 

b1=r 

b2= 
 

   
  

b3=q 
 

Tugas 10 
Untuk mempelajari status stok sumberdaya ikan lemuru di perairan 

Selat Bali, seorang mahasiswa mengumpulkan data perkembangan jumlah 

unit purse seine, yang dihubungkan dengan total hasil tangkapan ikan lemuru 

dari alat tersebut. Data purse seine (effort) dan hasil tangkapan lemuru (catch) 

adalah sebagai berikut: 

No Tahun Jumlah Alat 
Tangkap (unit)  

Jumlah Hasil Tangkap 
(ton) 

1 1977 6 650 
2 1978 12 1.050 
3 1979 35 1.650 
4 1980 67 1.700 
5 1981 111 2.500 
6 1982 145 3.000 
7 1983 175 3.200 
8 1984 180 3.000 
9 1985 190 2.650 

10 1986 192 2.000 
11 1987 195 1.500 
12 1989 198, 1.200 
13 1990J 198 1.000 

PERTANYAAN: 

1. Tentukan status pemanfaatan stok sumberdaya ikan dengan 

menggunakan model Walter-Hilborn? 

2. Tentukan status pemanfaatan stok sumberdaya ikan lemuru (under-

fishing, MSY, over-fishing? 

3. Apa rekomendasi anda berdasarkan hasil analisis data;
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8. Contoh Penelitian Dinamika Populasi 
Menggunakan Metode Analitik 

8.1. Analisis Potensi Rajungan (Portunus pelagicus) di Perairan 
Bangkalan - Madura 

Pendahuluan  
Potensi perikanan Indonesia jumlahnya mencapai 6,2 juta ton/tahun 

baru dimanfaatkan 58,2 % dengan demikian masih tercatat 41.5% potensi 

yang belum dimanfaatkan atau sekitar 2,6 juta ton/tahun. Secara nasional 

sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan 58.2% dari total potensi 

lestarinya atau maximum suistable yield (MSY), namun dibeberapa tempat 

atau kawasan perairan beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami 

kondisi tangkap lebih atau over fishing (Dahuri,2000). 

 Menurut data statistik (2003) menyebutkan bahwa jumlah produksi 

perikanan di Jawa Timur mencapai 21.535.049 ton dengan nilai nominal 

sebesar Rp.2.073.594.288. Salah satu sumber ikan laut yang penting ialah 

Rajungan (Portunus pelagicus) dengan total produksi sebesar 0.0079% dari 

total produksi perikanan Jawa Timur. 

 Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang 

berada di wilayah Jawa Timur. Kabupaten ini mempunyai luas perairan 

sebesar 105 km2. berdasarkan karakteristik sumberdaya dan faktor 

oceanografis  perikanan laut di wilayah ini terbagi atas : (1) Wilayah perairan 

laut Jawa , terletak disebelah utara kabupaten Bangkalan dengan luas 

perairan mencapai 63 km2, daerah meliputi Kecamatan Arosbaya, 

Kecamatan Tanjung bumi dan kecamatan Sepulu, Bangkalan, perairan utara 

Socah  daerah bagian utara berbatasan dan terimbas langsung oleh 

perairan laut jawa. (2) Wilayah perairan Selat Madura, dengan luas 45 km2 

meliputi daerah Kecamatan Modung, Kecamatan Kamal dan Kecamatan 

Kwayar, Kecamatan Kamal  wilayah ini terimbas dan berbatasan langsung 

denagan Selat Madura. 

 Potensi Rajungan (portunus pelagicus) di wilayah Kabupaten 

Bangkalan dapat ditemui hampir di seluruh wilayah perairan, menurut data 

statistik (2003) jumlah produksi Rajungan di perairan kabupaten Bangkalan 

mencapai 59,13 % dari total produksi rajungan di Jawa Timur, hal ini 

menunjukkan bahwa wilayah Bangkalan merupakan daerah yang 

mempunyai potensi rajungan yang cukup besar. Wilayah perairan laut Jawa 

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang mampu dan 

telah memberikan kontribusi yang besar dalam produksi perikanan 

khususnya rajungan. Tercatat bahwa wilayah ini telah menyumbangkan 28% 
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dari total seluruh potensi rajungan yang ada di wilayah kabupaten 

Bangkalan (Annonymous,2003). 

 Semakin bertambahnya jumlah nelayan di Bangkalan akan 

meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya perikanan khususnya 

rajungan. Hal ini bisa menyebabakan kondisi kelebihan tangkap (over 

fishing) untuk rajungan. Untuk mengetahui sampai seberapa besar potensi 

yang ada di perairan Bangkalan perlu dilakukan pengkajian terhadap potensi 

sumberdaya rajungan. Pengkajian sumberdaya rajungan berguna untuk 

menentukan manageman pemanfaatan rajungan ke depan sehingga potensi 

rajungan akan tetap lesteri dan pemanfatannya bisa terus dilakukan tanpa 

menyebabkan over fishing. 

Exploitasi yang cenderung bersifat open acces dan belum 

diketahuinya seberapa besar potensi perikanan (rajungan) merupakan salah 

satu penyebab kurang tepatnya strategi manajemen dalam pembangunan 

sector perikanan (rajungan). Kekurangan tepatan dalam pendugaan potensi 

lestari dalam memilih teknik pengelolaan yang sesuai akan menyebabkan 

tangkap lebih (over fishing) atau bahkan hancur (Collapse), seperti yang 

banyak terjadi pada beberapa sumber daya perikanan dunia. 

Tingkat pemanfaatan potensi perikanan khususnya rajungan akan 

berpengaruh terhadap kelestarian stok. Apabila tingkat pemanfaatan masih 

dibawah potensi sumberdaya yang ada tidak akan banyak berpengaruh 

terhadap ketersediaan stok namun apabila tingkat pemanfaatan melebihi 

potensi yang ada maka akan membahayakan kelestarian stok ikan. Dengan 

adanya informasi mengenai seberapa besar potensi rajungan saat ini, maka 

pemanfaatannya akan lebih terkendali dan terarah. Upaya pengaturan 

pemanfaatan potensi rajungan dimasa yang akan datang  di wilayah 

perairan Bangkalan Madura  diperlukan suatu informasi yang tepat 

mengenai parameter biologi dan pertumbuhan serta mortalitas yang dapat 

digunakan sebagai acuan  didalam  kebijaksanaan pengelolaan rajungan di 

masa depan. 

 
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerangkan potensi 

rajungan diperairan Bangkalan Madura, dengan melakukan analisis untuk 

mendapatkan : 

1. Parameter biologi, parameter pertumbuhan dan mortalitas rajungan 

(portunus pelagicus). 

2. Tingkat pengusahaan rajungan berdasarkan kaidah maximum suistable 

yield (MSY) berdasarkan kaidah lestari. 
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Model Penelitian 
 Sparre P. et all, (1989) menjelaskan bahwa model yang digunakan 

untuk menduga besarnya potensi perikanan laut adalah: model holistik 

(holistic models) dan model analisis (analitycal models). Model holistic 

menganggap suatu stok ikan sebagai suatu biomassa yang homogen yang 

tidak memperdulikan struktur panjang dan umur dari stok. Sedangkan model 

analitik dengan menggunakan stuktur panjang dan umur dari stok.Pada 

penelitian ini model yang dipergunakan adalah model analitik.  

 

Rancangan penelitian 

 

Teknik  Pengumpulan Data 
Tempat pengambilan sample dilakukan di: (1) Perairan Laut Jawa 

Kabupaten Bangkalan, yang meliputi: Kecamatan Arosbaya, Kecamatan 

Tanjung bumi, kecamatan Sepulu, Bangkalan dan perairan utara Socah,  (2) 

Perairan Selat Madura, yang meliputi: Kecamatan Modung, Kecamatan 

Kamal, Kecamatan Kwayar dan Kecamatan Kamal. Sampel diambil dari 

kapal yang mendarat di pangkalan pendaratan ikan, karena kapal tidak 

menggunakan alat bantu seperti sonar, fish finder dan radar maka semua 

dianggap sama (homogen) 
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Jumlah sampel yang diambil dari masing-masing kapal sebanyak 

20% dari total hasil tangkapan. Setiap kapal contoh akan dicatat mengenai : 

- Tanggal operasi 

- Daerah operasi 

- Hasil tangkapan 

- Panjang dan berat sample 

- Jenis kelamin dan TKG 

Pengambilan sample dilakukan sebanyak tiga kali dan pengambilan 

sample dilakukan tiap bulan, sehingga lama pengambilan sample selama 

tiga bulan. Waktu pengambilan sample dilakukan pada saat bulan mati 

(tanggal 27-3), karena diperkirakan pada saat bulan mati hasil tangkapan 

nelayan lebih banyak. 

Pengamatan Tingkat Kematangan Gonad (TKG) 
 Pengamatan tingakat kematangan gonad rajungan (Portunus 

pelagus) menggunakan klasifikasi tingkat kematangan gonad rajungan  Hiatt 

( 1948): 

Tabel 4. Tingkat Kematangan Gonad Rajungan 

TKG Betina jantan 
I a Tidak ada tanda gonad 

makroskopik 
Tidak ada tanda gonad 
makroskopik 

II a Ovigerous berwarna pucat,  
kuning telor berwarna 
gelap, eyespots telur 
kelihatan 
 

Gonad tembus cahaya dan 
berwarna putih,Diameter 
Ooties berukuran 0.14 mm 

III b Ovigerous berwarna 
kuning keabu-abuan, telur 
berkumpul, eyespots mulai 
terbentuk  

Gonad berwarna kuning 
jerukdaerah hepatic tidak 
melebar,ooties0.22-0.40 mm 

IV b Ovigerous dengan telur 
berwarna abu-abu 
berkumpul, eyespots dan 
chromatophores dapat 
dibedakan  

Gonad berwarna jeruk 
terang/cerdas, 
memperpanjang ke dalam 
daerah hepatic, oocytes 0.22- 
0.40 mm. 

Keterangan : 
a. Belum matang gonad  
b. Matang gonad 
 
Analisis data  
1. Hubungan Panjang Berat 

Hubungan panjang berat digambarkan dalam 2 bentuk yaitu 

isometrik dan allometrik, dimana pada pertumbuhan allometrik, bagian-

bagian tubuh berkembang  dengan laju sebanding sehingga ikan akan 

cenderung kelihatan besar dan gemuk, sedang pertumbuhan isometrik 
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semua bagian tubuh berkembang dengan laju yang tidak sama dan 

sebanding dengan kata lainikan tersebut cenderung kurus. Untuk kedua 

pola ini berlaku persamaan (Sprerre.et al.,1996); 

W=q L b ……………………………………………………………..(1) 

diamana : 

W : Berat ikan (Gram) 

L  : Panjang ikan (cm) 

q   : Konstanta yang nilainya tetap( faktor kondisi) 

b   : Nilai sebesar +/- 3 ( bila (+) Allometrik, (-) Isometrik) 

Nilai q dan b didapat dengan regresi linier dari transformasi persamaan (1) 

keadaan funsi logaritmik : 

log W = log q + b log L ……………………………….…………..(2) 

dimana: 

 log q ; Nilai Intersep  

                    b ; Nilai Slope 

 
2. Variabel Pertumbuhan 

Perhitungan parameter pertumbuhan rajungan berdasarkan data 

frekuensi panjang (L ∞), k ,to, tmax) pada dasarnya menggunakan metode 

Von Bertalanffy dengan bantuan program  FISAT ( Portier dan 

Nurhakim,1995). Persamaannya adalah sebagai berikut: 

L(t) = L∞(1-e-k(t-to)) ……………………….……………………….(3) 

dimana : 

L(t) : Panjang ikan / rajungan pada umur t (th) 

L∞  : Panjang asimtote ( cm) atau panjang invinitive 

k     : Laju pertumbuhan  

t      : Umur ikan pada panjang tertentu  

to    : Umur rajungan pada panjang 0  

e      : Bilangan natural  

 
3. Mortalitas  
- Pendugaan Laju Kematian Total  

Mortalitas (Z) dianalisis dengan pendekatan catch curve program 

complete ELEFAN I yaitu menggunakan kurva hasil tangkap sebagai 

pengaruh total laju kematian (Z) (Sartimbul et al,1997).hubungan fungsional 

antara Z dan L∞ adalah sebagai berikut: 

Z = k (L∞ -L| ) /(Lc – L|) ……………………………………………(4) 

dimana : 

 L| : Rata-rata panjang rajungan  

 Lc: Batas terrendah dari interfal panjang 

 K :  Laju kecepatan pertumbuhan  
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 L∞: Panjang maksimal dari ikan 

 
- Pendugaan Laju Kematian Alami  

 Pendugaan laju kematian alami (M) diduga dari nilai Z yang 

merupakan jumlah dari laju kematian alami (M) dan laju kematian akibat 

pennagkapan (F) sehingga: 

 Z= F + M ……………………………………………………………(5) 
Dengan asumsi bahwa upaya (f) dan fishing mortality (F) mempunyai 

hubungan  denagn metode sederhana yaitu: 

F (y) = q* f (y) ………………………………………………………(6) 
Dimana y merupakan tahun ke y dan q merupakan Cathability 

coefisien maka : 

Z (y) = M+ q f(y) …………………………………………………….(7) 
Dimana Z sebagai Variabel bebas dan f sebagai variabel  tak bebas 

sehingga persamaan ini merupakan persamaan linier dengan slope q  dan 

kematian alami (M) sebagai intersep. 

-  Pendugaan Laju Kematian Penagkapan (F) 
Laju kematian penagkapan (F) dapat dicari dengan menggunakan 

persamaan (9) yaitu nilai total laju kematian (Z) dikurangi dengan nilai laju 

kematian alami (M) sehingga laju kematian penangkapan pada periode 

waktu y (F(y)) didapat rumus : 

F (y) = Z (y) – M ……………………………………………………(9) 
 
4. Tingkat Pengusahaan  Rajungan  

 Pendugaan  tingkat pengusahaan rajungan dilakukan denagan 

mnggunakan metode Analitik  berdasarkan sparre (1988). Metode analitik 

didasarkan pada perhitungan parameter dengan mengguanakan data 

frekuensi panjang dan biologi rajungan seperti persamaan (3) s/d (9). Stok 

rajungan merupakan nilai lau penangkapan yang merupakan perbandingan 

antara lajau kematian akibat penagkapan (F) dan laju kematian total (Z) 

sehingga dapat dirumuskan: 

 E  : F/Z……………………………………………………………(10) 
Jika nilai E > 0.5 (over fhing), E < 0.5 (under fishing) , E = 0.5 (MSY) 
 
Keadaan Umum Lokasi Penelitian  
- Keadaan Topografi 

Perairan Laut Jawa Kabupaten Bangkalan meliputi wilayah perairan 

Bangkalan, Arosbaya, Tanjung Bumi, Klampis dan sebagian wilayah utara Socah, 

secara keseluruhan wilayah perairan Laut Jawa Kabupaten Bangkalan 

terletak pada posisi 7° 09' 466" BT sampai dengan 7° 13' 522" BT dan 112° 

48' 351"LS sampai dengan 113° 04' 451"LS (Anonymous, 2002) 
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Perairan Laut Jawa mempunyai kisaran suhu rata-rata tiap tahunnya 

sebesar 29,98 °C dengan kecepatan arus rata-rata 6.8 cm/det, wilayah ini tiap 

tahunnya dipengaruhi oleh angin musiman yaitu angin muson barat dan angin 

musom timur, pada saat angin muson timur bertiup yaitu pada sekitar bulan 

Agustus - Desember terjadi suatu aliran air atau arus dari wilayah Selat Bali 

menuju perairan laut ini, sebelum menuju Laut Jawa arus ini sebelumnya 

melewari wilayah Selat Madura dan sebagian berpisah menuju Laut Selatan 

Potensi rajungan di wilayah ini tersebar dibeberapa wilayah yaitu di 

wilayah Kecamatan Klampis dan Kecamatan Bangkalan setiap fishing base 

memiliki alat tangkap yang khas untuk menangkap rajungan, untuk wilayah 

Klampis para nelayan menangkap rajungan dengan alat tangkap bubu yang 

terbuat dari bambu sedangkan nelayan Bangkalan menangkap rajungan 

menggunakan alat tangkap jaring insang tetap atau setgillnet 

- Jenis dan Jumlah Alat Tangkap 
 Menurut data statistik perikanan Kabupaten Bangkalan (2003) 

beberapa jenis alat tangkap yang biasa dipakai oleh nelayan di wilayah pesisir 

Bangkalan tersaji pada Tabel 5: 

Tabel 5. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap 

No Jenis alat tangkap Jumlah Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Jaring insang tetap           
Jarring insang hanyut    
Tramelnet 
Purse sine 
Pancingtonda 
Bubu 

123 
928 
725 
793 
660 
370 

26.23 
19.74 
15.21 
16.87 
14.04 
7.87 

Sumber: Data statistic Bangkalan 2003 
Tabel 3. menunjukkan bahwa penggunaan alat tangkap yang dipakai 

oleh nelayan Madura berupa jaring insang tetap (26.23%) kemudian diikuti 

oleh jaring insang hanyut (19.74%) dan purse sine (16.87%), Jaring insang 

tetap merupakan alat tangkap dasar yang digunakan oleh nelayan Madura untuk 

menangkap rajungan, alat tangkap ini beroperasi pada kedalaman 7-11 meter 

dan menetap di dasar perairan, komoditas utama yang ditangkap dengan alat 

tangkap ini adalah rajungan, selain rajungan ikan lidah, ikan sebelah dan 

gulamah merupakan beberapa jenis ikan yang tertangkap oleh alat tangkap ini. 

- Jumlah Produksi Rajungan 
Jumlah produksi atau keberadaan jumlah rajungan di perairan 

Bangkalan didapat dari beberapa wilayah pesisir Kabupaten Bangkalan yang 

meliputi perairan Laut Jawa Kabupaten Bangkalan , yang meliputi: 

Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Tanjung bumi, kecamatan Sepulu, 

Bangkalan dan perairan utara Socah,  dan perairan Selat Madura, yang 

meliputi: Kecamatan Modung, Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwayar dan 
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Kecamatan Kamal. Jumlah produksi rajungan dalam lima tahun terakhir tersaji 

pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Produksi rajungan tahun 1995-2000 di perairan Bangkalan 
 
 Aspek Biologi Rajungan 
- Hubungan Panjang Berat  

Dalam analisa hubungan panjang–berat, ikan–ikan dipisah menurut 

jenis kelaminnya dan dianalisisi secara terpisah. Hasil perhitungannya 

disajikan pada tabel 6.  

Tabel 6. Hasil Analisa Hubungan Panjang-Berat Rajungan di Perairan 
Madura 

Parameter Jantan Betina Gabungan 

N 412 472 884 

a 0,871 0,910 0,888 

b 1,689 1,613 1,656 

R2 0,474 0,474 0,492 

a      : Intercept 
b      : Slope 
R2    : Koefisien korelasi 
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Gambar 2. Hubungan Panjang Berat Rajungan Gabungan 

 
Hubungan panjang berat rajungan di perairan Laut Jawa Kabupaten 

Bangkalan, baik jantan, betina ataupun secara gabungan mempunyai nilai 

slope (b) kurang dari 3, menurut Effendie (1997), rajungan dengan nilai b 

kurang dari 3 pola pertumbuhannya alometrk negative, ini berarti bahwa 

pertumbuhan panjangnya lebih cepat dari pertumbuhan beratnya. Pola 

pertumbuhan rajungan dan beberapa spisies dari ordo Decapoda mempunyai 

kecenderungan untuk tumbuh secara alometrik negative, dimana hal ini 

berhubungan dengan morfologi tubuh mereka yang cenderung memanjang, 

sehingga pertumbuhan panjangnya lebih cepat daripada beratnya (Moosa dan 

Juwana, 1996) 

- Panjang Ikan Rajungan Pertama Kali Tertangkap (Lc) 
Panjang pertama kali rajungan tertangkap bermanfaat untuk menduga 

nilai kematian total dari rajungan pada suatu perairan semakin tinggi nilai Lc 

maka semakin rendah rendah nilai kematian total dari rajungan. Panjang 

pertama kali rajungan tertangkap didasarkan atas nilai tengah kelas modus 

atau ukuran kelas tangah rajungan yang paling banyak tertangkap. Data sample 

modus ditunjukkan pada interval nilai kelas 5,1 – 5,5 cm dengan nilai tengah 

kelas 5,2 cm dan jumlah rajungan yang tertangkap sebanyak 255 ekor. 

Panjang rajungan pertamakali tertangkap mempunyai pengaruh 

terhadap jumlah atau stok dari suatu sumberdaya perikanan, semakin kecil 

rajungan yang tertangkap maka akan semakin besar ancaman dari suatu 

stok, hal ini terjadi karena semakin kecil peluang dari rajungan untuk 

memijah sehingga akan membahayakan suatu stok rajungan. 
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-  Musim Pemijahan 
Untuk menduga musim pemijahan rajungan di perairan Madura, 

maka hasil-hasil pengamatan tingkat-tingkat kematangan gonadnya 

(rajungan betina) ditabulasi menurut tabel dibawah. 

Tabel 7. Penyebaran Bulanan Tingkat-Tingkat Kematangan Gonad 
Rajungan Betina (dalam %)di Perairan madura (Juni-Agustus) 

Bulan 

Tingkat Kematangan Gonad (%) Jumlah 
Rajungan 

(ekor) I II III IV 

Juni 18,12 31,54 37,58 12,75 149 

Juli 9,66 29,55 48,30 12,50 176 

Agustus 5,44 33,33 52,38 8,84 147 

  
Berdasarkan table diatas terlihat bahwa persentase tertinggi dari 

rajungan yang matang gonad (TKG IV) adalah pada bulan Juni (12,75%). 

Oleh karena itu diperkirakan musim pemijalian rajungan terjadi pada bulan ini. 

Rajungan dengan tingkat kematangan gonad IV sangat jarang ditemukan, 

hal ini disebabkan karena rajungan akan bermigrasi kedaerah yang jauh dan 

dalam sehingga tidak terjangkau oleh alat tangkap nelayan. Menurut Juwana 

(2000) rajungan dan kepiting yang telah matang gonad pada pada umumnya 

akan bermigrasi ke daerah laut bagian tengah, hal ini dilakukan untuk 

melakukan penyesuaian salinitas guna kelangsungan hidup juvenile, selain 

itu menurut Naanim (1988) daya jelajali alat tangkap set gillnet sangat terbatas 

yaitu hanya berkisar pada kedalaman 1 - 11 meter dengan jarak 2-5 mil dari 

pantai sehingga untuk menangkap rajungn tingkat IV yang bermigrasi ke laut 

dalam dan jauh dari pantai sangat sulit dilakukan. 

-  Panjang Ikan Pertama Kali Matang Gonad  
Menduga panjang rajungan pertama kali matang gonad, pengamatan 

tingkat kematangan gonad ikan jantan dan betina ditabulasi menurut kelas-

kelas panjang dan dianalisis secara terpisah. 

Tabel 8. Panjang dugaan Rajungan pada Kematangan Gonad Pertama 
(Lm(mm)) 

 Jatan Betina Gabungan 

A -2,363 -2,8394 -1,4819 

B 0,6723 0,6876 0,443 

Lm 3,515 4,129 3,345 

 
Tabel dibawah memperlihatkan bahwa rajungan jantan matang 

gonad lebih awal yaitu pada kisaran 3,515 cm sedangkan rajungan betina 

matang gonad pada ukuran  4,129  cm, sehingga rajungan jantan akan 

matang gonad lebih awal, hal ini senada dengan pendapat bahwa rajungan 
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jantan mempunyai kecenderungan untuk tumbuh lebih besar dan cepat 

dibandingkan dengan rajungan betina (Moosa dan Juwana,1996). 

Penangkapan rajungan harusnya mempunyai ukuran diatas panjang 

pertamakali matang gonad untuk menjaga kelestarian dari rajungan, dengan 

menangkap rajungan diatas ukuran tersebut akan memberikan kesempatan 

untuk memijah sehingga populasinya akan tetap terjaga. 

Dinamika Populasi Rajungan 
- Parameter Pertumbuhan (Analitik Data Frekuensi Panjang) 

Hasil penggabungan data frekuensi panjang  rajungan selama 

penelitian dalam Lampiran . Sebagai data masukan dalam FISAT, maka 

contoh-contoh setiap bulan diambil tanggal rata-rata, sebagai tanggal 

gabungan dari contoh-contoh yang diambil sebelum dan sesudah. Hasil 

analisis data frekuensi panjang disajikan pada tabel dibawah. 

Tabel 9.  Hasil analisis parameter rajungan dari perairan Madura dengan 
menggunakan Program FISAT. 

Metode L (cm) K (per tahun) Rn 

Program FISAT 6,2 1,51 0,857 

 

 Hasil dugaan untuk L dan K dengan menggunakan program 

ELEFAN 1 (dalam FISAT) disajikan dalam table diatas. Untuk selanjutnya 

yang digunakan dalam pendugaan to, kematian alami, dan pola rekruitmen 

adalah parameter pertumbuhan hasil perhitungan program FISAT. 

 Umur teoritis pada waktu panjang ikan sama dengan nol (to) diduga 

dengan mempergunakan rumus empiris Pauly (Pauly, 1984) sebagai 

berikut: 

Log (-to)  = -0,3922 - 0,2752 log L - 1,038 log K 

Dimana  L = panjang asimtotik (panjang total) dalam cm 

   K = koefisien pertumbuhan von Bertalanffy (per 

tahun) 

Dengan memasukkan nilai-nilai L = 6,2 cm dan K = 1,51 per tahun, 

Log (-to) = -0,3922 – 0,2752 log 6,2 – 1,038 log 1,51 

Log(-t0) = -0,796 

to  = -0,1599 

maka diperoleh to = -0,1599 th. Oleh karena itu persamaan pertumbuhan 

panjang Von Bertalanffy untuk rajungan dari perairan Madura adalah : 

  Lt  = 6,2 (1- e –1,51(t+0,1599)) 

 
- Laju Kematian Total (Z) 

Laju kematian total (Z) yang diperoleh dengan menggunakan 

persamaan Beverton dan Holt (1989), beberapa parameter yang di gunakan 

sebagai bahan masukan untuk memperoleh nilai Z yaitu L = 6.2 cm, K= 1,51 



Dinamika Populasi Ikan                          Dr. Firman Farid Muhsoni., S.Pi., M.Sc. 

74 

pertahun, Lmean = 5,28 cm dan L’ = 5,2 cm dari hasil analisis didapatkan nilai 

laju kematian total sebesar 17,365/tahun, nilai laju kematian total 

menunjukkan nilai indeks kematian, semakin besar nilai tersebut maka semakin 

tinggi tingkat kematian dari rajungan di tempat tersebut 

 
- Laju Kematian Alami (M) 

Pendugaan laju kematian alami (M) dengan rumus empiris Pauly 

(1984) memerlukan data L (cm), K (pertahun) dan rata-rata suhu perairan 

dimana rajungan hidup, T (0C). Data dari pengukuran sampling lapang 

menunjukkan bahwa rata-rata suhu perairan Madura adalah 28,80 C. 

Selanjutnya dengan mempergunakan nilai-nilai L = 6,2 cm, K=1,51 per 

tahun, dan T = 28,80C diperoleh nilai kematian alami (M)  sebesar 3,67.  

- Laju Penangkapan (F) 
Nilai laju kematian akibat penangkapan (F) diperoleh melalui hasil 

pengurangan nilai laju kematian total (Z) dan laju kematian alami (M), hasil 

perhitungan laju kematian akibat penangkapan (F) didapatkan nilai sebesar 

13,695/tahun, sebagimana diungkapkan oleh Spare et al (1996) laju kematian 

akibat penangkapan (F) merupakan kematian yang disebabkan oleh 

penangkapan. 

- Pendugaan Laju Ekploitasi (E) 
Laju exploitasi akan menunjukkan suatu gambaran dari status 

pemanfaatan sumberdaya, nilai laju ekploitasi dapat diketahui melalui 

perbandingan laju kematian akibat penangkapan (F) dan laju kamatian total 

(Z), dengan asumsi bahwa apabila nilai E > 0.5 overfishing dan E<0.5 under 

fishing dan E=0.5 MSY, hasil perbandingan didapatkan nilai E = 0.788 dari hasil 

ini menunjukkan bahwa laju ekploitasi rajungan di perairan Madura mempunyai 

kecenderungan overfishing. 

- Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Rajungan 
Sistem pengelolaan yang sesuai dengan perikanan rajungan di 

perairan Madura dengan berpedoman pada pemasalahan yang ada dan aspek 

biologi yang meliputi : 

1. Panjang pertama kali tertangkap 5.2 cm 

2. Musim pemijahan yang berlangsung pada bulan Juni 

3. Panjang pertama kali matang gonad 3.34 cm 

4. Status pemanfaatan yang cenderung overfishing (E= 0.788) 

5. Laju pertumbuhan (K), panjang invinitif (Loo), umur lahir (t0) masing-masing 

1,51 pertahun, 6,2 cm,  -0.159 tahun, laju kematian total (Z) sebesar 

17,365, laju kematian alami (M) sebesar 3,67 dan laju kematian akibat 

penangkapan (F) sebesar 13,695. 
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Dengan hasil analisis parameter biologi dan permasalahan di 

lapangan alternatif pengelolaan perikanan rajungan di perairan Madura 

sebagai berikut:  

1. Kondisi perairan yang mulai dan cenderung overfishing, maka sebaiknya 
laju penambahan alat tangkap dan usaha penangkapan dikurangi. 

2. Pengalihan fishing ground ke daerah yang lebih menjanjikan (under 
fishing) 

3. Pengurangan penangkapan pada saat rajungan mengalami pemijahan. 
4. Rajungan yang tertangkap sebaiknya mempunyai ukuran diatas 3.34 cm, 

setelah mengalami pemijahan 
5. Penggunaan alat tangkap yang lebih selektif misalnya bubu. 
6. Melakukan pengembangan budidaya rajungan 
 
Kesimpulan 

Beberapa parameter biologi rajungan di perairan Bangkalan Madura 

adalah : 

1. Panjang pertama kali tertangkap 5.2 cm 

2. Musim pemijahan yang berlangsung pada bulan Juni 

3. Panjang pertama kali matang gonad 3.34 cm 

4. Status pemanfaatan yang cenderung overfishing (E= 0.788) 

5. Laju pertumbuhan (K), panjang invinitif (Loo), umur lahir (t0) masing-masing 

1,51 pertahun, 6,2 cm,  -0.159 tahun, laju kematian total (Z) sebesar 

17,365, laju kematian alami (M) sebesar 3,67 dan laju kematian akibat 

penangkapan (F) sebesar 13,695. 

Alternative pengelolaan sumberdaya rajungan yang dapat dilakukan 

adalah : pengurangan laju penambahan alat tangkap dan usaha 

penangkapan dikarenakan sumberdaya rajungan yang over fishing, 

pengalihan fishing ground ke daerah yang lebih menjanjikan (under fishing), 

pengurangan penangkapan rajungan yang mengalami pemijahan, 

penangkapan rajungan sebaiknya mempunyai ukuran diatas 3.34 cm 

(setelah memijah), Penggunaan alat tangkap yang lebih selektif, melakukan 

pengembangan budidaya rajungan 
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8.2. Kajian Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Perairan Selat 
Madura Dengan Menggunakan Metode Holistik Serta Analisis 
Ekonominya 

Berdasarkan karakteristik sumberdaya, faktor oseanografi, dan 

status pemanfaatannya, perikanan laut Jawa Timur bisa dipisahkan menjadi 

empat area, yaitu: (1) wilayah perairan utara Jawa Timur, (2) wilayah 

perairan Selat Madura, (3) perairan Selat Bali, dan (4) wilayah perairan 

Selatan Jawa Timur (Anonimous, 2001). 

 Kondisi perairan Selat Madura yang over-fishing tidak diperkuat 

dengan data sampai seberapa besar kondisi tersebut untuk setiap jenis 

perikanan tangkap. Hal ini diketahui belakangan (informasi lebih lambat) 

sehingga konsekuensinya, pola manajemen alternatif sangat sulit untuk 

diterapkan. Sebagai contoh pola menejemen effort (pembatasan alat) 

mengalami kendala, pengadaan tenaga kerja dan perahu (kapal penangkap) 

sudah terlanjur ada di sana. Nelayan tidak menunjukkan respons yang 

sensitif terhadap keberadaan sumberdaya ikan tersebut, maka penurunan 

CpUE (Catch per Unit Effort) tidak segera diikuti dengan pencarian alternatif 

lain yang lebih menguntungkan oleh nelayan.  

 Banyak model yang digunakan untuk menduga besarnya potensi 

perikanan laut yaitu : model holistik (holistic models) dan model analisis 

(analitycal models). Model holistic menganggap suatu stok ikan sebagai 

suatu biomassa yang homogen yang tidak memperdulikan struktur panjang 

dan umur dari stok. Sedangkan model analitik dengan menggunakan stuktur 

panjang dan umur dari tok (Sparre P. et all, 1989)   

 Permasalahan yang dihadapi perikanan selat Madura adalah (1) 

penerapan sistem eksploitasi pada tingkat nelayan yang cenderung bersifat 

open access, dan (2) perencanaan kebijakan perikanan laut belum didasari 

oleh informasi tentang status pemanfaatan sumberdaya yang cukup akurat 

(Anonimous, 2001b). 

 Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang sampai 

seberapa jauh tingkat pemanfaatannya  yang dipergunakan sebagai 

pedoman penentuan alternatif pengelolaan sumberdaya ikan di periran Selat 

Madura. Serta mengetahui sebeberapa besar kajian ekonomi dari beberapa 

alat tangkap di perairan selat Madura.  

 
Metode Analisa 
- Pendekatan Holistik (Production/Surplus model) 

Pendekatan holistik ini menggunakan model Surplus Produksi seperti 

yang telah diajukan oleh Scaefer, Fox sebagai equilibrium  model dan Wolter 

&Hilborn, Schnute sebagai Non-equilibrium state model. Untuk keperluan ini 
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digunakan data statistik perikanan Jawa Timur tahun 1995 sampai dengan 

2003 

 equilibrium  model  
 Menurut model ini, bahwa hasil tangkap mempunyai hubungan linier 

negatif, yaitu : 

CpUE = a –b f ...................................................................................................  (a) 
Maka : 

Upaya penangkapan optimum (fopt)  = a / 2b 
Maksimum Sustainable Yield (YMSY) = a2 / 4b 

 Non-equilibrium state model 
Untuk mengestimasi stok beberapa tahun kedepan dapat 

menggunakan persamaan regresi multi linier, maka dapat diketahui 

persamaan (Wiadnya D.G.R. et al, 1993) : 

(Ut+1 – Ut) = r * Ut – (r/ (k*q)) * Ut
2 – q*Ut*Et  ......................................................  (b) 

maka : 
Ce = (r*k) / 4  (penangkapan optimum) 
Ee = r/ (2*q) (Effort optimum) 
Ue = (q*k) / 2 (CpUE optimum) 
Pe = k / 2   (stok biomas pada kondisi keseimbangan) 

 
Hasil Dan Pembahasan 
- Kondisi Fisik Perairan Selat Madura 

Perairan Selat Madura bisa dikatakan sebagai wilayah laut semi 

tertutup oleh Muara Kamal di bagian barat dan gugus pulau-pulau kecil di 

bagian timur. Hampir kesuluruhan area merupakan wilayah pantai dangkal, 

terlindung, gelombang relatif rendah dan bisa diakses oleh hampir seluruh 

armada perikanan yang ada, termasuk armada perikanan skala kecil. 

Kabupeten yang berhubungan dengan Selat Madura selain kabupaten yang 

ada di Madura adalah Kabupaten/Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, 

Probolinggo, Situbondo 

Tabel 1.  Data oseanografi masing-masing wilayah penangkapan di Jawa 
Timur 

NO Parameter Waktu 
Area Selat 

Madura 

1 SST (0C) 
Desember – Mei 29.0 

Juni-November 27.0 - 29.0 

2 Depth 

Max  82 

Rata-rata  19 

Trench (DST)  - 

3 Arus (cm/det) 
Pebruari 18-38 

Agustus 6-12 

4 Tinggi Gelombang (m)  0-1 

5 Up-Welling - - 
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6 
Topography at sea level 
(cm) 

Pebruari 39 

Agustus 43 

7 Produktifitas primer (PP) 
Desember – Mei 1 

Juni-November 1 

8 Klorofil (mg/m3) 
Desember – Mei 0.1 

Juni-November 0.3 

9 Kecerahan (m) 
Desember – Mei 20 

Juni-November 20 

10 O2 permukaan (ml/l) 
Desember – Mei 4 

Juni-November 4.5 

 kedalaman 100m 
Desember – Mei 3.5 

Juni-November 3 

 kedalaman 400m 
Desember – Mei - 

Juni-November - 

Sumber : Atlas Oseanologi Perairan Indonesia dan Sekitarnya (1975) 
Keterangan :   **  =  Daerah yang mempunyai up-welling besar 
   SST  =  Sea Surface Temperature 
   DST  =  Double Sunda Trench 

 
- Status Pemanfaatan Sumberdaya 

 Tingkat pemanfaatan dibagi menjadi menurut jenis alat, yaitu: Status 

pemanfaatan untuk alat demersal dan status pemanfaatan untuk alat 

pelagis/permukaan untuk wilayah perairan Selat Madura. Dalam melakukan 

pendugaan status pemanfaatan sumberdaya perikanan hanya dilakukan 

dengan menggunakan jaring. Jenis alat tangkap pancing yang sangat 

selektif tidak bisa memberikan indikasi bahwa alat tersebut berpengaruh 

terhadap peluang over-fishing. Alat tangkap seperti bubu dan sero juga juga 

tidak bisa digunakan sebagai data penduga status pemanfaatan 

sumberdaya. Hal ini disebabkan karena data yang tersedia kurang 

mencukupi sehingga menghasilkan bias yang terlalu tinggi. 

- Konversi Alat Tangkap 
 Alat yang digunakan sebagai effort standar pada jenis alat 

permukaan atau pelagis wilayah Selat Madura adalah purse seine. Konversi 

alat dilakukan dengan membandingkan nilai hasil tangkapan per satuan 

usaha (CpUE) alat lain ke dalam alat standar. Satuan CpUE yang digunakan 

adalah ton per trip. Sedangkan data yang digunakan adalah standar statistik 

time seri perikanan Jawa Timur sejak tahun 1995 – 2003. 

 Alat tangkap pelagis hasil konversi payang terhadap purse seine 

mendapatkan bahwa 1 unit purse seine setara dengan 4,77 unit payang. 

Sementara 1 unit purse seine setara dengan 18,12 unit dogol. Dengan cara 

yang sama, dalam usaha untuk mencapai total hasil tangkapan setara purse 

seine, jaring insang hanyut yang dibutuhkan adalah setara 33,86 unit 
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 Alat tangkap yang digunakan sebagai effort standar pada jenis alat 

demersal adalah dogol untuk perairan Selat Madura. Pada perairan Selat 

Madura untuk alat demersal dimana dogol sebagai alat standart, hasil 

konversi 1 unit dogol setara dengan  nilai 2,8 unit payang. Dengan demikian, 

1 unit trip dari alat dogol standar akan setara dengan 2,8 trip dari alat 

tangkap payang. 1 unit dogol setara dengan 2,61 unit Purse seine ,  1 unit 

dogol setara dengan 6,13 unit jaring insang hanyut.  

 
- Perikanan Pelagis Wilayah Perairan Selat Madura 

Perkembangan jumlah effort standar dan total hasil tangkap 

perikanan pelagis di perairan Selat Madura disajikan pada tabel 2. Estimasi 

status pemanfaatan sumberdaya menggunakan rata-rata dari keempat 

model (tabel 3). Hasil estimasi mendapatkan bahwa jumlah effort optimal 

(Eopt) bagi perikanan pelagis di perairan Selat Madura setara 461385.99 trip 

per tahun. Sedangkan total hasil tangkapan pada kondisi keseimbangan 

(Cmsy) dicapai pada 46500.06 ton per tahun. 

 Indikasi over-fishing perikanan pelagis di perairan Selat Madura 

sudah terjadi pada tahun1997. Kenaikan yang siknifikan terhadap 

penangkapan pada tahun-tahun terahir akan menyebabkan kondisi over-

fishing semakin parah (gambar 1).  

Tabel 2.  Perkembangan jumlah effort standar purse seine dan hasil 
tangkapan total  dari alat standar effort pelagis di perairan Selat 
Madura 

Thn 
E - Standarisasi  Pukat 

Cincin/ Purse Seine 
C - Ikan 
Pelagis U 

 (trip) (ton) (TON/TRIP) 

1995 242779 43346.02 0.1785 

1996 317050 45614.21 0.1439 

1997 272706 51572.64 0.1891 

1998 308496 46443.82 0.1505 

1999 291937 49536.20 0.1697 

2000 296409 60190.76 0.2031 

2001 289894 60975.78 0.2103 

2002 296946 77131.59 0.2597 

2003 1341395 71794.03 0.0535 

 
Tabel 3. Status Pemanfaatan Area Sealt Madura Ikan Pelagis/Permukaan 

Model E opt (trip) C opt (ton) 
U opt 

(ton/trip) r q k (ton/th) 

Schaefer 877551.29 98872.30 0.113    

Fox 846221.02 81148.30 0.096    

Walter Hilborn 55311.21 1400.30 0.025 0.3612 0.0000033 15508.54 
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Shnute 66460.46 4579.33 0.069 0.3897 0.0000029 47000.99 

Rata-rata 461385.99 46500.06 0.08 0.3754 0.0000031 31254.77 

Gambar 1. Perbandingan antar C msy dengan penangkapan pada tiap 
tahun (1995-2003) pada perikanan Pelagis Selat Madura. 
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- Perikanan Demersal pada Wilayah Perairan Selat Madura 
Perkembangan jumlah effort dan hasil tangkapan perikanan 

demersal di perairan Selat Madura disajikan pada Tabel 4. Hasil analisis 

menggunakan metode Scaefer, model  fox dan Walter Hilborn, dan tidak 

menggunakan model Shnute karena mempunyai bias yang besar. Dan hasil 

dari perhitungan mendapatkan bahwa jumlah effort optimal (Eopt) di wilayah 

perairan Selat Madura untuk perikanan demersal mencapai 758962.95 

trip/tahun setara dengan Dogol. Sedangkan total produksi keseimbangan 

adalah sekitar 24999.80 ton/tahun.  

Eksploitasi perikanan demersal di perairan Selat Madura cenderung 

melewati batas kemampuan pemulihan stok sumberdaya atau telah 

mengalami over fishing (Gambar 2). Kelebihan tangkap / over fishing terjadi 

pada tiga tahun terahir. Tingginya tekanan sumberdaya ikan demersal di 

perairan Selat Madura sudah terjadi ketika semakin berkembangnya jumlah 

alat tangkap dan teknologi penangkapan di Selat Madura..  

Tabel 4.  Perkembangan jumlah effort standar Dogol dan hasil tangkapan 
total  dari alat standar effort pelagisn di perairan Selat Madura 

Thn E - Standararisasi  Dogol C – Ikan demersal U 

 (trip) (ton) (TON/TRIP) 

1995 346821 19571.275 0.0564 

1996 414160 22055.61 0.0533 

1997 403800 21443.395 0.0531 

1998 378946 20342.925 0.0537 

1999 429883 18781.41 0.0437 

2000 380564 23141.388 0.0608 
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2001 358470 27087.1 0.0756 

2002 347671 27350.704 0.0787 

2003 1819056 28118.844 0.0155 

 
Tabel 5. Status Pemanfaatan Area Selat Madura Ikan Demersal 

Model E opt (trip) C opt (ton) 
U opt 

(ton/trip) r q k (ton/th) 

Schaefer 
1134572.1

5 40635.97 0.036    

Fox 
1063551.7

9 32821.91 0.031    

Walter Hilborn 78764.91 1541.51 0.020 0.5078 0.0000032 12143.10 

Shnute 198470.01 226336.58 1.140 0.9487 0.0000024 954284.77 

Rata-rata 618839.72 75334.00 0.307 0.7282 0.0000028 483213.93 

Rata-rata 
(Schaefer, fox 

dan walter 
Hilborn) 758962.95 24999.80 0.03    

 
Gambar 2. Perbandingan antar C msy dengan penangkapan pada tiap 

tahun (1995-2003) pada perikanan Demersal Selat Madura. 
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Dengan memperhatikan kelestarian stok dan kemampuan pemulihan 

sumberdaya, status pemanfaatan sumberdaya perikanan pelagis dan 

demersal di perairan Selat Madura sudah melebihi kapasitas kemampuan 

stok sumberdaya. Hal ini bisa dilihat dari indikator: (i) ukuran ikan yang 

tertangkap; (ii) kepadatan armada berdasarkan perkiraan luas daerah 

operasi penangkapan; (iii) dan tidak seimbangnya antara kapasitas stok 

dengan jumlah effort yang beroperasi.  
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Kesimpulan 

1. Hasil estimasi perikanan pelagis di perairan Selat Madura mendapatkan 

effort optimal (Eopt) 461385.99 trip per tahun, total hasil tangkapan pada 

kondisi keseimbangan (Cmsy) dicapai pada 46500.06 ton per tahun dan 

indikasi terjadinya over fishing sudah terjadi sejak tahun 1997. 

2. Perikanan Demersal di perairan Selat Madura menunjukkan jumlah effort 

optimal (Eopt) mencapai 758962.95 trip/tahun setara dengan Dogol dan 

total produksi keseimbangan (Cmsy) 24999.80 ton/tahun dan kondisi 

over fishing terjadi sejak tiga tahun terakhir. 

3. Analisis proyek penangkapan yang layak/menguntungkan adalah 

penangkapan menggunakan alat tangkap Dogol/cantrang (NPV =  

4608030) dan Payang (NPV = 167,757,444). Sedangkan alat tangkap 

gill net (NPV = -2858528)  dan trammel net ( NPV = -671832) 

disimpukan tidak layak karena nilai NPV < 0.  
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