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KATA PENGANTAR
Pengelolaan sumberdaya ikan bertujuan agar peran penting ekologis dan peran
penting ekonomi sumberdaya ikan dapat memberikan hasil yang optima l dan berlanjut
dalam jangka panjang ( long term sustainability).
Untuk tujuan tersebut pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan Kajian stok
dan bio-ekologi sumberdaya ikan di perairan estuari sungai Indragiri Kabupaten
Indragiri Hilir Propinsi Riau. Kegiatan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi
kelimpahan stok sumberdaya ikan, biologi beberapa jenis ikan ekonomis penting dan
parameter fisika, kimia dan biologi perairan. Penelitian dilakukan dengan metoda
survei, pengamatan lapangan, percobaan penangkapan, wawancara dan nelayan
enumerator.

Kegiatan dilaksanakan dengan Anggaran APBN DIPA BP3U Tahun
sebesar Rp.300.000.000,

2011

yang terdiri dari belanja Honor, belanja Bahan, belanja

Perjalanan dinas dan Sewa. Dilaksanakan oleh tenaga peneliti dan teknisi Balai
Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang 7 orang dan 1 orang dari Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten sebagai tenaga pendamping lapangan.
Laporan Teknis Riset ini memuat data dan inf ormasi kelimpahan stok dan
biomasa sumberdaya ikan, keragaman, komposisi biomasa dan individu per jenis,
biologi beberapa jenis ikan ekonomis penting dan parameter fisika, kimia dan biologi
perairan. Laporan teknis hasil riset ini dibuat dan disampaikan sebagai pertanggung
jawaban pelaksanaan kegiatan.
Terima kasih disampaikan kepada Tim Peneliti atas upaya dan kerjasamanya
serta terima kasih pada semua pihak yang telah banyak membantu baik dalam
persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai pada penulisan laporan teknis hasil riset ini.
Ucapan terima kasih terutama di sampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan, Kepala
Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan, Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir serta
petugas pendamping lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri
atas kerjasamanya dan yang telah banyak membantu sehingga kegiatan ini dapat
dilaksanakan dengan baik.
Kami menyadari bahwa Laporan Teknis Riset ini masih banyak kekurangan
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ABSTRAK
Indonesia merupakan negara ke pulauan dengan panjang garis pantai atau
wilayah pesisir mencapai 81.000 km , propinsi Riau merupakan propinsi yang memiliki
wilayah perairan terluas di Indonesia dengan panjang garis pantai mencapai 1.800 mil.
Wilayah pesisir dikenal dengan produktivitas y ang tinggi serta kekayaan sumberdaya
hayati dan sumberdaya alam non hayati
Kekayaan dan produktifitas perairan pesisir tersebut umumnya berasal paling
tidak dari empat ekosistem yaitu; ekosistem estuaria (estuarine), rawa pasang surut
dengan hutan bakaunya (mangrove), padang lamun (seagrasses beds) dan terumbu
karang (coral reefs).
Estuari merupakan perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan
laut, pengaruh campuran kedua massa air tawar da n air laut menghasilkan suatu
kondisi lingkungan dan komunitas biota yang khas dan dinamis. Lebih berperan
sebagai daerah asuhan dan penentu atau penyangga stok ikan dilaut.
Secara umum perairan e stuaria mempunyai peran ekologis penting antara lain
sumber zat hara dari bahan organik yang diangkut oleh sirkula si pasang surut (tidal
circulation), penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan baik sebagai tempat
berlindung, tempat mencari makan, tempat bereproduksi dan tumbuh . Bila peran
ekologis tersebut masih bisa dipertahankan maka perairan estuari dapat berper an
sebagai penentu dan penyangga stok ikan di laut .
Aktivitas penangkapan cukup berkembang menggunakan jenis alat tangkap,
metoda penangkapan dan hasil tangkapan yang bervariasi, lebih mengutamakan
jumlah dan nilai hasil tangapan utama. Kondisi ini akan m engarah kepada
pemanfaatan yang berlebih dan tidak ramah lingkungan.
Walaupun sumberdaya ikan tergolong sumberdaya kelautan dan perikanan
yang dapat diperbaharui ( renewable resources), jika sumberdaya ini dimanfaatkan
sebagian dan sisa ikan yang tertingga l mempunyai kemampuan untuk memperbaharui
dirinya dengan berkembang biak dan tumbuh.

Tinggi rendahnya kemampuan

memperbaharui diri akan menentukan status ketersediaan stok ikan.
Hal ini memberikan pentunjuk bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan tidak
boleh dimanfaatkan secara sembarangan dan harus memperhatikan baik jumlah, jenis,
dan kelompok ukuran yang boleh ditangkap.
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Tujuan utama pengelolaan sumberdaya ikan adalah agar tingkat hasil
tangkapan yang optimal dapat dipertahankan dan berlanjut dalam jangka p anjang (long
term sustainability). Untuk tujuan tersebut diperlukan data dan informasi; kelimpahan
stok, bioekologi sumberdaya ikan di perairan estuari sungai Indragiri Riau telah
dilakukan dengan metoda survei , pengamatan lapangan dan wawancara pada tahun
2011.
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa berdasarkan bulan pengamatan kepadatan
stok sumberdaya ikan terendah pada bulan Maret 1.414 kg/km2 dan tertingggi pada
bulan Oktober 2.544 kg/km2. Berdasarkan stasiun pengamatan terendah pada stasiun
(7) sungai Merusi 1.108 kg/km2 yang merupakan stasiun mewakili anak sungai dan
tertinggi pada stasiun (11) Kuala Sungai Perigi Raja ( 3,414 kg/km2).
Kepadatan biomasa pada sungai utama lebih tinggi dibanding pada anak
sungai dan kepadatan meningkat pada stasiun yang mengarah ke muara baik pada
sungai utama Indragiri dan sungai utama sungai Perigiraja.
Jumlah jenis hasil tangkapan di perairan estuari Sungai Indragiri 79 jenis ikan,
udang, kepiting, sotong dan teripang. Terdiri dari 53 jenis ikan, 1 jenis sotong, 1 je nis
teripang, 8 jenis kepiting dan 16 jenis udang. Komposisi jenis tertinggi pada bulan Mei
2011 terdiri yaitu 55 jenis terdiri dari 33 jenis ikan, 14 jenis udang, 7 jenis kepiting dan
teripang. Sedangkan hasil pengamatan terendah diperoleh pada pengamatan bulan
Oktober 2011 terdiri yaitu 47 jenis terdiri dari 30 jenis ikan, 13 jenis udang, 3 jenis
kepiting dan sotong.
Nilai indeks keanekaragaman (H’) mencapai 2,833 yang berarti nilai
keanekaragaman sedang; Indeks keseragaman (E) mencapai 0,648 yang berart i nilai
keseragaman yang labil; dan nilai indeks dominansi (C) mecapai 0,082 yang berarti
nilai dominansi yang rendah.
Komposisi bobot tertinggi diperoleh pada pengamatan bulan Mei 2011 yaitu
72.682,95 gram, sedangkan komposisi bobot terendah diperoleh pad a pengamatan
bulan Oktober 2011 yaitu 63.171,33 gram .
Sebaran berdasarkan ukuran panjang dari jenis dominan memiliki sebaran
panjang yang tidak berbeda nyata . Ikan duri (Mytus guilio) memiliki ukuran 5,3 – 6,9
cm, udang merah (Parapenaeiis perezfarato ) memiliki ukuran 4,5 – 6,9 cm, bulu ayam
(Coilia lindmani) memiliki ukuran 7,8 – 15,6 cm dan kepiting laut ( Charybdis annulata)
dengan panjang 2,5 – 3,3 cm.
Hubungan panjang bobot dari ikan dominan menunjukan pertumbuhan yang
bervariasi. Pada Ikan duri (Mytus guilio) memiliki b = 3,094 (Alometerik positif), udang
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merah (Parapenaeiis perezfarato ) memiliki b = 3,009 (Isometerik), bulu ayam ( Coilia
lindmani) memiliki b = 2,524 (Alometerik negatif), dan kepiting laut ( Charybdis
annulata) memiliki nilai b = 2,95 (Alometerik negatif).
Kisaran nilai parameter fisika perairan selama penelitian yaitu Turbiditas 80 >2000 mg/l, DHL 0,93 - > 20 µhos/cm, Suhu air 24 – 31 oC, Kecerahan 10 – 80 cm,
Kedalaman 4 – 16,5 m. Sedangkan paramter kimia yang meliputi Salinitas 0 – 28 ppt,
pH 6 – 8,5, Hardness 0 – 5785,2 mg/l, Total Alkalinitas 5,9 – 127,5 mg/l CaCO 3,
Oksigen 0, - 6,14 mg/l, Total Phospat 0,018 – 0,323 mg/l, Klorofil a 3,47 – 55,04 µg/l,
Nitrit 0,0033 – 0,768 mg/l, dan Amoniak 0,0049 – 0,443 mg/l.
Kebiasan makan ikan lomek (Haspodon nehereus) IP masing–masing sebesar:
ikan 80% diantaranya ikan gulamo ( Johnius sp.), udang 18% diantaranya udang merah
(Parapenaeiis perezfarato ), belut laut 1% dan kepiting ( Charybdis annulata) 1%. Dan
memiliki panjang usus 55,43% dari pa njang badan standarnya.
Presentase ikan matang gonad (TKG IV) dominan ditemukan pada trip 4 (bulan
Oktober). Pada ikan Biang TKG IV pada Oktober (50%), Buntal Kuning TKG IV pada
Oktober (50%), Ikan Duri TKG IV pada Oktober (29%) dan TKG III pada Juli (48%) ,
Ikan Pari TKG IV pada Oktober (66,7%), Gulamo Panjang TKG IV pada Oktober
(34%), Gulamo Pendek TKG IV pada Juli (8%) dan TKG III (42%), Lomek TKG II dan
III pada Juli (50% : 50%).
Fekunditas beberapa ikan diantaranya Buntal Kuning dengan panjang 15 –
26,9 cm (8.783 – 16.504 butir), Gulamo panjang dengan panjang 18 – 28,8 cm (8.300
– 44.734 butir), Gulamo Pendek dengan panjang 14,7 – 16,4 cm (6.632 – 8.288 butir)
dan Kurau dengan panjang 16,7 – 19,7 (5.468 – 9.700 butir).
Komposisi jenis phytoplankton yang didapat 5 kelas yaitu Bacillariophyceae (24
genus), Clorophyceae (24 genus), Chrysophyceae (1 genus), Cyanophiceae (5 genus),
dan Chrysophceae (1 genus). Dari keseluruhan genus phytoplankton memiliki
kelimpahan tertinggi pada bulan Mei dan Desember.
Komposisi zooplankton didapat 5 kelas yaitu Dinophyceae (3 genus), Sarcodina
(7 genus), Rotifera (9 genus), Ciliata (9 genus) dan Crustacea (3 genus). Secara
keseluruhan kelimpahan zooplankton tertinggi tercatat pada bulan Maret dan Mei.
Nilai kelimpahan larva ikan pada bulan Mei tertinggi pada stasiun 7 (8,627
Individu/ 100m 3) terendah pada stasiun 1 (0,443 Individu/ 100m 3) dengan 13 macam
kelompok ichtioplankton (famili). Bulan Juli Komposisi tertinggi terdapat pada stasiun 4
dan stasiu 9 dengan 5 famili, seda ng terendah pada stasiun 2, 3, 7 dan 1 1 dengan 3
famili, kelimpahan tertinggi didapat pada stasiun 2 (6,166 Individu/ 100 m 3) dan
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terendah pada stasiun 3 (0,164 Individu/100 m 3). Bulan Oktober komposisi tertinggi
terdapat pada stasiun 3, 4, 8 dan 11 dengan 6 famili, sedang terenda h pada stasiun 7
yaitu 2 famili, kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 2 (9,58 Individu/ 100 m 3), dan
terendah terdapat pada stasiun 7 (0,163 Individu/ 100m 3). Larva yang teridentifikasi
tergolong

dalam

famili

Balistidae,

Carangidae,

Chamsodontidae,

Clupeidae,

Cynoglossidae, Engraulidae, Fistularidae, Gobiidae, Polynemidae, Pristigasteridae,
Scianidae, Solenostomidae, dan Synodontidae.

x

LAPTEKRIS ESTUARIA SUNGAI INDRAGIRI 2011

BAB. 1. PENDAHULUAN
1.1. Pengantar.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan kurang lebih dua
pertiga dari seluruh wilayah negara, memilki 7.508 buah pulau besar dan kecil dengan
panjang garis pantai (wilayah pesisir) mencapai 81.000 km (Genisa. A.S, 1998). Propinsi
Riau memiliki perairan terluas di Indonesia dengan panjang garis pantai mencapai 1.800
mil (2.500 km ).
Kawasan pesisir dengan potensi sumberdaya alamnya baik sumberdaya alam
hayati antara lain perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang serta kekayaan
sumberdaya alam non hayati antara lain bahan tambang dan pariwisata telah banyak
dimanfaatkan dan memberikan sumbangan yang berarti baik sebagai sumber
pendapatan, penghasil devisa dan sumber protein hewani .
Potensi kekayaan sumberdaya alam kawasan pesisir tersebut paling tidak berasal
dari empat ekosistem yaitu; ekosistem estuaria (estuarine), rawa pasang surut dengan
hutan bakaunya (mangrove), padang lamun (seagrasses beds) dan terumbu karang
(coral reefs). (Supriharyono, 2007).
Estuaria (muara sungai) adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan
bebas dengan laut, air laut dengan salinitas tinggi bercampur dengan air tawar ,.
pengaruh campuran kedua massa air tersebut menghasilkan suatu kondisi lingkungan
dan komunitas biota yang khas dan dinamis .
Kondisi ini mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis
dengan lingkungan sekelilingya , hanya spesies yang memiliki kekhususan fisiologi baik
ikan air tawar, ikan asli estuarine dan ikan dari laut yang mampu bertahan hidup di
perairan estuari. Fluktuasi tingkat kadar garam di perairan estuarine tergantung pada
pasang-surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus –arus lain serta topografi
daerah estuaria tersebut.
Tempat bertemunya arus sungai dengan arus pasang surut yang berlawanan
menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi dan tingkat kecerahan air
yang pada kisaran nilai yang relatif rendah sehingga hanya tumbuhan mencuat seperti
hutan mangrove yang dapat hidup dan mendominasi, rantai makanan detritus dengan
produktivitas primer dapat mencapai 5.000 g C/m²/th .
Massa air dari sungai banyak membawa sedimen yang kaya unsur hara dan
terperangkap (Nutrient trapped), menjadikan perairan estuari relatif lebih subur. Namun
dibalik kesuburan ters ebut sedimen yang terjebak juga mampu menyerap logam -logam
berat maka tidak tertutup kemungkinan di daerah estuari juga merupakan daerah
perangkap bahan tercemar ( pollutant trapped). (Efriyeldi,1999).
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Secara umum perairan e stuaria mempunyai peran ekologis penting antara lain
sumber zat hara dari bahan organik yang diangkut oleh sirkulasi pasang surut ( tidal
circulation), penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan baik sebagai tempat
berlindung, tempat mencari makan, tempat bereproduksi dan tumbuh . Bila peran ekologis
tersebut masih bisa dipertahankan maka perairan estuari dapat berperan

sebagai

penentu dan penyangga stok ikan di laut ( Tiwow, 2003).
Berdasarkan variasi nilai salinitas > 1 ppt komoditas unggulan antara lain Udang
galah (macrobrachium rosenbergii), ikan Betutu (Oxcyleotris marmorata), kelompok
udang penaid dan beberapa jenis ikan estuarine ekonomis penting lainnya.
Di pantai timur pulau Sumatera ada beberapa sungai besar yang bermuara dan
berkoneksi dengan laut membentuk ekosistem perair an estuari tipe estuaria daratan
pesisir yaitu perairan estuaria yang paling umum dijumpai terbentuk karena penaikan
permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai. ( Bengen,
2002)
Ancaman degradasi lingkungan perairan estuari aki bat aktivitas pemanfaatan
daratan di sepanjang aliran sungai dan rawa pasang surut daratan untuk berbagai
kepentingan pada akhir-akhir ini sangat berkembang. Dilaporkan sekitar 2 juta hektar
lahan rawa pasang surut disepanjang pantai timur Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera
Selatan dan Lampung ) dan dibagian pesisir barat dan pesisir selatan Kalimantan telah
direklamasi untuk berbagai kepentingan. (Notohadiprawira, 1994). Aktivitas tersebut
dapat dipastikan akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkunga n perairan dan
selanjutnya terhadap sediaan sumberdaya ikan .
Walaupun sumberdaya perikanan tergolong pada sumberdaya kelautan dan
perikanan yang dapat diperbaharui ( renewable resources ) jika sumberdaya ini
dimanfaatkan sebagian sehingga sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk
memperbaharui dirinya minimal sama dengan jumlah yang dimanfaatkan.
Hal ini memberikan pentunjuk bahwa stok ikan tidak boleh dimanfaatkan secara
sembarangan, jumlah panenan paling banyak setara dengan kemampuan pulih atau
sesuai dengan maximum sustainable yield (MSY).
Selain itu pengoperasian jenis alat tangkap juga harus s esuai dengan kreteria
jenis alat tangkap ramah lingkungan antara lain; memiliki selektivitas tinggi, hasil
tangkapan sampingan rendah , tidak menangkap ikan muda dan hasil tangkapan
berkualitas tinggi. (Anonim, 2007).
Stok ikan merupakan angka yang menggambarkan suatu nilai dugaan bersarnya
biomasa ikan berdasarkan kelompok jenis dalam kurun waktu tertentu. Pengkajian stok
ikan i Indonesia dilakukan ole h Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya ikan di

Page 2

LAPTEKRIS ESTUARIA SUNGAI INDRAGIRI 2011

laut,

kajian stok pada

kegiatan ini dilakukan dengan metoda swap area (metoda

sapuan) yaitu untuk mengetahui besaran stok ikan dasar menggunakan jaring trawl mini.
Data dan informasi hasil penelitian sebagai bahan kebijakan pengelolaan
sumberdaya ikan agar tingkat hasil tangkapan yang optimal dapat dipertahankan dan
berlanjut dalam jangka panjang ( long term sustainability )
Kelompok penelitian (Kelti) estuari B alai Riset Perikanan Perairan Umum telah
melaksanakan kegiatan kajian potensi dan pemanfaatan, biologi, ekologi sumberdaya
ikan di perairan estuari pantai timur Sumatera (Gambar.1)

.
Gambar 1. Letak Beberapa estuari di pantai pulau Sumatera bagian barat.
Hasil kajian perikanan di perairan estu aria yang bermuara di selat Bangka
Sumatera Selatan yaitu sungai Upang, sungai Musi, sungai Banyuasin dan sungai
Sembilang, aktivitas penangkapan menggunakan 12 jenis alat tangkap utama yang
didominasi alat tangkap (trap net) dengan nama lokal :tuguk tancap, tuguk baris, tuguk
apung dan tuguk kumbang. Jenis alat tangkap lainnya jaring tangsi (drief gilnet) jaring
kantong (trammel net), jaring tarik, jaring cawang (set gilnet), pancing rawai (bottom
longline), blad (beach barrier trap net)), sondong dan seser udang (scopnet) serta jala
(castnet). Jumlah jenis hasil tangkapan 107 jenis (Gaffar. et al, 2007). Komoditas
unggulan udang galah, ikan betutu,beberapa jenis ikan estuarin dan udang penaid yang
bernilai ekonomis penting lainnya.
Di perairan estuari sungai Kampar aktivitas penangkapan menggunakan 5 jenis
alat tangkap utama yang didominasi alat tangkap “Pengerih” ( trap net), jenis hasil
tangkapan 47 jenis. Komoditas unggulan dang galah ( Macrobrachium rosenbergii ) ,ikan

Page 3

LAPTEKRIS ESTUARIA SUNGAI INDRAGIRI 2011

betutu (Oxyleotris marmorata), ikan patin kunyit (Pangasius kunyit), beberapa jenis ikan
estuarin dan udang penaid

yang didominasi udang Duri (Aphases, sp). Volume produksi

tahun 2008 mencapai 467 ton.(Rupawan, 2010).
Diperairan estuari sungai Siak dan Selat Panjang a ktivitas penangkapan
menggunakan 5 jenis alat tangkap utama yang didominasi alat tangkap ( trap net)
dengan nama lokal “gumbang”, jenis hasil tangkapan 54 jenis terdiri dari 7 jenis udang
panaed dan 47 jenis ikan . Volume produksi tahun 2009 mencapai 672 ton , estimasii
potensi udang penaid dan ikan teri tahun 2010

(164 ton) dan terindikasi terjadi lebih

tangkap. (Rupawan.2010)

1.2 . Justifikasi permasalahan .
Aktivitas penangkapan sangat berkembang menggunakan jenis alat tangkap,
metoda penangkapan dan hasil tangkapan yang bervariasi dan lebih mengutamakan
jumlah dan nilai hasil tang kapan spesies target. Kondisi ini akan mengarah kepada
pemanfaatan yang berlebih dan tidak ramah lingkungan serta

tidak sesuai

dengan

status perairan estuari sebagai daerah asuhan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau melaporkan bahwa hasil tangkapan
dilaut termasuk kawasan estuari dan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu
9 tahun terjadi penurunan (6,7%). Jumlah hasil tangkapan tahun 1999 berjumlah 37.311
ton dan pada tahun 2007 turun menjadi 34.780.ton, penurunan jumlah hasil tangkapan ini
diduga terjadi karena pencemaran, pendangk alan dan tangkap lebih. (Anonim, 2007).
Data dan informasi kajian stok dan bioekologi sumberdaya ikan ekonomis penting
dan sumber benih di perairan estuari sungai Indragiri belum banyak diketahui dan
diperlukan sebagai bahan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan
agar pemanfaatannya dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Alat tangkap merupakan instrumen utama dalam aktivita s pemanfaatan
sumberdaya ikan. Jenis alat dan metoda penangkapan serta kelimpahan stok ikan akan
menentukan jumlah dan jenis hasil tangkapan (fishing succses).
Dalam operasionalnya baik jenis alat dan metoda penangkapan (bagaimana,
dimana dan kapan) serta hasil tangkapannya masih berorientasi untuk mendapatkan
jumlah dan nilai yang sebesar -besarnya. Tidak semua hasil tangkapan dapat
dimanfaatkan terutama hasil tangkapan sampingan karena baik jenis dan ukuran yang
tidak sesuai. Keadaan ini akan mengarah pad a pemanfaatan yang berlebih dan tidak
ramah lingkungan.
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1.3.Tinjauan Pustaka.
Muara sungai (Estuaria) adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan
bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air
tawar (Pickard, 1967).
Pengaruh percampuran kedua massa air tersebut menghasilkan suatu kondisi
lingkungan dan komunitas biota yang khas dan dinamis. Tempat bertemunya arus sungai
dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan suatu pengaru h yang kuat
pada sedimentasi dan ciri-ciri fisika-kimia airnya.
Karakteritik fisika-kimia air estuari dan rawa pasang -surut tidak sama dengan sifat
air sungai maupun sifat air laut. Tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada
pasang-surut air laut, banyaknya alira n air tawar dan arus –arus lain serta topografi
daerah estuaria tersebut. Kondisi dan p erubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian sec ara fisiologis

dengan

lingkungan sekelilingya.
Variasi salinitas di daerah estuaria menentukan kehidupan organisme laut atau
payau. Hewan-hewan yang hidup diperairan payau (salinitas 0,5 – 30 ie), hipersaline (40
– 80ie), atau air

garam ( salinitas> 80 ie), biasanya mempunyai toleransi terhadap

kisaran salinitas yang le bih besar dibandingkan dengan organi sme yang hidup di air laut
atau air tawar (Supriharyono, 2000).
Hewan-hewan yang toleran pada kisaran salinitas yang luas disebut euryhalin,
sedangkan yang toleran pada kisaran salinitas yang sempit disebut stenohaline (Kinne,
1964). Jumlah spesies organisme yang mendiami estuaria jauh lebih sedikit jika
dibandingkan dengan organisme yang hidup di perairan tawar dan laut.
Sedikitnya jumlah spesies ini terutama disebabkan oleh fluktuasi kondisi
lingkungan, sehingga han ya spesies yang memiliki kekhususan fisiologis yang mampu
bertahan hidup diperairan estuaria. Selain miskin dalam jumlah spesies fauna estuaria
juga miskin akan flora. Keruhnya pe rairan estuaria menyebabkan hanya tumbuhan
mencuat yang dapat tumbuh mendomin asi. Rendahnya produktivitas primer di kolom air,
sedikitnya herbivora dan terdapatnya sejumlah besar detritus menunjukkan bahwa rantai
makanan pada ekosistem estuaria merupakan rantai makanan detritus.
Detritus membentuk subtrat untuk pertumbuhan bakter i dan algae yang kemudian
menjadi sumber makanan penting bagi organisme pemakan suspensi dan detritus. Suatu
penumpukan bahan makanan yang dimanfaatkan oleh organisme estuaria merupakan
produksi bersih dari detritus ini. Fauna di estuaria, seperti ikan, ke piting, kerang,dan
berbagai jenis cacing berproduksi dan saling terkait melalui suatu rantai makanan yang
kompleks (Bengen, 2002).
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1.4 .Tujuan, Sasaran dan Manfaat Riset
Tujuan mendapatkan dan tersedianya data dan informasi :
 Kepadatan stok dan biomasa sumberdaya ikan
 Parameter populasi jenis dominan ekonomis penting .
 Keragaman jenis dan Indek keanekaragaman
 Komposisi jenis dan ukuran (spasial-temporal)
 Sex ratio, Tingkat Kematangan Gonad, kebiasaan makan jenis dominan ekonomis
penting .
 Paraqmeter fisika-kimia , phyto dan zooplankton (spasial -temporal) .

1.5. Sasaran tersedianya data dan informasi
 Kepadatan stok dan biomasa sumberdaya ikan
 Parameter populasi jenis dominan ekonomis penting .
 Keragaman jenis dan Indek keaneka ragaman
 Komposisi jenis dan ukuran (spasial-temporal)
 Sex ratio, Tingkat Kematangan Gonad, kebiasaan makan jenis dominan ekonomis
penting .
 Paraqmeter fisika-kimia , phyto dan zooplankton (spasial -temporal) .

1.6. Manfaat dan dampak
Manfaat.


Sebagai sumber data dan informasi terkini kepadatan stok dan biomas, parameter
populasi, keragaman jenis dan indek keanekaragaman, komposisi, biologi
reproduksi, parameter fisika -kimia dan biologi perairan.



Bahan evaluasi kesehatan stok ikan (ukuran rata2, uk uran pertama matang gonad,
sex ratio, komposisi jenis ) bila dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya
atau hasil penelitian yang akan datang.



Bahan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

Dampak
Pemanfaatan

sumberdaya

ikan

berbasis

pengelolaan

diharapkan

akan

berdampak terhadap hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan dalam jangka
panjang
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BAB. II. MATERI DAN METODA PENELITIAN
2.1. Komponen Kegiatan
Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu a) pokok bahasan stok dan
biomasa sumberdaya ikan, b) pokok bahasan biologi jenis ikan ekonomis penting dan
dominan dan c) pokok bahasan ekologi perairan meliputi parameter fiisika, kimia dan
biologi perairan. Hubungan ketiga komponen pokok bahasan tersebut digambarkan
dalam tabel dan grafik.

2.2. Alat dan bahan Penelitian
Guna mendapatkan data yang diperlukan diperlukan alat dan bahan yang
mendukung dalam kegiatan ini (Tabel 1).
Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan riset estuari Indragiri 2011.
No

Keluaran

Alat dan bahan

Kepadatan stok
1
dan biomasa

Jaring rawl, kapal penarik jaring trawl, ember dan waskom
plastik, timbangan, serok, alat pengukur kecepatan arus air
(currentmeter), pengukur kedalaman air (deepsounder) .

Parameter
2
populasi

Ember, waskom plastik, serok timbangan, papan ukur, kantong
plastic, larutan formalin dan ikan hasil tangkapan. blanko
panjang-berat, nelayan enumerator .

Keagaman jenis
dan Indek
3.
keanekaragaman

Ember, waskom plastik, serok timbangan, papan ukur, kant ong
plastic, larutan formalin dan ikan hasil tangkapan. blanko
panjang-berat, nelayan enumerator .

4 Biologi ikan

Ikan hasil tangkapan, disectingset, larutan etanol, formalin,
kantong plastik, coolbox, timbangan analis, microscop.

5 Ekologi perairan

Alat dan bahan analisa parameter fisika, kimia dan biologi air,
Plankton net, ember, botol vial, larutan logol., microscop
Blanko isian dan blanko wawancara.

2.3. Metoda
2.3.1. Pengumpulan data
Waktu dan Tempat
Kegiatan dilakukan mulai bulan Januari s ampai dengan Desember 2011 dengan
ahapan kegiatan: persiapan d okumen administrasi, persiapan bahan dan alat , observasi
lapangan untuk pengumpulan data primer -skunder, analisa data dan pelaporan.
Kegiatan dilakukan di Balai Riset Perikanan Perairan Umum , Pusat Penelitian
Pengembangan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, perairan umum estuari
sungai Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (Gambar.2).
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Gambar 2. Lokasi estuari sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
2.3.2 .Pengumpulan data:
Data sekunder
1. Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka
2. Statistik Perikanan Propinsi Riau.
3. Data curah hujan dan tinggi air dari instansi terkait lokasi terdekat
dengan lokasi penelitian

Data primer :
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei dan observasi lapangan,
percobaan penangkapan, wawancara dan nelayan enumerator. Observasi lapangan
dilakukan pada beberapa stasiun pengamatan yang ditentukan secara porpusive dari
arah hulu sungai di mulai pada nilai dari salinitas lebih besar dari 1 ppt pada saat air
surut terendah sampai muara (kuala) sungai Indragiri.
Pengamatan dan pengambilan sampel dilakukan

pada posisi pinggir, tengah

sungai, air surut, air pasang dan muara anak sungai. Dilakukan sebanyak 4 trip masing –
masing mewakili musim kemarau, musim hujan, peralihan 1 dan peralihan 2 .
Data dan informasi hasil kegiatan di tabulasi dianalisa secara deskriptik kuantitatip dan disajikan dalam Tabel dan Grafik sesuai dengan tempat dan waktu
pengamatan (spasial – temporal), sehingga dapat diketahui hubungan kepadaran stok
dan biomasa, biologi beberapa jenis ikan dominan dan ekonomis penting dan parameter
fisika-kimia perairan estuari sungai Indragiri.

Page 8

LAPTEKRIS ESTUARIA SUNGAI INDRAGIRI 2011

2.3.3. Analisa sampel.
Ikan hasil tangkapan percobaan dan hasil tangkapan nelayan dipisahkan
berdasarkan kelompok jenis, masing-masing kelompok jenis dihitung jumlah ekor dan
ditimbang beratnya serta diukur panjang dan berat individu.
Contoh jenis hasil tangkapan yang belum diketahui, dia wet dalam larutan formalin
10% untuk diidentifikasi di Laboratirium Balai Riset Perikanan Perairan Umum
berdasarkan buku Kottelat (1993). Weber, M and De Beufort 1916 (1 -12 jilid),
Peristiadi,(2006) dan FAO (1998).

2.3.4 Analisis data
Kajian stok dan biomasa SDI
Kajian stok dan biomasa SDI dilakukan dengan percobaan penangkapan
menggunakan jaring trawl dan kapal nelayan (Gambar 3). Metoda sapuan (swap area
method), yaitu untuk mengetaui kepadatan stok dan biomasa sumberdaya ikan per
satuan luas area yang disapu untuk b iota dasar.
Parameter luas area yang diliput berdasarkan data kecepatan kapal waktu
menarik jaring pada kisaran 2,5 – 3,0 kilometer per jam, lama tarikan, panjang tali ris atas
jaring dan hasil tangkapan (Sparre&Venema.1992).
Analisa data berdasarkan rumus :

a.n= t x v x h x e x 1,852 x 0,001.
...............................................( 1 )

D = (1/a.n) x ( c/f)
a.n.= panjang jalur yang dilalui jaring.
c = hasil tangkapan (kg/jam)
D = Kepadatan stok
e = konstanta bukaan mulut jaring
(menurut Shindo, 1973 nilai e = 0,66)
f = ‘escapment factor’ (=0,5)
h = panjang tali ris atas
t = lama penarikan jaring
v = rata-rata kecepatan kapal waktu menarik jaring
0,001 = konversi dari meter ke kilometer.
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Gambar 3. Alat jaring trawl dalam m etode swap area
Parameter populasi .
Parameter pertumbuhan berdasarkan formula VON BERTALANFFY

sebagai

berikut :
 Untuk panjang digunakan rumus L t = L∞ [1-e -k (t-to)]
 Untuk berat digunakan rumus W t = W∞ [1-e –k(t-to)]
Indek keanekaragaman sumberda ya ikan
Indek keanekaragaman (Index Shanon) .


H= - 
H=-

ni/N ln ni/N

pi ln pi

Keterangan
H = Indek keanekaragaman
Ni = jumlah individu masing masing spesies
N = jumlah individu keseluruhan
Pi = ni/N
H>3 = Keenakargaman jenis tinggi
1<H<3 = Keanekaragaman jenis sedang
H< 1 = Keanekaragaman jenis rendah

Hubungan panjang berat dan faktor kondisi
Hubungan panjang berat dan Faktor Kondisi dihitung menurut rumus Effendie
(1997) :
W = a L b ................................................................................................ ( 2 )
dimana : W

= berat (gram)

L

= panjang (mm)

a,b

= konstanta
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Persamaan ini dapat juga diplotkan dengan menggunakan regresi linear setelah
melogaritmakan ke dua sisinya, seperti persamaan (2)

LogW  log a  b log L ........................................................................................ ( 3)
Apabila N adalah jumlah contoh ikan, maka nilai a dan b dapat diduga dengan
tehnik perhitungan panjang berat menurut Rounsefell and Everhart (1953) dan Lagler
(1961) dalam Effendie (1979) sebagai berikut :

 log W  (log L)   log L  ( LogL  log W ) ............................. ( 4)
Loga 
N  (log L )  ( log L )
 logW  N log a .................................................................. ................... (5)
b
 log L
2

2

2

Nilai b digunakan untuk menduga pola pertumbuhan udang yang dianalisis apakah nilai
b=3 atau nilai b≠3. Apabila nilai b=3 menunjukkan pola pertumbuhan isometrik dan
apabila nilai b≠3 menunjukkan pola pertumbuhan allometrik.
Untuk menentukan nilai b, dilak ukan uji t pada selang kepercayaan 95% (ά, 0,05)
(Steel and Torrie, 1989). Pada uji ini berlaku hipotesis


h0: b=3



h1: b≠3,

Kaídah keputusan:
a. Jika t hitung > t tabel keputusannya adalah tolak h 0
b. Jika t hitung < t tabel maka keputusannya adalah te rima h0.
Berdasarkan analisis, apabila diperoleh nilai b ≠3 (pola pertumbuhan adalah
allometrik), maka faktor kondisi dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan oleh
Effendie (1997):

K

W
........................................................................ ...................................... ( 6)
aLb

dan apabila dari hasil perhitungan yang didapat adalah nilai b=3 (pola pertumbuhan
isometrik), maka faktor kondisi dihitung dengan rumus :

K

Wx105
........................................................................ ................................... ( 7)
L3

Keterangan: K = faktor kondisi
W = berat total ikan (gram)
L = panjang total ikan (mm)
a dan b, adalah konstanta.
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Biologi ikan
Contoh jenis ikan dominan dan ekonomis pen nting hasil tangkapan percobaan
penangkapan dan hasil tangkapan nelayan dibedah dan diamati jenis kela minnya,
Contoh gonad dan testes diawet dalam larutan gilson atau etanol untuk pengamatan
tingkat kematangan gonad dan fekunditas di Laboratorium BRPPU.

Tingkat kematangan gonad
Tingkat kematangn gonad berdasarkan kreteria (Kesteven dan Braum.1968
dalam Effendi. 1992).
1. Dara
Organ seksual sangat kecil berdekatan dibawah tulang punggung, testes dan
ovarium transparan, tidak berwarna sampai abu -abu. Telur tidak terlihat dengan
mata biasa.
2. Dara berkembang
Testes dan ovarium jernih, abu -abu merah. Panjangnya setengah atau lebih
sedikit dari panjang rongga bawah. Telur satu per satu dapat dilihat dengan kaca
pembesar.
3. Perkembangan 1.
Testes dan ovarium bentuknya bulat telur, kemerah -merahan dengan pembukuh
darah kapiler. Mengisi kira -kira setengah ruang ke bagian bawah. Telur dapat
terlihat dengan mata seperti serbuk putih.
4. Perkembangan II
Testes putih kemerahan. Tidak ada pati jantan atau sperma kalau bagi an perut
ditekan. Ovarium berwarna oranye kemerahan. Telur jelas dapat dibedakan ,
bentuknya bulat telur, ovarium mengisi kira -kira 2/3 ruang bawah.
5. Bunting
Organ seksual mengisi ruang bawah. Testes warnanya putih. Telur bentunya
bulat, beberapa jenrnih da n masak
6. Mijah
Telur dan sperma keluar dengan sedikit tekanan. Kebanyakan telurnya berwarna
jernih dengan beberapa yang berbentuk bulat telur tinggal dalam ovarium.
7. Mijah/salin
Belum kosong sama sekali . tidak ada telur yang bentunya bulat telur
8. Salin/Spent
Testes dan ovarium kosong dan berwarna merah. Beberapa telur dalam keadaan
dihisap kembali.
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9. Pulih salin
Testes dan ovarium jernih, abu -abu- merah.
Fekunditas
Fekunditas berdasarkan metoda gravimetrik (Effendi, 1992) dan hitung total.
Gonad yang akan diamati fekunditas dan diameter telurnya hanya yang memiliki tingkat
kematangan gonad III dan IV. Fekunditas total telur

dihitung dengan menggunakan

metode gravimetrik.
Metode Gravimetrik :
F = Wo x Fso ............................................ ........................................(8)
Wso
Keterangan :
F : Fekunditas total (butir)
Fso : Fekunditas sub ovarium (butir)
Wso : Berat sub ovarium (gram)
Wo : Berat ovarium (gram)

Kebiasaan makan
Contoh isi lambung dan saluran pencernaan diawet dalam larutan formalin 10%
untuk pengamatan kebiasaan makan yang dilakukan di labora torium BRPPU
berdasarkan metoda frequensi kejadian ( Effendi.1992 ).
Jenis kelamin
Pengamatan jenis kelamin hasil tangkapan dilakukan berdasarkan pengamatan
ciri kelamin skunder (Dimorfisme seksual) dan ciri kelamin primer (gonad dan tetes)
melalui pembedahan dan pengamatan di Lab.
Kebiasaan makan berdasarkan metoda Indek prepoderan (Effendi. 1992).
Kelimpahan phyto – zooplankton menggunakan rumus APHA, keanekaragaman jenisnya
dianalisa dengan indek Shannon –Wienner.
Sebaran berdasarkan kelas ukuran panjang
Jumlah kelompok (kelas) K = 1 + 3,3 log n
K = Jumlah kelas
N = Jumlah sample
Nilai Interval kelas = ukuran terbesar – ukuran terkecil ............................. (9)
Jumlah kelas (K)
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Ekologi perairan
Pengamatan beberapa parameter fisika -kimia, dilakukan secara insitu dan di
laboratorium Lingkungan perairan B alai Riset Perikanan Perairan Umum berdasarkan
metoda APHA (1980). Pengamatan dan pengambilan sample air dilakukan pada posisi:
pinggir, tengah sungai, saat air surut, air pasang dan muara anak sungai.
Data variasi tinggi air pasang-surut harian oleh nelayan en umerator dan data
curah hujan dari instansi terkait da n terdekat dengan lokasi penelitian.
Tabel 2. Parameter ekologi perairan dalam kegiatan riset.
No

1

.

2

Parameter
Kimia :
pH
Salinitas
Oksigen terlarut
Karbondioksida
Alkalinitas
Hardness
Total Phospat
Total Nitrogen
Nitrit
Amonia
Klorofil
Fisika :
Kecerahan
Kecepatan arus
Temperatur air/udara
Kedalaman air
TDS
Turbidity
DHL

3

Phytoplankton dan
zooplankton

4

Larva (Ichtioplankton)

Satuan

Metode

Alat dan Bahan

Unit
/oo (ppt)
mg/l
mg/l
mg/l CaCO3
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

Titrasi, insitu
Alat, insitu
titrasi , insitu
titrasi , insitu
titrasi , Lab
titrasi , Lab
Alat, Lab
Alat, Lab
Alat, Lab
Alat, Lab
Alat, Lab

pH, Universal
Hand refractometer
Bahan dan alat lab
Bahan dan alat lab.
Bahan dan alat lab.
Bahan dan alat lab.
Spectrofotometer
Spectrofotometer
Spectrofotometer
Spectrofotometer
Spectrofotometer

cm
m/det
o
C
meter
ppm
NTU
µhos/cm

Alat, insitu
Alat, insitu
Alat, insitu
Alat, insitu
Alat, insitu
Alat, Lab
Alat, Lab

Piring Sechi disk
Currentmeter
Termometer
Deepsounder
TDS Meter
Turbidymeter
Conductivitymeter

Jenis dan
kelimpahan

Insitu dan
pengamatan di
Lab.

Plankton net dan
Mikroscop

Jenis dan
Kelimpahan

Pengamatan di
Lab

Bongo net dan
Mikroscop

o

BAB. III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Stasiun pengamatan
Sungai Indragiri dari hulu ke hilir mengalir melalui 3 wilayah admintrasi
Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan
Kabupaten Indragiri Hilir . Sungai ini lebih dikenal dengan julukan sungai dengan
sejuta parit atau anak sungai .
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Stasiun pengamatan sebagai titik sampling percobaan penangkapan dan
pengamatan paramater fisika,kimia dan biologi perairan ditentukan

sebanyak 11

titik sampling yang ditentukan secara porposive mewakili sungai utama d an
cabang anak sungai dengan titik koordinat seperti disajikan pada Tabel 1. dan
Gambar. 1.
Tabel 3.Stasiun pengamatan estuari sungai Indragiri
No.
Stasiun

Nama Lokasi/Stasiun

Posisi geografis
N

E

1

Terusan Mas

00.17'.35.4''

103.14' 40,8''

2

Kuala Tj. Lian

00.21'.06.1''

103.19'.42.0''

3

Tanjung Lajau

00.22'.28.5"

103.27'.10.1"

4

Muara S. Merusi

00.23'27.9"

103.32'.49.1"

5

Sungai Buluh

00.23'42.4''

103.35'.44.3''

6

Kuala S.Indragiri

00.26'.10.7"

103.40'.05.1"

7

Sungai Merusi

00.20'.22.9"

103.34'.27.4"

8

Concong Dalam

00.19'.01.8''

103.27'.48.3''

9

Sungai Majenai

00.14'.28.6"

103.23'.46.2"

10

S.Perigiraja P.Beting

00.12'.19.3"

103.31'.31.8"

11

Kuala S.Perigiraja

00.12'.37.8"

103.33'.43.0"

Gambar 4. Lokasi pengambilan contoh sampe l di estuari sungai Indradiri.
Tabel 3. dan Gambar 4. menunjukan bahwa stasiun 1 sampai dengan stasiun 6
secara berurutan mulai dari hulu kearah muara sungai utama Indragiri . Stasiun 7 dan 8
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stasiun yang mewakili anak sungai dan stasiun 9, 10 dan 11 s tasiun pada sungai Perigi
Raja.

3.2. Kepadatan stok sumberdaya ikan.
Stok ikan merupakan angka yang menggambarkan suatu nilai dugaan bersarnya
biomas ikan berdasarkan kelompok jenis dalam kurun waktu tertentu.

Sampling

percobaan

dilakukan

penangkapan

untuk

mengetahui

kelimpahan

stok

telah

menggunakan jaring trawl mini yang dilakukan pada 11 titik sebagai stasiun pengamatan
masing-masing dilakukan pada bulan Februari, Mei, Juli dan Oktober 2011.
Berdasarkan
sumberdaya ikan
berdasarkan

data hasil sampling
berdasarkan

stasiun

tersebut didapat nilai kepadatan stok
dan bulan

bulan dan stasiun pengamatan

pengamatan

dan rata-rata

seperti di sajikan pada Tabel 4. dan

Gambar 5.
Tabel 4. Kepadatan stok sumberdaya ikan (kg/km2) berdasarkan stasiun dan bulan
pengamatan
Bulan
Nama stasiun
Rata2
Maret
Mei
Juli
Okt
1 .Terusan Mas
902
1.600
1.171
1.714
1.262
2 . Kuala Tanjung Lian
2.642
1.791
1.682
1.631
1.937
3. Tanjung Lanjau
2.028
750
1.822
6.373
2.743
4. Muara Sungai Merusi
1.479
1.396
2.555
955
1.596
5. Sungai Buluh
1.939
869
1.946
1.487
1.560
6. Kuala S. Indragiri
1.878
1.356
3.263
4.181
2.670
7. Sungai Merusi
1.146
585
1.651
1.049
1.108
8. Concong dalam
792
2.316
1.821
918
1.461
9. Sungai Majenai
749
1.312
4.526
859
1.861
10. S.Perigiraja/P.Beting
576
958
3.333
2.199
1.766
11. Kuala S. Perigiraja
2.930
4.213
3.100
3.414
Rata-rata
1.413,1
1.442,09
2.544
2.224
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Gambar 5. Kepadatan stok di setiap lokasi sampling
Tabel 4. menunjukan bahwa berdasarkan bulan pengamatan kep adatan stok
sumberdaya ikan terendah pada bulan Maret (1.414 kg/km 2) dan tertingggi pada bulan
Juli (2.544 kg/km 2). Berdasarkan stasiun pengamatan terendah pada stasiun ( 7) sungai
Merusi (1.108 kg/km 2) dan tertinggi pada stasiun (11) Kuala Sungai Perigi Raja ( 3,414
kg/km 2).

Gambar 6. Rata-rata kepadatan biomassa pada setiap lokasi sampling.
Kepadatan biomasa pada sungai utama lebih tinggi dibanding pada anak sungai
dan kepadatan meningkat pada stasiun yang mengarah ke muara baik pada sungai
utama Indragiri dan sungai utama sungai Perigiraja (Gambar 6).
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Gambar 7. Rata-rata kepadatan stok per stasiun pengamatan bulan Maret .

Gambar 8. Rata-rata kepadatan stok per stasiun pengamatan bulan Mei .

Gambar 9.

Rata-rata kepadatan stok per stas iun pengamatan bulan Juli.
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Gambar 10.

Rata-rata kepadatan stok per stasiun pengamatan Oktober .

Gambar 11.

Rata-rata kepadatan stok berdasarkan bulan pengamatan .

Gambar 12. Kepadataran biomass rata -rata berdasarkan bulan pengamatan.
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3.3 Parameter populasi .
1. Komposisi Hasil Tangkapan
Hasil tangkapan di perairan estuari Indragiri ditemukan 79 jenis ikan, udang,
kepiting, sotong dan teripang. Terdiri dari 53 jenis ikan, 1 jenis sotong, 1 jenis teripang, 8
jenis kepiting dan 16 jenis udang . Hasil tangkapan pada setiap trip penangkapan memiliki
komposisi yang berbeda -beda. Berikut ditampilkan komposisi jumlah dan bobot total
dalam persentase hasil tangkapan setiap trip penelitian (Tabel 5 dan 6).
Tabel 5. Komposisi jumlah hasil tangkapan tra wl selama penelitian
Persentase Jumlah (%)
No

Nama Lokal

1
2
3
4

Baung Laut
Bawal Putih
Bawal Hitam
Belut Laut

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Belosoh
Biang
Bilis
Bulu Ayam
Buntal Duri
Buntal Kuning
Buntal Loreng / Totol
Buntal Pisang
Cerutu
Dukang
Gulamo Ekor Kuning
Gulamo Kepala Anjing
Gulamo Panjang
Gulamo Pendek
Gulamo Sisik Kecil
Gunjing-gunjing
Gurita
Hiu Cecak
Hiu Jejo
Ikan Duri
Ikan Duri Manyung
Ikan Pari
Ikan Pari Bodo
Ikan Pari totol
Ikan Pias
Ikan Putih/ pirang
Julung - julung
Kepiting A
Kepiting B
Kepiting Bakau
Kepiting Batu
Kepiting C
Kepiting D
Kepiting Laut
Kepiting petak
Kerapu
Kiper
Kurau

43

Langgai

Nama Ilmiah
Osteogeneiosus militaris
Pampus argenteus
Odontamblyopus
rubicundus
Septipinna breviceps
Clupeoides bornensis
Coilia lindmani
Chonerhinos naritus
Tetraodon nigroviridis
Tetraodon fluviatilis
Hexanematichthys sagor
Johnius belengeri
Johnius weberi
Panna microdon
Johnius belengeri
Otolithoides pama

Himantura vernak
Chaenogaleus macrostoma
Mytus gulio
Himantura imbricata

Septipinna taty
Doryichthys deokhatoides

Scatophagus argus
Polynemus dubilus/
barnensis
Muraeneson talagon

Trip
4
1,52
0,11

Trip 2

1,116
0,122
0,033
0,044

1,617
0,658

4,242
0,133
13,056
0,011
2,817
0,044

4,666
0,012
11,68

4,71

1,17
2,06

10,6

8,41

1,917
0,035
0,127
0,012

1,37
0,01
0,19

3,69
0,12
0,01

0,199

1,201
0,358
10,464
0,739
0,15

0,947

0,08

0,101

4,418
6,053
1,911
0,033
0,055
0,011
15,343

0,081

0,144
0,011

0,139

0,044
4,352

0,012
2,079

7,484

11,488

0,012
0,012
0,058
0,173
0,023
0,023
5,994

0,95

0,055

Charybdis annulata

Trip
3
0,92
0,84
0,02
0,06

Trip 1

7,02
14,37

0,12
5,72
7,61

0,01
0,01
7,84
0,13
0,08
0,02
0,04
1,94
0,01

18,04
0,21
0,18

0,58
0,04

0,04

9,62
0,04
0,01

17,7

0,092
1,559

0,59

0,56

1,455

0,06

Ratarata
1,293
0,432
0,027
0,283
1,170
3,919
0,072
10,937
0,011
2,448
0,052
0,109
0,012
0,101
0,700
0,239
6,906
7,193
1,031
0,033
0,010
0,049
0,011
12,177
0,170
0,136
0,011
0,020
0,032
2,238
0,010
0,026
0,012
0,057
0,107
0,023
0,023
11,201
0,040
0,010
0,092
0,915
0,758
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Lidah panjang
Lidah Pendek
Lidah Loreng
Lome
Malung
Petek
Sebelah
Selar
Selontok
Seluang
Selunggang
Sembilang
Senangin bencong
Sepengkah
Sotong kapur
Taro
Tembusung
Tengkerong
Teripang
Timah
Udang Duri
Udang Kapur
Udang Laut
Udang Lurik Lustrum
Panjang
Udang Lurik Lustrum Pendek
Udang Merah
Udang Nenek/ Petak
Udang Pepeh
Udang Pono
Udang Potong
Udang Putih
Udang Putih Totol
Udang rustrum panjang
merah
Udang Swalo
Udang Tenggek
Udang Tiger

Cyroylosus feldmani
Typhlachirus caecus
Harpodon nehereus

3,038
0,53
0,011
1,149

1,028
4,805

0,011
0,265
0,022

0,011

Ambassis kopsii

0,022
0,121

6,74
0,02

0,012
0,416

Cynoglosus microlepis

Plotasus canius

0,25
1,07

0,012
0,012
0,127
0,035

0,87
1,85
0,01
1,6
0,02
0,34

0,01
0,02
0,02

0,01
0,06
0,11
0,06

0,012

Strongylura strongylura
0,046

0,16
0,01
0,01

0,02
0,01

0,04
0,87
3,45
0,1

0,06
8
0,78

0,012
15,446
0,393
0,010
0,304
0,510
0,520
0,132
0,505
0,068
0,249
7,826

0,011
0,035
Tentoriceps cristatus

0,055
6,164
1,723

1,744
1,063
0,023

15,255
0,696

0,012
25,549
0,404

16,3
0,25

0,133

0,173

0,41

0,309

1,051
0,185
0,474

0,03
0,02
0,74

4,68
0,22
0,01
0,5
0,51
0,69
0,19
0,66

0,35
8,62

0,17
0,23
10,24

Metapenaeus ensis

Panaeus marguenensis
Leptocarpus potamiscus
Ariesteus

0,144
0,022
0,166
3,457

0,012
8,986

1,386
1,120
0,011
3,574
0,020
0,012
0,378
0,265
0,014
0,016
0,094
0,044
0,060
0,017
0,100
0,010
0,028
0,011
0,035
0,052
4,195
1,754
0,100
0,023

Tabel 6. Komposisi bobot hasil tangkapan trawl selama penelitian
Persentase Berat (%)
No

Nama Lokal

1
2
3
4

Baung Laut
Bawal Putih
Bawal Hitam
Belut Laut

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Belosoh
Biang
Bilis
Bulu Ayam
Buntal Duri
Buntal Kuning
Buntal Loreng / Totol
Buntal Pisang
Cerutu
Dukang
Gulamo Ekor Kuning
Gulamo Kepala Anjing
Gulamo Panjang
Gulamo Pendek
Gulamo Sisik Kecil

Nama Ilmiah
Osteogeneiosus militaris
Pampus argenteus
Odontamblyopus
rubicundus
Septipinna breviceps
Clupeoides bornensis
Coilia lindmani
Chonerhinos naritus
Tetraodon nigroviridis
Tetraodon fluviatilis
Hexanematichthys sagor
Johnius belengeri
Johnius weberi
Panna microdon
Johnius belengeri
Otolithoides pama

Trip 1

Trip 2

Trip 3

Trip 4

0,439
0,172
0,051
0,047

1,133
0,424

0,579
0,007
0,553
0,038

1,606
0,075

7,203
0,026
6,999
0,075
15,177
0,392

7,204
0,002
7,786

10,257

0,293
6,981

8,281

8,748

19,308
0,02
0,097
0,004

4,906
0,038
0,117

12,136
0,114
0,008

0,596

0,115

1,491
0,277
8,925
9
1,057

2,287
0,341
21,985
0,447
0,095

12,802
11,14

0,086
12,226
7,269

Ratarata
0,939
0,169
0,302
0,199
0,293
7,911
0,014
7,954
0,075
12,882
0,141
0,074
0,004
1,491
1,282
0,214
13,985
6,964
0,576
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Gunjing-gunjing
Gurita
Hiu Cecak
Hiu Jejo
Ikan Duri
Ikan Duri Manyung
Ikan Pari
Ikan Pari Bodo
Ikan Pari totol
Ikan Pias
Ikan Putih/ pirang
Julung - julung
Kepiting A
Kepiting B
Kepiting Bakau
Kepiting Batu
Kepiting C
Kepiting D
Kepiting Laut
Kepiting petak
Kerapu
Kiper
Kurau

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Langgai
Lidah panjang
Lidah Pendek
Lidah Loreng
Lome
Malung
Petek
Sebelah
Selar
Selontok
Seluang
Selunggang
Sembilang
Senangin bencong
Sepengkah
Sotong kapur
Taro
Tembusung
Tengkerong
Teripang
Timah
Udang Duri
Udang Kapur
Udang Laut
Udang Lurik Lustrum
Panjang
Udang Lurik Lustrum
Pendek
Udang Merah
Udang Nenek/ Petak
Udang Pepeh
Udang Pono
Udang Potong
Udang Putih
Udang Putih Totol
Udang rustrum panjang
merah
Udang Swalo
Udang Tenggek
Udang Tiger

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

0,016
Himantura vernak
Chaenogaleus macrostoma
Mytus gulio

1,292
0,014
13,2

0,862

Himantura imbricata

2,901
0,05

3,146

0,026
7,852

0,005
2,863

Septipinna taty
Doryichthys deokhatoides

7,535

0,022
0,032
0,143
0,028
0,039
0,0158
2,544

1,586

0,154
3,309

0,048

Charybdis annulata

Scatophagus argus
Polynemus dubilus/
barnensis
Muraeneson talagon
Cyroylosus feldmani
Typhlachirus caecus
Harpodon nehereus

7,264

2,554
2,066
0,513
0,023
2,121
0,006

Cynoglosus microlepis
0
0,012

Plotasus canius

0,15

Ambassis kopsii

0,006
0,054

0,122
0,108
3,239
0,807
1,655
0,333
0,006
3,381
0,053

4,739
0,132
3,524

0,822
0,026

0,02

6,785
0,025
0,013

9,643

1,629

0,724

0,006

1,447
1,744
1,042
0,061
6,263
0,604
0,004
0,847
0,000
0,013
0,006
0,404
0,415
0,027
0,006
0,065
0,003
0,013
0,008
0,387
0,280
1,686
1,032
0,069
0,006

0,004

0,004

1,697
1,594

0,339
1,913
0,639
14,976
0,402

0,0014
0,919
0,011
0,002
0,094
0,135

1,252
1,318
0,098
6,362
0,807
0,775

0,009
0,009
0,446

0,02
0,714
0,929
0,027

0,006

Strongylura strongylura
0,016

0,108
0,001
0,009

0,033
0,004

0,26
0,406
1,78
0,069

0,345
4,115
0,619

0,008
0,387
Tentoriceps cristatus

0,234
1,709
1,301

0,516
0,426

2,819
1,645

4,119
0,581

5,043
0,267

0,017
0,004
0,455

1,357
0,201
0,002
0,259
0,289
0,25
0,203
0,612

3,335
0,674
0,002
0,190
0,289
0,122
0,092
0,327

0,077

0,121

0,304

0,067

0,154
0,068
0,194

0,201
5,467

0,142
0,058
8,425

0,061
0,106
5,202

Metapenaeus ensis

Panaeus marguenensis
Leptocarpus potamiscus
Ariesteus

0,045
0,036
0,059
2,69

0,016
0,122
0,754
0,014
7,111
0,470
2,807
0,050
0,333
0,012
3,729
0,053
0,024
0,032
0,096
0,024
0,039
0,016
6,627
0,025
0,013
0,154
1,812

0,005
4,225
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Hasil tangkapan dibagi ke dalam tiga jenis kategori besar yaitu ikan, kepiting dan
udang. Dari hasil percobaan penangkapan selama 4 trip didapat jumlah terbanyak pada
jenis ikan adalah Ikan Duri (Mytus guilio) dengan rata-rata persentase mencapai 12,177.
Pada jenis Kepiting rata -rata terbanyak adalah jenis kepiting laut ( Charybdis annulata)
dengan nilai rata-rata 11,201. Sedangkan dari jenis udang persentase terbanyak pada
udang merah dengan nilai rata-rata presentase 15,446. Hal ini tentunya dikarenakan jenis
ini didapatkan setiap melakukan penangkapan (trip) dan sebara nnya hampir sama pada
seluruh lokasi pengambilan sample.
Dalam komposisi bobot dari seluruh hasil tangkapan jenis ikan terbesar rata-rata
presentase bobot adalah ikan gulamo panjang ( Panna microdon) dengan nilai 13,985.
Untuk jenis kepiting rerata terbesar pada jenis kepiting laut kepiting laut (Charybdis
annulata) dengan nilai 6,627. Sedangkan untuk jenis udang -udangan terbesar adalah
udang tiger/ udang windu dengan presentase rata -rata bobot 5,202. Pada ikan dan udang
didapat nilai tertinggi dikarenakan ukuran dari jenis ini memang cukup besar namum
jumlahnya tidak sebanyak ikan duri dan udang merah. Sedangkan pada jenis kepiting
laut, dikarenakan jenis ini memang merupakan jenis yang dominan tertangkap pada
setiap lokasi sampling.

Gambar 13. Komposisi Jumlah Jenis Hasil Tangkapan
Dari Gambar 13 dapat dilihat bahwa hasil pengamatan terhadap komposisi jenis
selama penelitian, komposisi jenis tertinggi diperoleh pada pengamatan trip II bulan Mei
2011 terdiri yaitu 55 jenis terdiri dari 33 jenis ikan, 14 jenis udang, 7 jenis kepiting dan
teripang, bila dilihat dari musim, waktu pengamatan ini termasuk dalam musim
penghujan. Sedangkan hasil pengamatan terendah diperoleh pada pengamatan trip IV
bulan Oktober 2011 terdiri yaitu 47 jenis terdiri dari 30 jenis ikan, 13 jenis udang, 3 jenis
kepiting dan sotong, bila dilihat dari musim, waktu pengamatan ini termasuk dalam
musim peralihan dari kemarau kepenghujan. Diduga adanya perubahan komposisi dari
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tiap trip pengamatan dipengaruhi oleh perubahan musim yang berpengaruh terhadap
hasil tangkapan.

Gambar 14. Komposisi Bobot Hasil Tangkapan
Dari Gambar 2 dapat dilihat b ahwa hasil pengamatan terhadap komposisi bobot
hasil tangkapan, komposisi bobot tertinggi diperoleh pada pengamatan trip II bulan Mei
2011 yaitu 72.682,95 gram, sedangkan komposisi bobot terendah diperoleh pada
pengamatan trip IV bulan Oktober 2011 yaitu 6 3.171,33 gram, komposisi bobot ini
berbanding lurus dengan komposisi jenis (Gambar 1 4).

2.

Indeks Keanekaragaman Sember Daya Ikan
Struktur komunitas suatu sumber daya ikan ditentukan oleh beberapa nilai yaitu

Indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E) dan indeks dominansi (C). Dari
hasil seluruh tangkapan selama 4 trip dapat dihitung kondisi struktur komunitas SDI di
estuari Indragiri. Hasil analisis menunjukan nilai indeks keanekaragaman (H’) mencapai
nilai 2,833 dimana nilai ini menunjukan keaneka ragaman yang sedang, yang berarti
dengan jumlah ikan, kepiting dan udang yang terdapat di estuari Indragiri tidak kerlalu
beragam akan tetapi juga tidak terlalu sedikit jenisnya.
Indeks keseragaman (E) menggambarkan penyebaran antar individu yang
berbeda

dan

diperoleh

dari

hubungan

antara

keanekaragaman

(H’)

dengan

keanekaragaman maksimalnya (Bengen 2000) . Hasil analisis nilai indeks keseragaman
(E) didapat nilai 0,648, nilai ini tergolong ke dalam komunitas yang labil, artinya sebaran
dari berbagai jenis ini hampir merata disetiap lokasi, sehingga perubahannya tidak
menunjukan adanya dominansi dari spesies tertentu.
Indeks dominansi (C) menggambarkan tingkat dominansi kelompok biota tertentu.
Persamaan yang digunakan adalah indeks dominansi (Simpson, 194 9 in Odum, 1971).
Hasil analisis indeks dominansi didapatkan nilai 0,082. Nilai ini tergolong dalam nilai
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dominansi yang rendah, hal ini bersesuai dengan nilai H’ yang tinggi yang menyatakan
nilai keanekaragaman yang tinggi, atau tidak ada biota tertentu y ang mendominasi
subtrat perairan di estuari Indragiri.
3.

Sebaran Ukuran
Hasil tangkapan komoditas perikanan yang dominan selama penelitian,

diantaranya: ikan duri, udang merah, ikan bulu ayam dan kepiting laut. Sebaran ukuran
ikan duri (Mytus guilio) dapat dilihat pada Gambar 15.

Hasil Pengamatan Maret 2011

Hasil Pengamatan Mei 2011

Hasil Pengamatan Juli 2011

Hasil Pengamatan Oktober 2011

Gambar 15. Sebaran Ukuran Ikan Duri
Dari gambar 15 dapat dilihat bahwa ukuran ikan didominasi oleh ikan duri dengan
kelas ukuran 5,3-6,9 cm. Dari modus ukuran diduga bahwa ikan masih bisa tumbuh.
Banyaknya variasi ukuran mengindikasikan bahwa ikan duri memijah sepanjang tahun.
Sebaran ukuran udang merah (Parapenaeiis perezfarato) dapat dilihat pada Gambar 16.
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Hasil Pengamatan Maret 2011

Hasil Pengamatan Mei 2011

Hasil Pengamatan Juli 2011
Hasil Pengamatan Oktober 2011
Gambar 16. Sebaran Ukuran Udang Merah
Bulan Oktober termasuk dalam musim peralihan dari kemarau ke penghujan.
Diduga sedikitnya hasil tangkapan ini dipengaruhi oleh adanya perubahan musim.
Ukuran udang merah selama penelitian didominasi oleh udang dengan kelas ukuran 4,5 6,9 cm. Dari modus ukuran diduga bahwa udang masih bisa tumbuh. Banyaknya variasi
ukuran mengindikasikan bahwa u dang merah memijah sepanjang tahun. Sebaran ukuran
ikan bulu ayam (Coilia lindmani) dapat dilihat pada Gambar 17.

Hasil Pengamatan Maret 2011

Hasil Pengamatan Mei 2011
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Hasil Pengamatan Juli 2011
Hasil Pengamatan Oktober 2011
Gambar 17. Sebaran Ukuran Ikan Bulu Ayam
Dari gambar 17 ukuran ikan bulu ayam selama penelitian didominasi oleh ikan
dengan kelas ukuran 7,8 -15,6 cm. Dari modus ukuran diduga bahwa ikan masih bisa
tumbuh. Banyaknya variasi ukuran mengindikasikan bahwa ikan bulu ayam memij ah
sepanjang tahun. Sebaran ukuran kepiting laut (Charybdis annulata) dapat dilihat pada
Gambar 18.

Hasil Pengamatan Maret 2011

Hasil Pengamatan Mei 2011

Hasil Pengamatan Juli 2011
Hasil Pengamatan Oktober 2011
Gambar 18. Sebaran Ukuran Kepiting Laut
Dari gambar 18 dapat dilihat bahwa jumlah hasil tangkapan tertinggi pada bulan
Oktober dan hasil tangkapan paling sedikit pada bulan Mei. Bulan Mei merupakan musim
peralihan dari penghujan ke kemarau sedangkan Oktober merupakan musim peralihan
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dari kemarau ke musim penghujan. Diduga perubahan ini dipengaruhi oleh adanya
perubahan musim yang berpengaruh pada hasil tangkapan. Ukuran kepiting laut selama
penelitian didominasi oleh kepiting dengan kelas ukuran 2,5 -3,3 cm. Dari modus ukuran
diduga bahwa kepiting masih bisa tumbuh. Banyaknya variasi ukuran mengindikasikan
bahwa kepiting laut memijah sepanjang tahun.
4.

Hubungan Panjang-Berat

Ikan Duri
Hasil analisis (Anova) hubungan panjang -berat ikan duri dapat dilihat pada
gambar 19.

Gambar 19. Hubungan Panjang-Berat Ikan Duri
Gambar 19 menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan dimana R 2 =
0,948 selain itu diperoleh pula nilai b = 3,094. Setelah dilakukan uji t maka diperoleh nilai
t-hitung (8,388) > t-tabel (1,961). Dinyatakan, pola hubung an panjang-berat ikan duri
bersifat alometrik positif artinya pertumbuhan berat lebih cepat dibanding pertumbuhan
panjang. Kondisi demikian bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan dan ketersediaan
makanan di perairan.
Udang Merah
Hasil analisis (Anova) hubu ngan panjang-berat udang merah (Parapenaeiis
perezfarato) dapat dilihat pada gambar 20.
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Gambar 20. Hubungan Panjang-Berat Udang Merah
Gambar 20 menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan dimana R 2 =
0,930, selain itu diperoleh pula nilai b = 3, 009. Setelah dilakukan uji t maka diperoleh nilai
t-hitung (0,776) < t-tabel (1,960). Dinyatakan, pola hubungan panjang -berat udang merah
bersifat isometrik artinya pertumbuhan berat seimbang dengan pertumbuhan panjang.
Kondisi demikian bisa saja dipengaru hi oleh lingkungan dan ketersediaan makanan di
perairan.

Ikan Bulu Ayam
Hasil analisis (Anova) hubungan panjang -berat ikan bulu ayam dapat dilihat pada
gambar 21.

Gambar 21. Hubungan Panjang-Berat Ikan Bulu Ayam
Gambar 21. menunjukkan bahwa adanya ko relasi yang cukup erat dimana R 2 =
0,817, selain itu diperoleh pula nilai b = 2,524. Setelah dilakukan uji t maka diperoleh nilai
t-hitung (24,659) > t-tabel (1,961). Dinyatakan, pola hubungan panjang -berat ikan bulu
ayam bersifat alometerik negatif artinya pertumbuhan berat seimbang dibandingkan
pertumbuhan panjang. Kondisi demikian sesuai dengan bentuk morfologi ikan bulu ayam
yang sangat pipih.
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Kepiting Laut
Hasil analisis (Anova) hubungan panjang -berat kepiting laut dapat dilihat pada
gambar 22.

Gambar 22. Hubungan Panjang-Berat Kepiting Laut
Gambar 22 menunjukkan bahwa adanya korelasi yang cukup erat dimana R 2 =
0,855, selain itu diperoleh pula nilai b = 2,950. Setelah dilakukan uji t maka diperoleh nilai
t-hitung (2,512) > t-tabel (1,961). Dinyatakan, pola hubungan panjang -berat kepiting laut
bersifat

alometerik

negatif

artinya

pertumbuhan

berat

seimbang

dibandingkan

pertumbuhan panjang. Kondisi demikian bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan dan
ketersediaan makanan di perairan.

5.

Faktor Kondisi

Ikan Duri
Hasil penghitungan kegemukan atau kemontokan ikan duri dengan angka (faktor
kondisi) dapat dilihat pada Gambar 23.

Gambar 23. Faktor Kondisi Ikan Duri
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Gambar 23, menunjukkan bahwa faktor kondisi pada bulan Maret cukup tinggi
terjadi penurunan pada bulan Mei meningkat pada bulan Juli dan menurun lagi pada
Oktober. Bila dilihat dari Musim, bulan Maret termasuk musim penghujan, bulan Mei
merupakan musim peralihan dari penghujan ke kemarau, diduga penurunan faktor
kondisi ini disebabkan oleh siklus hidup biota perairan dan pengaruh lingkungan.
Udang Merah
Hasil penghitungan kegemukan atau kemontokan udang merah dengan angka
(faktor kondisi) dapat dilihat pada Gambar 24.

Gambar 24. Faktor Kondisi Udang Merah
Gambar 24 menunjukkan bahwa faktor k ondisi pada bulan Maret cukup rendah
meningkat pada bulan Mei, menurun pada bulan Juli dan meningkat lagi pada Oktober.
Bila dilihat dari Musim, bulan Maret termasuk musim penghujan, bulan Mei merupakan
musim peralihan dari penghujan ke kemarau, bulan Juli musim kemarau dan Oktober
musim peralihan dari kemarau ke penghujan, diduga turunnaiknya faktor kondisi ini
disebabkan oleh siklus hidup biota dan pengaruh lingkungan.

Ikan Bulu Ayam
Hasil penghitungan kegemukan atau kemontokan ikan bulu ayam dengan ang ka
(faktor kondisi) dapat dilihat pada Gambar 25.

Page 31

LAPTEKRIS ESTUARIA SUNGAI INDRAGIRI 2011

Gambar 25. Faktor Kondisi Ikan Bulu Ayam
Gambar 25, menunjukkan bahwa faktor kondisi pada bulan Maret hampir sama
dengan bulan Mei, menurun pada bulan Juli dan meningkat lagi pada Oktober. Bila dilihat
dari Musim, bulan Maret termasuk musim penghujan, bulan Mei merupakan musim
peralihan dari penghujan ke kemarau, bulan Juli musim kemarau dan Oktober musim
peralihan dari kemarau ke penghujan, diduga turun -naiknya faktor kondisi ini disebabkan
oleh siklus hidup biota dan pengaruh lingkungan.

Kepiting Laut
Hasil penghitungan kegemukan atau kemontokan kepiting laut dengan angka
(faktor kondisi) dapat dilihat pada Gambar 26.

Gambar 26. Faktor Kondisi Kepiting Laut

Gambar 26 menunjukkan bahwa faktor kondi si pada bulan Maret sampai Juli
meningkat namun peningkatan yang paling tinggi terjadi pada Oktober. Diduga
peningkatan faktor kondisi ini disebabkan oleh siklus hidup biota dan pengaruh
lingkungan.
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3.4 .Ekologi perairan
Parameter fisika-kimia perairan
Salinitas
Salinitas merupakan konsenterasi ion total yang terdapat pada suatu perairan
(Boyd, 1988). Nilai salinitas pada perairan laut perlu dilakukan pengukuran karena
menggambarkan padatan total di dalam air, setelah semua karbonat dikonversi menjadi
oksida, semua bromida dan iodida digantikan oleh klorida dan semua bahan organik
telah teroksidasi (Effendie, 2003). Nilai Salinitas pada perairan payau (Estuari) adalah
sekitar 0,5 ‰ – 30 ‰, dan pada daerah estuari dipengaruhi keseimbangan relatif dari tiga
faktor yaitu Run-off dari daratan, curah hujan dan besarnya penguapan dari estuari itu
sendiri (Nurhayati & Suyarso, 2000). Hasil pengukuran salinitas pada berbagai stasiun di
estuari sungai Indragiri ditunjukan pada Gambar 27.

Gambar 27. Nilai Salinitas pada setiap stasiun pengamatan di estuari Indragiri.
Gambar 27. menunjukan nilai salinitas yang bervariasi pada di lokasi pengamatan
pada empat kali pengamatan. Rata -rata nilai salinitas terendah terdapat pada stasiun 1
dan stasiun 9, hal ini dikarenakan stasiun ini masih banyak mendapatkan pengaruh
muatan air tawar dari Sungai Indragiri yang keluar menuju laut. Nilai salinitas tertinggi
terdapat pada stasiun 5 dan stasiun 6, dimana stasiun ini merupakan daerah muara yang
sangat terpengaruhi oleh air laut. Pada gambar juga terlihat bahwa nilai relatif salinitas
tertinggi pada setiap lokasi pengamatan terjadi pada bulan Maret, hal ini dapat
dimungkinkan karena pada bulan Maret merupakan awal musim kemarau, dimana jarang
terjadi hujan di laut, dan menyebabkan penguapan diperairan laut relatif tinggi.
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Derajad kemasaman air ( pH)
pH adalah gambaran konsenterasi ion hirogen dalam perairan (Tebbut, 1992).
Nilai pH berhubungan erat dengan nilai Alkalinitas dan Karbondioksida, dimana semakin
tinggi nilai pH maka semakin tinggi pula nilai Alkalinitas dan semakin rendah nilai
Karbondioksida bebas (Markereth et al, 1989). Gambaran nilai pH pada perairan estuari
Indragiri di tunjukan pada gambar 28.

Gambar 28. Nilai pH pada setiap lokasi pengamatan.
Nilai pH pada setiap kali pengukuran berkisar antara 5,5 – 8,5, hal ini sesuai
dengan kondisi estuari yang selalu dipengaruhi intrusi dari air laut. Rata -rata nilai pH
tertinggi terdapat pada stasiun 6, dimana lokasi ini merupakan lokasi pengamatan paling
ujung (muara), sedangkan nila terendah pada stasiun 1 dimana lokasi ini kurang sering
mendapat pengaruh dari dorongan air laut. Nilai pH relatif tertinggi terdapat pada bulan
Maret, hal ini sesuai dengan adanya peningkatan nilai salinitas akibat terjadinya a wal
musim kemarau.

Turbiditas
Turbiditas atau kekeruhan adalah gambaran sifat optis air yang ditentukan
berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan -bahan yang
terdapat didalam air (Effendie, 2003). Kekeruhan disebabkan oleh adany a bahan organik
yang tersuspensi dan terlarut, maupun bahan organik dan organik. Nilai kekeruhan yang
terukur selama penelitan ditampilkan dalam Gambar 29.
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Gambar 29. Nilai Turbiditas di perairan estuari Indragiri.
Nilai turbiditas pada setiap stasiun da ri stasiun

1 sampai 11, cenderung

mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya masa air laut yang
bersifat salin dimana memiliki kemampuan mengkhelatkan berbagai bentuk padatan
terlarut dan tersuspensi. Pada stasiun 1 rata -rata nilai turbiditas cukup tinggi karena
lokasi ini masih banyak air tawar yang banyak membawa material padatan. Tingginya
nilai turbiditas pada bulan Mei, lebih dikarenakan oleh adanya pergerakan arus yang kuat
sehingga memberikan efek kekeruhan yang tinggi meski ada pada daerah dengan
salinitas yang tinggi.
Total Dissolved Solid (TDS)
TDS merupakan sejumlah padatan tersuspensi yang berupa bahan -bahan kimia
dan bahan lain yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,45 µm (Rao, 1992).
Adanya nilai TDS biasanya d isebabkan oleh adanya bahan organik yang berupa ion -ion
yang biasa ditemukan di perairan. Nilai TDS diperairan estuari Indragiri digambarkan
pada Tabel 7.
Tabel 7. Nilai TDS di perairan Estuari Indragiri selama penelitian.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Stasiun
Teluk Mas
Kuala Tanjung Lian
Tanjung Lanjau
Sungai Belah
Sungai Buluh
Kuala Indragiri
Sungai Merusi
Concong Dalam
Majenai
S. Perigi - Pulau Beting
Kuala Sungai Perigi

Maret
(mg/l)

Mei
(mg/l)

OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR

80
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR

Juli
(mg/l)
1300
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR

Oktober
(mg/l)
540
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
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Nilai OR yang didapat dikarenakan konsenterasi padatan pada perariran melebihi
batas ukuran dari alat Turbidymeter (20.000 mg/l). Hal ini bersesuaian karena banyak
stasiun yang terpengaruhi oleh massa air laut (stasiun 2 – 11). Nilai TDS yang tinggi ini
dikarenakan pengaruh air salin yang ada disekitar perairan. Menurut Effendi (2003), air
laut memiliki TDS yang tinggi dikarenakan ba nyak mengandung bahan kimia yang
menakibatkan kondisi salinitas dan daya hantar listrik.
Daya Hantar Listrik (Conductivity)
DHL adalah gambaran numerik kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik
(Effendie, 2003). Semakin banyak garam -garam

yang terlarut dan terionisasi

mengakibatkan peningkatan nilai DHL. Gambaran nilai DHL di estuari Indragiri di
tampilkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Nilai DHL di Estuari Indragiri selama penelitian.
No

Nama Stasiun

Maret
(mS)

Mei
(mS)

Juli
(mS)

Oktober
(mS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Teluk Mas
Kuala Tanjung Lian
Tanjung Lanjau
Sungai Belah
Sungai Buluh
Kuala Indragiri
Sungai Merusi
Concong Dalam
Majenai
S. Perigi - Pulau Beting
Kuala Sungai Perigi

14,5
14,8
OR
OR
OR
OR
OR
OR

0,076
5,1
OR
OR
OR
OR
OR
OR
12,1
OR

2,6
8,4
OR
OR
OR
OR
OR
OR
16,6
OR
OR

0,93
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
11,7
OR
OR

Nilai OR pada pengukuran dikarenakan melebihi batas kemampuan alat
Conductivitymeter yaitu 20 ms (20.000 µS). Pada stasiun 1 masih terukur nilai DHL,
meski memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan perairan alami (0,02 – 1,5
mS), hal ini menunjukan bahwa stasiun 1 merupakan stasiun yang menggambarkan
batas perairan estuari. Perairan laut memiliki nilai DHL yang tinggi karena banyak
mengandung garam-garam yang terlarut.

Suhu Perairan (Temperatur)
Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan
airlaut, waktu dalam sehari, sirkulasi udara, penutupan awan dan kedalaman badan air
(Effendie, 2003). Nilai suhu sangat berpengaruh p ada perairan dan biota didalamnya.
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Menurut Haslam (1995), peningkatan suhu dapat mengakibatkan penurunan kelarutan
gas dalam air misalnya O 2 , CO2 , N2 , dan CH 4 selain itu peningkatan suhu juga
mengakibatkan peningkatan metabolisme dan respirasi organisme air. Gambaran nila
suhu perairan di estuari Indragiri digambarkan pada Gambar 30.

Gambar 30. Nilai suhu perairan di estuari Indragiri selama penelitian.
Suhu perairan yang terukur berkisar 24 o C – 31o C, yang merupakan suhu normal
dalam perairan pada um umnya. Nilai suhu perairan relatif terukur tertinggi pada bulan
Mei, ha ini lebih dikarenakan pada bulan mei arus air cukup deras, sehingga menjadikan
sirkulasi udara yang tinggi pada perairan.

Kecerahan
Kecerahan air merupakan ukuran transparansi pe rairan, yang ditentukan secara
visual dengan menggunakan secchi disk. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan
cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, dan padatan tersuspensi (Effendie, 2003). Nilai
kecerahan terukur ditampilkan pada Gambar 31.

Gambar 31. Nilai kecerahan di estuari Indragiri selama penelitian.
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Nilai kecerahan relatif tertinggi terukur pada stasiun 7, dimana stasiun ini
merupakan anak sungai dari sungai Indragiri (Sungai Merusi) yang relatif tenang dan
tidak begitu terpengaruhi oleh aliran a ir dari sungai induk. Nilai kecerahan yang tinggi
memungkinkan cahaya masuk lebih banyak kedalam perairan, sehingga mampu
meningkatkan kemampuan dekomposisi dari mikroorganisme perairan.

Kedalaman
Kedalaman merupakan fungsi dari curah hujan, masukan dar i anak sungai,
kemiringan tingkat erosi tepian dan dasar sungai, serta merupakan parameter fisika kunci
yang akan menentukan produktivitas perairan sungai. Kedalaman pada setiap stasiun
cukup berfluktuasi, tetapi cenderung mengalami pendangkalan pada stasi un dekat muara
(Gambar 32).

Gambar 32. Nilai kedalaman di estuari Indragiri selama penelitian.
Nilai kedalaman relatif tinggi pada stasiun 3, 4 dan 7. Pada stasiun 3 dan 4
merupakan lokasi cabang sungai Indragiri, yang memungkinkan erosi dan sedimen yang
terbawa ke arah muara. Pada stasiun 7 nilai kedalaman juga cukup tinggi, dikarenakan
lokasi ini merupakan anak sungai yang tenang sehingga tidak banyak mendapatkan
pengaruh dari erosi dan sedimentasi dari sungai induk. Nilai kedalaman semakin kecil
pada stasiun dekat muara (Stasiun 6, 10 dan 11) karena lokasi ini merupakan bagian
sedimen terkumpul yang terbawa dari arus sungai dari bagian hulu.
Hardness (Kesadahan)
Kesadahan merupakan gambaran kation logam divalen yang dapat bereaksi
dengan sabun membentuk suatu endapan. Kesadahan perairan berasal dari kontak air
dengan tanah dan bebatuan (Effendie, 2003). Nilai kesadahan yang terukur cenderung
mengalami kenaikan kearah stasiun mendekati muara (Gambar 33).
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Gambar 33. Nilai kesadahan di estuari Indragir i selama penelitian.
Nilai kesadahan yang meningkat pada stasiun dekat muara dikarenakan telah
adanya percampuran massa air laut yang mendorong air tawar kedalam estuari. Dengan
adanya air laut yang mengandung banyak ion divalen akan meningkatkan nilai
kesadahan pada perairan. Kesadahan yang tinggi dapat menghambat sifat toksik dari
logam berat karena kation -kation penyusun kesadahan mempu membentuk senyawa
kompleks dengan logam berat, dengan alasan ini dapat juga dimungkinkan mengapa
daerah estuari merupak an daerah asuhan bagi berbagai jenis ikan dari air tawar dan laut.

Total Alkalinitas
Alkalinitas adalah kemampuan air untuk meneteralkan asam. Alkalinitas
dihasilkan dari karbondioksida dan air yang dapat melapukan sedimen batuan karbonat
menjadi bikarbonat (Effendie, 2003). Nilai alkalinitas cenderung meningkat pada stasiun
mendekati muara (Gambar 34).

Gambar 34. Nilai Alkalinitas di estuari Indragiri.
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Nilai alkalinitas pada setiap stasiun relatif lebih besar dari 40 mg/l CaCO 3 dimana
nilai ini menunjukan kondisi air yang sadah ( hard water) (Boyd, 1979). Meskipun
tergolong tinggi nilai alkalinitas tersebut masih termasuk yang baik untuk biota perairan
yaitu (30 – 500 mg/l CaCO 3). Perairan dengan nilai alkalinitas tinggi lebih produktif dari
pada perairan dengan alkalinitas rendah, karena berkaitan dengan keberadaan fosfor
dan elemen esensial lainya.

Oksigen Terlarut (DO)
Kadar oksigen (DO) yang terdapat di perairan alami bervariasi, tergantung pada
shu, salinitas, turbulensi dan tekanan atmosfer. Sumbe r oksigen terlarut dapat berasal
dari difusi oksigen yang terdapat atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleg tumbuhan air
dan plankton (Novonty dan Olem, 1994). Kadar oksigen relatif semakin meningkat pada
stasiun dekat muara (Gambar 35).

Gambar 35. Nilai Oksigen terlarut pada setiap stasiun pengamatan.
Tingginya nilai oksigen terlarut pada stasiun dekat muara dikarenakan pengaruh
dari salinitas, dan juga wilayah muara yang bersifat terbuka sehingga cahaya matahari
langsung masuk ke badan perairan. Nilai o ksigen tertinggi terdapat pada bulan Juli, dapat
dimungkinkan karena adanya suhu yang tinggi dan cahaya yang masuk ke perairan
sehingga meningkatkan aktifitas mikroorganisme di peraira itu sendiri.

Karbon Dioksida (CO 2)
Karbondioksida merupakan gas hasil fotosintesis dan pembakaran minyak dan
fosil, yang banyak terdapat diperairan. Kadar karbondioksida diperairan dapat mengalami
pengurangan bahkan hilang diakibatkan proses fotosintesis, evaporasi dan agatasi air
(Effendie, 2003). Nilai karbondioksida relat if mengalami penurunan pada stasiun dekat
muara (Gambar 36).
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Gambar 36. Nilai Karbondioksida pada estuari Indragiri selama penelitian.
Nilai yang rendah pada perairan dekat muara lebih cenderung rendah dapat
dimungkinkan karena tingkat penguapan

( evaporasi)

yang

terjadi lebih tinggi

dibandingkan daerah estuari lainya. Kadar karbondioksida tinggi pada bulan Maret
terutama pada stasiun dekat daratan, hal ini dimungkinkan karena masih adanya hujan di
daerah daratan yang dapat meningkatkan jumlah karbondioksi da. Air hujan yang jatuh ke
permukaan bumi secara teoritis memiliki kandungan karbondioksida sebesar 0,55 – 0,6
mg/l. Nilai karbondioksida diperairan untuk kepentingan perikanan sebaiknya < 5 mg/l
(Boyd, 1979).

Klorofil-a
Klorofil-a merupakan gambaran ke limpahan fitoplankton yanga ada di perairan.
Gambar 37. menunjukan nilai konsenterasi yang terdapat pada perairan estuari Indragiri.
Pada pengukuran didapat nilai tertinggi pada stasiun 7, dapat diakibatkan oleh lokasi ini
yang masih banyak terdapat di ana k sungai, sehingga arus relatif tenang. Dengan
tenangnya arus maka konsenterasi klorofil tidak mudah berubah karena pergerakan arus.

Gambar 37. Konsenterasi klorofil-a di estuari Indragiri.
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Nitrit (NO 2)
Nitrit merupakan bentuk peralihan antara amoniak dan nitrat, dan antara nitrat dan
gas nitrogen oleh karena itu jumlah nitrit yang ditemukan relatif kecil (Effendie, 2003).
Sumber nitrit dapat berupa limbah industri dan domestik, akan tetapi dalam jumlah kecil
karena langsung menglami oksidasi menjadi n itrat. Nilai nitrit tertinggi terdapat pada
stasiun 1 disusul stasiun 7 (Gambar 38).

Gambar 38. Nilai nitrit di perairan estuari Indragiri.
Nilai yang tinggi pada stasiun 1 dapat dimungkinkan karena nitrit yang mulai
terakumulasi karena adanya massa air asin dari lautan. Sedangakan pada stasiun 7
dapat dikarenakan kondisi perairan yang tertutup, dan tenang sehingga proses
dekomposisi yang tinggi menghasilkan nitrit yang tinggi juga. Sedangkan pada stasiun
lain nilai nitrit tercatat rendah karena pada per airan ini nitrit yang tidak terstabilkan mulai
dikhelatkan dengan adanya air salin, sehingga mengendap dipermukaan.
Amoniak (NH 3)
Amoniak diperairan bersumber dari pemecahan nitrgen organik (protein dan urea)
dan nitrogen anorganik yang terdapat didalam t anah dan air, yang berasal dari
dekomposisi bahan organik oleh mikroba dan jamur (Effendie, 2003). Nilai amoniak
tertinggi terdapat pada stasiun 1, sedangkan pada stasiun lain tercatat rendah (Gambar
39).
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Gambar 39. Konsenterasi Amoniak di perairan estua ri Indragiri.
Seperti halnya nitrit maka amoniak tinggi pada stasiun 1 dapat dikarenakan mulai
terakumulasi-nya karena pertemuan dengan air salin yang mengendapkannya di dasar
perairan. Nilai amoniak distasiun dekat muara sangat rendah dikarenakan sudah
banyaknya amoniak yang telah mengendap, sehingga tidak terukur cukup signifikan di
permukaan. Amoniak di perairan biasanya kurang dari 0,1 mg/l, apabila nilai amoniak
lebih dari 0,2 mg/l maka perairan bersifat toksik bagi beberapa ikan.

Total Nitrogen
Nitrogen total merupakan gambaran dari nitrogen dalam bentuk organik dan
amonia dalam air limbah (Davis dan Cornwell, 1991). Pada dasarnya nilai dari nitrogen
akan meningkat dari arah hulu ke hilir, dikarenakan terakumulasinya unsur nitrogen dari
sepanjang sungai pada bagian muara. Pada estuari Indragiri kecenderungan kenaikan
ada pada stasiun mendekati muara (Gambar 40).

Gambar 40. Konsenterasi Total Nitrogen di Estuari Indragiri.
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Secara umum nilai total nitrogen tinggi pada bulan Mei dapat dimungkinkan
karena arus air yang kuat pada bulan Mei, sehingga pergerakan unsur -unsur nitrogen
dari dasar dapat mudah naik ke permukaan air. Sedangkan pada bulan Juli kondisi air
relatif tenang, ditambah suhu perairan yang tinggi pada puncak kemarau, sehingga
meningkatkan penguapan pada unsur -unsur nitrogen. Secara rata -rata nilai nitrogen
tinggi pada stasiun 3 dan 5 pada dua bulan pengukuran, hal ini dikarenakan adanya
pemukiman penduduk disekitar stasiun ini yang memungkinkan adanya limbah domestik
yang masuk kedalam perairan.

Total Phospat
Fosfor adalah unsur hara kunci metebolisme dan besarnya pasokan unsur hara ini
akan mengatur produktivitas perairan alami (Boyd, 1979). Fosfor total menggambarkan
jumlah total fosfor, baik berupa partikulat maupun terlarut, anorgan ik maupun organik.
Fosfor anorganik disebut soluble reactive phosphorus, misalnya ortofosfat. Fosfor organik
banyak terdapat pada perairan yang banyak mengandung bahan organik. Kandungan
Phospat cenderung menurun dari stasiun 1 ke arah muara (Gambar 41).

Gambar41. Konsenterasi Total Phospat di estuari Indragiri
Konsenterais phospat di perairan ini tergolong cukup tinggi karena muara menjadi
bagian akhir terakumulasinya unsur -unsur nutrien yang ada dari bagian hulu sungai.
Stasiun 1 memiliki nilai yang tin ggi diakibatkan dibagian ini phospat mulai terakumulasi
sehingga konsenterasinya masih banyak di permukaan, semakin ke arah muara akan
semakin rendah karena phospat mulai ter -khelat dan mengendap didasar perairan. Pada
bulan Mei rata-rata nilai phospat terukur lebih rendah, hal ini dikarenakan phospat yang
lebih mudah terlarut dalam air, berbeda dengan unsur nitrogen yang tidak larut dalam air.
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Vegetasi Tepian
Menurut Nybakken (1992), hutan mangrove adalah sebutan umum yang
digunakan untuk menggambarkan s uatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi
oleh beberapa pesies pohon -pohon yang khas atau semak -semak yang mempunyai
kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Pada estuari Indragiri vegetasi penyusun
hutan manggrove terdiri dari beberapa

family: Rhizhoporaceae, Avicenniaceae,

Sonneratiaceae, dan Arecaceae (Tabel 9. ).
Tabel 9. Vegetasi penyusun hutan mangrove di estuari Indragiri.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family

Stasiun Pengamatan
Teluk Mas
Kuala Tanjung Lian
Tanjung Lanjau
Sungau Belah
Sungai Buluh
Kuala Indragiri
Sungai Merusi
Concong Dalam
Majenai
S. Perigi - P Beting
Kuala Sungai Perigi

Rhizhoporaceae

Avicenniaceae

Sonneratiaceae

Arecaceae

+++++
++++
+++
++
+
-++
++
++
+
+++

----+++++
-----++

+++
++
+
+

-++
++++
+++++
++
-+++++
++++++
++++
+++++
--

-+
-++
++
+++

Sebagian besar tumbuhan tepian yang mendominasi kawasan estuari Indragiri
adalah dari family Arecaceae yaitu Nypa fructicans, disusul dengan tumbuhan tegakan
dari family Rhizhoporaceae yaitu Rhizophora. sp dan Bruguiera sp. Adanya hutan
manggrove memiliki berbagai fungsi baik secara ekologis dan ekonomis.
Dari segi ekonomis hutan manggrove berfungsi sebagai pelind ung garis pantai
dari abrasi, mempercepat perluasan pantai, mencegah intrusi air laut ke daratan, tempat
berpijah aneka biota laut dan tempat berlindung berbagai makhluk hidup. Secara
ekonomis hutan manggrove berperan sebagai penghasil keperluan rumah tang ga dan
industri, pengahsil bibit nener dan ikan, sebagai lokasi pariwisata, penelitian dan
pendidikan (Santoso dan H.W. Arifin, 1998).
3.5. Parameter biologi
Makanan bagi ikan dapat merupakan faktor yang menentukan

populasi,

pertumbuhan dan kondisi ikan, Mac am makanan satu species ikan biasanya tergantung
pada umur, tempat, waktu dan alat pencernaan dari ikan itu sendiri (Effendie, 1992).
Pakan ikan secara ekologis merupakan hal yang utama dalam mempengaruhi
penyebaran ikan khususnya ikan air tawar (Macphers on, 1981). Dengan mengetahui
makanan atau kebiasaan makan satu jenis ikan dapat dilihat hubungan ekologi antara
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ikan dengan organisme lain yang ada di suatu perairan, misalnya bentuk -bentuk
pemangsaan, saingan dan rantai makanan (Effendie, 1992).
Reproduksi merupakan hal yang sangat penting dari suatu siklus hidup
organisme, dengan mengetahui biologi reproduksi ikan dapat memberikan keterangan
yang berarti mengenai tingkat kematangan gonad (TKG), fekunditas, frekuensi dan
musim pemijahan, dan ukuran ikan p ertama kali matang gonad dan memijah (Nikolsky,
1963).
Fekunditas adalah jumlah telur matang yang siap dikeluarkan pada saat ikan akan
memijah (Effendie, 1992). Jumlah telur yang dikeluarkan merupakan satu mata rantai
penghubung antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Diketahuinya fekunditas
secara tidak langsung dapat ditaksir jumlah anak ikan yang akan dihasilkan dan akan
menentukan pula jumlah ikan dalam kelas umur yang bersangkutan.
1. Sifat Makan Ikan
Sifat atau kebiasaan makan ika n bisa dilihat pada Tabel 1. Menurut Kottelat et
al, 1993 bahwa cara menentukan jenis makanan yang dimakan oleh ikan selain dari
kebiasaan makannya dapat juga diketahui dengan melakukan pengamatan panjang
usus, kemudian dibandingkan dengan panjang t ubuh ikan. Usus ikan yang termasuk
kelompok herbivora panjang ususnya jauh lebih panjang dari pada ukuran tubuhnya,
biasanya mencapai 3 sampai 7 kali panjang badan. Beberapa jenis ikan mempunyai
lambung dan usus yang hanya sepanjang/atau mungkin kurang dar i panjang badannya
saja, ikan-ikan ini termasuk kelompok karnivora yang pakan alaminya berupa potongan
ikan, potongan udang dan serangga air, cacing dan Molusca. Sedangkan ikan yang
lainnya termasuk kelompok omnivora dengan pakan alaminya mikro algae, det ritus,
potongan ikan, udang dan serangga air.
Tabel 10.Pola kebiasaan
Inderagiri Riau.

makan

No.
1.

Jenis ikan
Biang (Setipinna. sp)

2.
3.

Bulu ayam (Coilia lindmani)
Buntal kuning (Lagocephalus lunaris)

4.

Ikan duri (Mytus guilio)

5.
6.
7.

Ikan lidah panjang
Ikan pari (Himantura. sp)
Gulamo panjang (Johnius belangerii)

8.

Gulamo pendek (Johnius
trachycephalus)
Kurau(Polynemus dubius)
Lome (Harpodon neheeus)

9.
10.

beberapa jenis ikan di Perairan estuari Sungai
Pakan alami
Udang, ikan, serangga, detritus,
cacing
Serangga, cacing, detritus, plankton
Ikan, udang, cacing, siput, kepiting,
pasir
Ikan, cacing, serangga, udang,
makrofita
Udang, kepiting
Ikan, udang, kerang2an, plankton
Ikan, udang, cacing, siput, kerang keranganan, detritus
Ikan, udang, serangga, cacing,
detritus
Udang, ikan kecil, cacing, detritus
Ikan, udang, kepiting, belut laut

Sifat makan
Omnivora
Omnivora
Karnivora
Omnivora
Karnivora
Omnivora
Karnivora
Karnivora
Karnivora
Karnivora
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Studi pada ikan lomek ( Harpodon nehereus)
Hasil analisis isi lambung yang dilakukan terhadap ikan lomek menunjukan ada 4
jenis makanan yang dimakan oleh ikan tersebut yaitu anak -anak ikan, udang, belut laut
dan kepiting. Berdasarkan hasil analisis kebiasaan makanan dengan metode index of
proponderance (IP) diperoleh nilai IP masing–masing sebesar: ikan 80% diantaranya ikan
gulamo (Johnius sp.), udang 18% diantaranya udang merah ( Parapenaeiis perezfarato ),
belut laut 1% dan kepiting ( Charybdis annulata) 1% (Gambar 41). Komposisi makanan
ikan lomek secara keseluruhan sebagai makanan utama adalah ikan dan sebagai
makanan pelengkap adalah udang, belut laut dan kepiting. Makanan utama ikan lomek
adalah ikan, baik pada waktu musim penghujan maupun kemarau. Dari hasil
pemeriksaan saluran pencernaan ikan lomek di laboratorium, makanan utamanya adalah
ikan gulamo, lepu, belut dan udang merah.
Berdasarkan hasil pengukuran panjang standar dan panjang usus terhadap ikan
lomek adalah dengan rataan panjang standar 17,5 cm dan rataan panjang usus 9,7 cm.
Panjang usus ikan lomek didapatkan sebesar 55,43% dari panjang badan standar.
Tamsil (2000) mengatakan panjang usus yaitu panjang saluran pencernaan ikan yang
dinyatakan dalam persen (%) dari panjang badan standar.
Persentase makanan ikan lomek didominasi oleh j enis organisme hewani
sehingga ikan ini digolongkan kedalam ikan bersifat karnivora (Bapat et al., 1951) yang
ditunjukkan dengan panjang ususnya tidak pernah melebihi dari panjang total tubuh .

Gambar 42. Histogram index of proponderance (IP) ikan lomek (Harpodon nehereus)
2. Tingkat Kematangan Gonad dan sex ratio
Kematangan gonad ikan (TKG) adalah tahapan pada saat perkembangan gonad
sebelum dan sesudah ikan memijah (Utiah, 2007). Perkembangan gonad pada ikan
secara garis besarnya terdiri dari 2 tahap yai tu tahap pertumbuhan dan tahap
pematangan (Lagler et al., 1977). Penentuan TKG dapat dilakukan secara morfologis dan
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histologis. Secara morfologis dapat dilihat dari bentuk, panjang, berat, warna dan
perkembangan gonad melalui fase perkembangannya (Anonimo us, 2007).
Pengamatan TKG dan sex ratio dilakukan selama 4 kali survey, diketahui bahwa
ikan-ikan di estuari Sungai Inderagiri mengalami proses pematangan gonad dari bulan
Maret sampai Oktober secara bertahap (Tabel 11).
Tabel 11. Tingkat kematangan gona d (TKG) dan sex ratio beberapa jenis ikan estuari
Sungai Inderagiri.
Tingkat kematangan
Sex Ratio
gonad/TKG
No
(%)
Jenis ikan
Bulan
(%)
.
I
II
III
IV
Btn - Jntn
1.
Biang
Maret
55
35
10
54 - 46
(Setipinna. sp)
Mei
20
40
40
61 - 39
Juli
25
60
15
48,5 - 51,5
Oktober
50
50
75 - 25
2.
Buntal kuning
Maret
25
75
57,2 - 42,8
(Lagocephalus
Mei
lunaris)
Juli
25
50
25
40 - 60
Oktober
50
50
33 - 67
3.
Ikan duri
Maret
40
20
40
36 - 64
(Arius
Mei
leiotocephalus)
Juli
23
48
29
Oktober
4.
Ikan pari
Maret
(Himantura sp)
Mei
Juli
54
46
50 - 50
Oktober
33,3
66,7
37,5 - 62,5
5.
Gulamo panjang Maret
42,8
57,2
55 - 45
Mei
50
37,5
12,5
51 - 49
Juli
26
50
24
60 - 40
Oktober
33
33
34
56 - 44
6.
Gulamo pendek Maret
35
50
15
60 - 40
Mei
Juli
14
42
36
8
48 - 52
Oktober
7.
Kurau
Maret
66
34
56 - 44
Mei
62
38
52 - 48
Juli
20
40
40
45 - 55
Oktober
8.
Lome
Maret
33
44
33
53 - 47
Mei
25
75
50 - 50
Juli
50
50
54 - 46
Oktober
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3.

Fekunditas
Fekunditas satu species ikan selain dipengaruhi oleh bobot dan panjang ikan,

juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetis, keters ediaan pakan, dan juga berkaitan
dengan umur ikan Royce (1984). Nilai fekunditas berhubungannya dengan ukuran ikan,
semakin besar atau berat ukuran ikan semakin berat atau besar gonad sehingga
fekunditas juga semakin banyak. Menurut Nasution (2005), korel asi fekunditas dengan
bobot total ikan lebih tinggi dibandingkan dengan panjang total ikan.
Tabel 12. Fekunditas beberapa jenis ikan di estuari Sungai Inderagiri Propinsi Riau.
No.

Nama ikan

Panjang (cm)

Berat (gram)

Fekunditas (butir)

1.

Buntal kuning

26,9

472

16.504

2.

Buntal kuning

23,1

243

19.252

3.

Buntal kuning

15

71

8.783

4.

Gulama panjang

19,4

56,5

37.618

5.

Gulama panjang

28

212,5

9.300

6.

Gulama panjang

22,5

84,5

12.316

7.

Gulama panjang

24,2

127,8

8.300

8.

Gulama panjang

28,8

118

28.683

9.

Gulama panjang

18

47

12.696

10.

Gulama panjang

25,2

121

44.734

11.

Gulama pendek

14,7

37

8.288

12.

Gulama pendek

16,4

63,8

6.832

13.

Kurau

19,7

55,25

9.700

14.

Kurau

16,7

28

5.468

15.

Lome

20

67,3

2.592

3.6. Faktor Biotik Perairan
1. Jenis dan kelimpahan plankton berdasarkan bulan pengamatan di estuari
indragiri.
Sumberdaya plankton merupakan salah satu faktor biotik yang ada pada suatu
perairan. Plankton menjadi salah satu faktor penting karena fungsinya dan juga
keberadaanya yang dapat dijadikan sua tu indikator kualitasi suatu lingkungan. Plankto
menjadi sumber makanan bagi berbagai ikan dan merupakan feeder awal di alam. Selain
itu kecenderungan dari suatu komunitas plankton juga dapat menggambarkan keadaan
suatu perairan dengan melihat variasi jeni s, kelimpahan dan dominasi suatu spesies.
Berikut komposisi jenis dan kelimpahan rata -rata pada bulan pengamatan dari
phytoplankton dan zooplankton di estuari indragiri (Tabel 13 dan 14).

Page 49

LAPTEKRIS ESTUARIA SUNGAI INDRAGIRI 2011

Tabel 13. Komposisi dan kelimpahan phytoplankto berdasarkan bulan p engamatan.
Kelas

Genus

Bacillariophyceae

Achnanthes
Actinella
Astereonella
Chaetoceras
Cocconeis
Coscinodiscus
Cyclotella
Cymbella
Diatoma
Diploneis
Fragilaria
Gyrosigma
Neidium
Nitzschia
Opephora martyl
Pinnularia
Pleurosigma
Rhizosolenia
Spirostomun
Stauroneis
Stephanodiscus
Surirella
Synedra
Tabellaria

Chlorophyceae

Ankistrodesmus
Chlorococcum
Chodatella
Closterium
Coelastrum
Cosmarium
Desmidium
Euglena
Gloecystis
Mougeotia
Oedogonium
Pediastrum
Phacus
Scenedesmus
Schroederia
Selenastrum
Spirogyra
Spondylosium
Staurastrum
Tetraedron
Ulotrix
volvox
Xanthidium
Zygnema

Chrysophyceae

Plectonema

Cyanophiceae

Oscillatoria
Anabaena
Botryococcus
Micractinium
Sphaerocystis

Chrysophyceae

Navicula

Rata-rata Kelimpahan Phytoplankton
(Sel/ Liter)
Trip 1
Trip 2
Trip 3
Trip 4
Maret
Mei
Juli
Oktober
14
25,2
53,2
45,36
55,85
50,71
106,17
36,4
14
45,4
27,53
28
32,2
22,14
91,54
30,1
51,54
67,96
64,57
45,054
79,84
82,09
14,56
16,45
15,4
38,025
26,46
25,88
37,92
77,62
11,2
11,2
54,6
54,6
26,425
59,56
30,8
14,93
19,25
35
74,48
70
39,9
46,2
39,3
23,2
21
16,56
33,6
16,8
12,6
32,2
42
15,4
32,2
26,6
19,25
30,3
39,66
56,58
43,283
86,92
101,836
34,3
42,7
44,8
14,7
29,8
14,7
12,13
17,36
22,4
27,65
9,45
18,2
26,6
19,25
11,2
20,3
14
19,04
43,05
15,12

26,075
23,1
36,918
89,5
26,13
25,2
38,5

47,32
26,36
71,4

45,5
55,16
32,2
67,9
75,6
37,88

19,6
28

47,6
39,2
119,0

26,6
18,2
27,3

50,4
32,2
53,2

379,4
24,26
25,375
226,64
666,575
23,8
115,85

32,2
28,6
41,3
192,32
252

28,52
22,4
51,475
161,84
96,6
60,2
11,2

56
127,4

92,05

163,2
336

130,9
107,1
28
29,2
24,64
19,13

13,06
23,8
23,8

22,4

22,4
18,2
32,2

38,5

77

43,4
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Komposisi jenis yang didapat 5 kelas yaitu Bacillar iophyceae (24 genus),
Clorophyceae (24 genus), Chrysophyceae (1 genus), Cyanophiceae (5 genus), dan
Chrysophceae (1 genus). Dari keseluruhan genus phytoplankton memiliki kelimpahan
tertinggi pada bulan Mei dan Desember. Hal ini dapat dikarenakan adanya ban yak hujan
saat dilakukan sampling pada bulan Desember sehingga mempengaruhi aliran dan
kondisi perairan yang ideal untuk pertumbuhan phytoplankton .

Tabel 14. Komposisi dan kelimpahan zooplankto berdasarkan bulan pengamatan.

Kelas

Genus

Dinophycae (PZ)

Ceratium
Peridinium
Syracosphaera

Sarcodina (PZ)

Cerataulina
Diflugia
Monostyla
Oxitricha
Paramecium
Titinnidium
Trachelomomnas

Rotifer

Ciliata (PZ)

Crustacea

Achnanthes
Brachionus
Ceriodaphnia
Dioptomus
Fillina
Mytillina
Polyarthra
Rotatoria
Testudinella

Rata-rata Kelimpahan Zooplankton
(Individu/ Liter)
Trip 1
Trip 2
Trip 3
Trip 4
Maret
Mei
Juli
Oktober
23,8
59,73
36,57
69,65
51,02
40,0
91,89
23,8
39,6

71,5
30,17

11,2
65,33
8,4
24,88
19,6

93,8

92,4

11,2

49,35
90,875
23,8

42

53,2
11,6
2,8
18,2
14
12
29,4
18,9

9,1
16,8
18,2
9,6
8,4

8,4

19,6

22,4

24,5

46,2

47,6

32,9

Actinophaeris
Coleps
Distephanus
Euplotes
Podocyrtis
Raphidiophrys
Salvingella
Stentor
Zoothomnium

11,2

21

18,2
16,8

Cyclops
Heterorhabdus
Nauplius

15,8

6,475

16,8
18,2
19,6
8,4

21,14

82,6
15,4

11,9

35

16,4
7
17,85

33,74
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Zooplankton memliki ukuran lebih besar dari phytoplankton, dan sebagian adalah
pemangsa phytoplankton. Dari hasil analisis didapat 5 kelas yaitu Dinophyceae (3
genus), Sarcodina (7 genus), Rotifera (9 genus), Ciliata ( 9 genus) dan Crustacea (3
genus). Secara keseluruhan kelimpahan zooplankton tertinggi tercatat pada bulan Maret
dan Mei. Hal ini dapat juga dihubungkan dengan keberadaan phytoplankton yang
meningkat sehingga juga dapat meningkatkan kelimpahan zooplankton.

2. Komposisi larva estuari indragiri
Salah satu fungsi daerah estuari adalah sebagai daerah asuhan berbagai ikan
yang dihup disekitarnya (Bengen et al, 2001). Ichtyhyoplankton adalah larva ikan yang
mengalami fase perkembangan kehidupan awalnya. Informasi s ebaran geografi dan
kebiasaan memijah suatu jenis ikan sangat membantu kajian ichtyoplankton di suatu
wilayah. Hal itu akan memberikan informasi tentang spesies ichtyoplankton yang
diperkirakan dapat ditemukan pada suatu periode tertentu dalam setahun.
Kelimpahan dan Jumlah Famili Larva
Total larva yang didapat pada penangkapan bulan Mei terdiri dari 13 famili.
Sebaran jenis terbanyak didapat pada stasiun 3 dan stasiun 10 yaitu 6 famili, sedangkan
terendah pada stasiun 4 dengan jumlah 1 famili. Sedangkan

hasil perhitungan

kelimpahan larva pada setiap lokasi pengamatan didapat nilai kelimpahan tertinggi pada
stasiun 7 (8,627 Individu/ 100m 3) terendah pada stasiun 1 (0,443 Individu/ 100m 3)
(Gambar 43).

Hal ini menunjukan bahwa pada stasiun dengan kelimpaha n tertinggi

ternyata didak diimbagi dengan variasi jenis dari larva itu sendiri, seperti halnya pada
stasiun 3 bahwa dengan kelimpahan yang rendah akan tetapi memiliki komposisi larva
yang cukup besar. Hal ini dapat dikarenakan kondisi lingkungan termasuk arus, salinitas
yang berbeda pada tiap lokasi.

Gambar 43. Sebaran Jumlah Famili dan Kelimpahan Larva pada bulan Mei 2011.
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Hasil pengamatan contoh larva pada 11 stasiun di bulan Mei 2011, diamati
sebanyak 366 individu dengan 13 macam kelompok ichtioplank ton (famili). Komposisi
larva yang terbesar adalah Famili Engraulidae dengan 35,25%, sedangkan terendah
adalah Famili Balistidae, Chamsodontidae dan Solenostomidae masing -masing dengan
presentase 0,27 % (Tabel 15).
Tabel 15. Komposisi dan presentase larva p ada bulan Mei 2011.
Famili
Balistidae
Carangidae
Chamsodontidae
Clupeidae
Cynoglossidae
Engraulidae
Fistularidae
Gobiidae
Polynemidae
Pristigasteridae
Scianidae
Solenostomidae
Synodontidae
Jumlah

Jumlah (Individu)
1
24
1
58
10
129
4
7
85
11
32
1
3
366

Persentase (%)
0,27
6,56
0,27
15,85
2,73
35,25
1,09
1,91
23,22
3,01
8,74
0,27
0,82
100

Bulan Juli Komposisi tertinggi terdapat pada stasiun 4 dan stasiu 9 dengan 5
famili, sedang terendah pada stasiun 2, 3, 7 dan 1 1 dengan 3 famili, akan tetapi
kelimpahan tertinggi didapat pada stasiun 2 (6,166 Individu/ 100 m 3) dan terendah pada
stasiun 3 (0,164 Individu/100 m 3) (Gambar 44). dari pengamatan pada bulan Mei didapat
perubahan komposisi dan kelimpahan Ichtioplankton pada setiap stasiun yang dapat
dikarenakan faktor lingkungan pada daerah sekitar estuari.

Gambar 44. Sebaran Komposisi jenis larva (Famili) pada bulan Juli 2011.
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Hasil pengamatan contoh larva pada 11 stasiun di bulan Juli 2011, diamati
sebanyak 288 individu dengan 11 macam kelompok ichtioplankton (famili). Komposisi
larva yang terbesar adalah Famili Scianidae dengan 35,07%, sedangkan terendah adalah
Famili Fistularidae masing -masing dengan presentase 0,35 % (Tabel 16).
Tabel 16. Komposisi dan presentase larva pada bulan Juli 2011.
Famili
Ariidae
Balistidae
Carangidae
Clupeidae
Cynoglossidae
Engraulidae
Fistularidae
Gobiidae
Polynemidae
Scianidae
Solenostomidae
Jumlah

Jumlah (Individu)
3
4
12
50
11
37
1
4
63
101
2
288

Persentase (%)
1,04
1,39
4,17
17,36
3,82
12,85
0,35
1,39
21,88
35,07
0,69
100

Bulan Oktober komposisi jenis larva tertinggi terdapat pada empat stasiun yaitu
stasiun 3, 4, 8 dan 11 dengan 6 famili, sedang terendah pada stasiun 7 yaitu 2 famili.
Sedangkan kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 2 (9,58 Indi vidu/ 100 m 3), dan
terendah terdapat pada stasiun 7 (0,163 Individu/ 100m 3) (Gambar 45). Kelipahan yang
tinggi dengan jenis famili yang kecil menunjukan adanya dominansi tertentu dari
ichtioplankton. Adanya dominasi dapat diakibatkan adanya pertumbuhan sa lah satu jenis
famili yang terlalu besar, dan dapat diakibatkan karena perubahan lingkungan yang
mengakibatkan hanya famili tertentu saja yang mampu hidup pada suatu lokasi.

Gambar 45. Sebaran Komposisi jenis larva (Famili) pada bulan Oktober 2011.
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Hasil pengamatan contoh larva pada 11 stasiun di bulan Oktober 2011, diamati
sebanyak 703 individu dengan 11 macam kelompok ichtioplankton (famili). Komposisi
larva yang terbesar adalah Famili Scianidae dengan 40,54%, sedangkan terendah adalah
Famili Blennidae dan Balistidae masing-masing dengan presentase 0,14 % (Tabel 17).
Tabel 17. Komposisi dan presentase larva pada bulan Oktober 2011.
Famili
Blennidae
Balistidae
Carangidae
Clupeidae
Engraulidae
Fistularidae
Gobiidae
Platycephalidae
Polynemidae
Scianidae
Synodontidae
Jumlah

Jumlah (Individu)
1
1
3
91
18
3
52
2
245
285
2

Persentase (%)
0,14
0,14
0,43
12,94
2,56
0,43
7,40
0,28
34,85
40,54
0,28

703

100

Hasil identifikasi dari jenis larva pada setiap lokasi penangkapan memiliki
kecenderungan sama yaitu 11 – 13 famili. Akan tetapi nilai penyebaran berbagai jenis
(famili) larva ini berbeda pada setiap lokasi dan waktu. Hal ini menunjukan keberadaan
larva yang tidak menetap pada suatu tempat teretentu, dan dimungkinkan sebaranya
sangat dipengaruhi faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Larva ikan memilih daerah
estuari sebagai daerah asuhanya karena daerah ini kaya akan makanan dan memiliki
jumlah predator yang relatif sedikit (Setijanto et al, 2003). Untuk larva sendiri memiliki
toleransi yang lebih luas terhadap salinitas dibandingkan ikan dewasa (Dando, 1984).

BAB IV. KESIMPULAN
1. Berdasarkan bulan pengamatan kepadatan stok sumberdaya ikan terendah pada
bulan Maret (1.414 kg/km 2)

dan tertingggi pada bulan Juli

(2.544 kg/km 2).

Berdasarkan stasiun pengamatan terendah pada stasiun (7) sungai Merusi (1.108
kg/km 2) dan tertinggi pada stasiun (11) Kuala Sungai Perigi Raja ( 3,414 kg/km 2).
2. Hasil tangkapan di perairan estuari Indragiri ditemukan 79 jenis ikan, udang, kepiting,
sotong dan teripang. Terdiri dari 53 jenis ikan, 1 jenis sotong, 1 jenis teripang, 8 jenis
kepiting dan 16 jenis udang.
3. Komposisi jenis tertinggi diperoleh pada pengamatan trip II bulan Mei 2011 terdiri
yaitu 55 jenis terdiri dari 33 jenis ikan, 14 jenis udang, 7 jenis kepiting dan teripang.
Sedangkan hasil pengamatan terendah diperoleh pada pengamatan trip IV bulan
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Oktober 2011 terdiri yaitu 47 jenis terdiri dari 30 jenis ikan, 13 jenis udang, 3 jenis
kepiting dan sotong.
4. Komposisi bobot tertinggi diperoleh pada pengamatan trip II b ulan Mei 2011 yaitu
72.682,95 gram, sedangkan komposisi bobot terendah diperoleh pada pengamatan
trip IV bulan Oktober 2011 yaitu 63.171,33 gram .
5. Nilai indeks keanekaragaman (H’) mencapai 2,833 yang berarti nilai keanekaragaman
sedang; Indeks keseragaman ( E) mencapai 0,648 yang berarti nilai keseragaman
yang labil; dan nilai indeks dominansi (C) mecapai 0,082 yang berarti nilai dominansi
yang rendah.
6. Ukuran sebaran panjang dari jenis dominan memiliki sebaran panjang yang tidak
berbeda jauh. Ikan duri ( Mytus guilio) memiliki ukuran 5,3 – 6,9 cm, udang merah
(Parapenaeiis perezfarato ) memiliki ukuran 4,5 – 6,9 cm, bulu ayam (Coilia lindmani)
memiliki ukuran 7,8 – 15,6 cm dan kepiting laut ( Charybdis annulata) dengan panjang
2,5 – 3,3 cm.
7. Hubungan panjang bobo t dari ikan dominan menunjukan pertumbuhan yang
bervariasi. Pada Ikan duri (Mytus guilio) memiliki b = 3,094 (Alometerik positif), udang
merah (Parapenaeiis perezfarato ) memiliki b = 3,009 (Isometerik), bulu ayam ( Coilia
lindmani) memiliki b = 2,524 (Alome terik negatif), dan kepiting laut ( Charybdis
annulata) memiliki nilai b = 2,95 (Alometerik negatif).
8. Sifat fisika perairan selama penelitian yaitu Turbiditas 80 - >2000 mg/l, DHL 0,93 - >
20 µhos/cm, Suhu air 24 – 31 oC, Kecerahan 10 – 80 cm, Kedalaman 4 – 16,5 m.
Sedangkan paramter kimia yang meliputi Salinitas 0 – 28 ppt, pH 6 – 8,5, Hardness 0
– 5785,2 mg/l, Total Alkalinitas 5,9 – 127,5 mg/l CaCO 3, Oksigen 0, - 6,14 mg/l, Total
Phospat 0,018 – 0,323 mg/l, Klorofil a 3,47 – 55,04 µg/l, Nitrit 0,0033 – 0,768 mg/l,
dan Amoniak 0,0049 – 0,443 mg/l.
9. Kebiasan makan ikan lomek ( Haspodon nehereus) IP masing–masing sebesar: ikan
80% diantaranya ikan gulamo ( Johnius sp.), udang 18% diantaranya udang merah
(Parapenaeiis perezfarato ), belut laut 1% dan kepiting ( Charybdis annulata) 1%. Dan
memiliki panjang usus 55,43% dari panjang badan standarnya.
10. Presentase ikan matang gonad (TKG IV) dominan ditemukan pada trip 4 (bulan
Oktober). Pada ikan Biang TKG IV pada Oktober (50%), Buntal Kuning TKG IV pada
Oktober (50%), Ikan Duri TKG IV pada Oktober (29%) dan TKG III pada Juli (48%),
Ikan Pari TKG IV pada Oktober (66,7%), Gulamo Panjang TKG IV pada Oktober
(34%), Gulamo Pendek TKG IV pada Juli (8%) dan TKG III (42%), Lomek TKG II dan
III pada Juli (50% : 50%).
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11. Fekunditas beberapa ikan diantaranya Buntal Kuning dengan panjang 15 – 26,9 cm
(8.783 – 16.504 butir), Gulamo panjang dengan panjang 18 – 28,8 cm (8.300 –
44.734 butir), Gulamo Pendek dengan panjang 14,7 – 16,4 cm (6.632 – 8.288 butir)
dan Kurau dengan panjang 16,7 – 19,7 (5.468 – 9.700 butir).
12. Komposisi jenis phytoplankton yang didapat 5 kelas yaitu Bacillariophyceae (24
genus), Clorophyceae (24 genus), Chrysophyceae (1 genus), Cyanophiceae (5
genus), dan Chrysophceae (1 genus). Dari keseluruhan genus phytoplankton mem iliki
kelimpahan tertinggi pada bulan Mei dan Desember.
13. Komposisi zooplankton didapat 5 kelas yaitu Dinophyceae (3 genus), Sarcodina (7
genus), Rotifera (9 genus), Ciliata (9 genus) dan Crustacea (3 genus). Secara
keseluruhan kelimpahan zooplankton terting gi tercatat pada bulan Maret dan Mei.
14. Nilai kelimpahan larva ikan pada bulan Mei tertinggi pada stasiun 7 (8,627 Individu/
100m 3) terendah pada stasiun 1 (0,443 Individu/ 100m 3) dengan 13 macam kelompok
ichtioplankton (famili). Bulan Juli Komposisi terting gi terdapat pada stasiun 4 dan
stasiu 9 dengan 5 famili, sedang terendah pada stasiun 2, 3, 7 dan 1 1 dengan 3
famili, kelimpahan tertinggi didapat pada stasiun 2 (6,166 Individu/ 100 m 3) dan
terendah pada stasiun 3 (0,164 Individu/100 m 3). Bulan Oktober komposisi tertinggi
terdapat pada stasiun 3, 4, 8 dan 11 dengan 6 famili, sedang terenda h pada stasiun 7
yaitu 2 famili, kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 2 (9,58 Individu/ 100 m 3),
dan terendah terdapat pada stasiun 7 (0,163 Individu/ 100m 3). Larva yang
teridentifikasi tergolong dalam famili
Clupeidae,

Cynoglossidae,

Balistidae, Carangidae, Chamsodontidae,

Engraulidae,

Fistularidae,

Gobiidae,

Polynemidae,

Pristigasteridae, Scianidae, Solenostomidae, dan Synodontidae.
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Lampiran 1
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