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ABSTRAK 
 

Pengkajian stok mencakup suatu estimasi tentang jumlah atau kelimpahan 
dari sumberdaya, mencakup pula pendugaan terhadap laju penurunan 
sumberdaya yang diakibatkan oleh penangkapan serta sebab-sebab lainnya. 
Danau Limboto terletak di Kabupaten dan Kota Gorontalo mempunyai luas luas 
permukaan danau yang bervariasi, mulai sekitar 25 km2 dalam musim kemarau 
sampai 50 km2 pada waktu banjir dalam musim hujan. Kedalaman rata rata 
berkiksar antara 1-5 m. Dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia II (KNDI II) 
13-14 Oktober 2011 di Semarang, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan 
15 danau prioritas yang memerlukan penanganan segera untuk pemulihannya. 
Kondisi danau limboto saat ini selain masalah sedimentasi dan gulma tanaman 
air juga berkurangnya hasil tangkapan bahkan beberapa jenis ikan sudah sulit 
ditemukan. Penelitian mengenai stok ikan di Danau Limboto saat ini belum 
dilakukan sehingga perlu diketahui kondisi stok ikan di perairan Danau Limboto 
untuk pengelolaannya. Beberapa kajian yang akan dilakukan pada penelitian ini 
antara lain : stok, Potensi Produksi Ikan (PP), Potensi Lestari (PL) dan potensi 
perikanan, Jumlah Tangkapan yang diBolehkan (JTB), Hasil tangkapan, 
dinamika populasi ikan, parameter lingkungan dan aktivitas perikanan lainnya. 
Hasil penelitian Jumlah stok ikan di Danau Limboto  adalah 157,63 ton. Potensi 
Produksi Ikan (PPI) berdasarkkan MEI Morpho Edaphik Index 169,75 kg/ha. 
Sedangkan berdasarkan Chlorofil-a Potensi Produksi Ikan Danau Limboto 
sebesar 707,35 kg/ha. Potensi Lestari (PL) di Danau Limboto sebesar untuk ikan 
manggabai 60,69 ton, ikan mujaer 89,85 ton dan ikan tawes 104,03 ton atau rata 
rata 84,56 ton. Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Danau Limboto 
untuk ikan manggabai 60,64 ton, ikan mujaer 71,88 dan ikan tawes 83,22 ton 
atau rata rata 67,88 ton. Parameter lingkungan (fisika, kimia dan biologi) perairan 
Danau Limboto relatif masih cukup baik terutama untuk kehidupan organisme 
akuatik, namun dengan semakin bertambahnya aktivitas manusia kondisi 
perairan Danau Limboto terancam, aktivitas tersebut antara lain dari perkebunan, 
pertanian, penambangan pasir dan limbah industri dan masyarakat.  Pengelolaan 
Danau Limboto dapat dilakukan seperti adanya pengaturan penggunaan alat 
tangkap, cara penangkapan dan adanya daerah konservasi, sehingga hasil 
tangkapan dapat terus optimum.   
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kajian stok ikan adalah ilmu atau pengetahuan untuk mengestimasi 

parameter dinamika populasi ikan guna pengelolaan unit stok yang lebih baik 

(Waldman, 2005). Berdasarkan Widodo, S dan Suadi (2006), Pengkajian stok 

mencakup suatu estimasi tentang jumlah atau kelimpahan dari sumberdaya, 

mencakup pula pendugaan terhadap laju penurunan sumberdaya yang diakibatkan 

oleh penangkapan serta sebab-sebab lainnya. Informasi mengenai besaran stok 

ikan sangatlah diperlukan untuk memenuhi tujuan pengelolaan sektor perikanan 

yaitu mencapai hasil yang berkelanjutan, menghindari kegagalan dalam proses 

perekrutan ikan, serta melestarikan biota yang terancam punah. Sampai saat ini 

rencana pengelolaan perikanan khususnya perikanan tangkap telah banyak 

dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) laut Indonesia, sedangkan di 

wilayah perikanan perairan umum upaya penyusunan rencana pengelolaan tersebut 

belum banyak dilakukan (Dahuri, 2012). 

Pengkajian stok ikan yang dieksploitasi dapat dibuat dengan data perikanan 

komersial yang meliputi: 1) Hasil tangkapan total ikan (menurut jenis ikan, daerah, 

waktu, dan jenis alat tangkap). 2) Upaya penangkapan (menurut daerah dan jenis 

alat tangkap) 3) Frekuensi sebaran panjang ikan (menurut jenis dan jenis kelamin). 

Tujuan dari frekuensi sebaran panjang adalah untuk mengetahui komposisi ukuran 

ikan hasil tangkapan. Apabila terlalu sedikit ikan ukuran besar (tua) yang tertangkap, 

maka stok ikan sudah tangkap lebih dan tekanan penangkapan terhadap stok ikan 

tersebut harus dikurangi. Sedangkan apabila terlalu banyak ikan berukuran besar 

(tua) yang tertangkap, maka stok ikan masih di bawah tekanan penangkapan dan 

masih banyak lagi ikan yang dapat ditangkap untuk memaksimalkan hasil. 4) Data 

biologi ikan (misalnya ukuran ikan dewasa dan siap memijah/tingkat kematangan 

gonad) 5) Data alat tangkap (misalnya ukuran mata jaring) dan operasi 

penangkapan. Masukan dari data-data tersebut, akan diperoleh tingkat 

penangkapan optimum (tingkat optimum dari mortalitas/kematian karena 

penangkapan) dan dapat ditentukan hasil tangkapan maksimum lestari atau nilai 

dan posisi sekarang terhadap optimalnya (Sukimin, 2006). 

Definisi pengelolaan perikanan berdasarkan Undang Undang Republik 
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Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang 

terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, 

pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta 

penegakan hukum dari peraturan perundang undangan di bidang perikanan, yang 

dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai 

kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah 

disepakati.   

Danau Limboto terletak di bagian tengah Provinsi Gorontalo dan secara 

astronomis, DAS Limboto terletak pada 122° 42’ 0.24” – 123° 03’ 1.17” BT dan 00° 

30’ 2.035” – 00° 47’ 0.49” LU. Danau Limboto terletak di Kabupaten dan Kota 

Gorontalo dengan luas berkisar 2900 ha dan kedalaman 1 – 5 meter (Krismono et al 

2016).DAS Limboto merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (SWP-DAS) Bone-Bolango yang luasnya 91.004 ha dan termasuk 

salah satu DAS Prioritas dari DAS Kritis di SWP-DAS Bone-Bolango. Danau 

Limboto, merupakan cekungan rendah atau laguna, yang merupakan muara sungai-

sungai, diantaranya: Ritenga, Alo Pohu, Marisa, Meluopo, Biyonga, Bulota, 

Talubongo dan sungai-sungai kecil dari sisi selatan: Olilumayango, Ilopopala, Huntu, 

Hutakiki, Langgilo (Polontalo,2018). 

Berdasarkan Polontalo (2018), fungsi utama Danau Limboto yaitu sebagai 

penyedia air bersih, habitat tumbuhan dan satwa, pengatur fungsi hidrologi, 

pencegah bencana alam, stabilisasi sistem dan proses-proses alam, penghasil 

sumberdaya alam hayati, penghasil energi, sarana transportasi, rekreasi dan 

olahraga, sumber perikanan, sumber pendapatan, pengendali banjir, dan sebagai 

sarana penelitian dan pendidikan. Sebanyak kurang lebih 75 % masyarakat sekitar 

danau menggantungkan hidup pada usaha perikanan di Danau Limboto (Krismono 

et al., 2016). Berdasarkan Lukman (2011), sejak jaman penjajahan Belanda, Danau 

Limnoto telah dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo untuk kegiatan perikanan, 

ditandai dengan adanya bangunan pelabuhan dan pasar ikan yang didirikan tahun 

1932 yang digunakan sebagai tempat pelelangan ikan hasil penangkapan ikan di 

perairan danau (Anonim, 2006 dalam Lukman, 2011). Danau Limboto diketahui 

sebagai perairan yang memiliki produktivitas ikan yang tinggi, sebagaimana 

informasi Sarnita (1993) bahwa produksi perikanan danau tersebut berkisar antara 
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970 – 1.282 ton/tahun. Penangkapan ikan di Danau Limboto dilakukan hampir setiap 

waktu dengan tipe alat tangkap dan nelayan yang berbeda secara bergantian. Jenis 

alat tangkap dominan di Danau Limboto antara lain bibilo, tiopo, amelo dan olate 

serta alat tangkap lain seperti rawai, jala, sero, sodo, bunggo (Krismono dan 

Kartamihardja, 2010). 

Jenis-jenis ikan yang ditemukan di Danau Limboto sebanyak 13 spesies 

(Haryono, 2004), sebagian besar adalah ikan introduksi seperti ikan mas (Cyprinus 

carpio) dan nilem (Osteochilus hasselti). Ikan payangka (Ophieleoris aporos) 

merupakan asli serta memiliki proporsi kelimpahan tertinggi. Berdasarkan Krismono 

et al (2016),sumberdaya ikan Danau Limboto, teridentifikasi sebanyak 15 spesies. 

Jenis terbanyak dari Famili Cyprinidae dan Eleotrydae masing masing berjumlah 3  

spesies, kemudian famili Cichlidae dan Osphronemidae masing masing berjumlah 2 

spesies. Keragaman ini didominasi oleh spesies asli sebanyak 11 spesies, dan 

sisanya merupakan spesies introduksi dari jenis ikan jawa/nila (Orechromis 

mozambicus), mujair (O. mozambicus), nilem (Osteochilus hasselti) dan koan 

(Ctenoparingodon idella). 

Permasalahan utama Danau Limboto adalah sedimentasi dan pencemaran. 

Hasil penelitian Hasim et al. (2017) bahkan menunjukkan konsentrasi logam berat 

Hg di perairan dan di sedimen Danau Limboto sudah berada  di  atas  ambang  

batas  baku  mutu. Pendangkalan danau terutama diakibatkan adanya erosi dan 

sedimentasi akibat usaha-usaha pertanian yang tidak mengindahkan konservasi 

tanah dan kegiatan pembukaan hutan (illegal logging) di daerah hulu sungai 

(tangkapan air) terutama pada DAS Limboto juga kegiatan budidaya perikanan yang 

kurang ramah lingkungan.  

Dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia II (KNDI II) 13-14 Oktober 2011 

di Semarang, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan 15 danau prioritas yang 

memerlukan penanganan segera untuk pemulihannya. Salah satu danau yang 

masuk dalam prioritas tersebut adalah Danau Limboto di Provinsi Gorontalo. 

Permasalahan yang terjadi di danau Limboto adalah masalah tingginya 

perkembangbiakan eceng gondok yang menutupi perairan sehingga diperlukan 

langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas airnya, tingkat sedimentasi yang tinggi 

dari bagian hulu sungai sehingga mengakibatkan terjadinya pendangkalan dan 

penyempitan danau. (Trisakti et al. 2014). Perairan Danau Limboto mengalami 
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eutrofikasi, hal Ini ditunjukkan oleh tanaman air yang hampir 50 persen yang 

menutupi permukaan danau (Berdasarkan Suryandari dan Sugianti (2009), masalah 

pendangkalan dengan laju sedimentasi 1,5 cm pertahun dan perkembangan 

populasi tumbuhan air (rumput liar dan eceng gondok, Eichhornia crassipes) yang 

telah mencapai luas 9.420 m2 menjadi ancaman bagi sumber daya perikanan di 

Danau Limboto.Menurut Lihawa dan Sutikno (2009) dalam Lihawa dan Mahmud 

(2017), mengemukakan bahwa Danau Limboto menampung sedimen dari sungai-

sungai yang bermuara ke danau yaitu salah satunya bahwa 58.9% sedimen yang 

berasal dari DAS Alo bermuara ke Danau Limboto. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas permasalahan Danau Limboto saat ini 

sangat berat terutama pendangkalan dan pencemaran perairan, hal ini sangat 

berpengaruh terhadap produksi dan stok ikan di perairan danau tersebut, dimana 

semakin menurunnya hasil tangkapan nelayan dan semakin sulitnya beberapa jenis 

ikan ditemukan merupakan indikator akibat permasalah tersebut. Pengelolaan 

Danau Limboto memang sangat penting dilakukan untuk pelestarian danau dan ikan 

sebagai komoditas perikanan tangkap untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat sekitar danau. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui stok ikan, potensi ikan dan 

aktivitas perikanan di Danau Limboto Gorontalo. 

 

PERKIRAAN KELUARAN 

  Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah tersedianya data dan 

informasi Stok dan potensi ikan serta aktivitas perikanan di Danau Limboto Provinsi 

Gorontalo. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang meliputi pengumpulan data dan 

informasi secara primer dan sekunder. Lingkup kegiatan meliputi kajian/analisa 

parameter fisika, kimia dan biologi perairan, Biologi ikan serta penangkapan yaitu 

potensi dan kajian stok dengan wilayah kerja adalah Danau Limboto Gorontalo. 

Pelaksanaan kegiatan penelitian akan melibatkan para peneliti yang mempunyai 
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keahlian di bidang manajemen sumberdaya perairan, dinamika populasi ikan, 

ekologi perairan, biologi perikanan dan penangkapan.  

 

 

 

 

Gambar  Peta dan Foto Lokasi Penelitian 

Metode Pengumpulan Data 

Lokasi Penelitian Danau Limboto Provinsi Gorontalo. Survei dilakukan 

sebanyak tiga kali untuk pengambilan sampel dan analisis di laboratorium. Data 

yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer 

dilakukan langsung di lapangan melalui pengambilan sampel, survei dan 

wawancara. Sedangkan data sekunder akan didapatkan melalui pengumpulan 
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berbagai referensi yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran 

pustaka dan dengan memanfaatkan data yang dikeluarkan oleh unit kerja, serta dari 

berbagai nara sumber dan hasil penelitian lembaga lainnya dengan topik yang 

serupa.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metoda survei (stratified 

sampling method) (Cooper dan Weekes, 1983). 

  Penentuan stasiun pengambilan contoh ditentukan berdasarkan pada 

penelitian sebelumnya (Krismono et al. 2016) dimana ditetapkan 7 stasiun 

pengambilan sampel. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui apakah ada perubahan 

kondisi perairan pada saat ini. Data lingkungan perairan meliputi data parameter 

fisika, kimia dan biologi, sampel dianalisa menggunakan buku petunjuk yang 

dikemukakan oleh APHA (1981). Parameter fisika yang diukur yaitu: temperatur, 

kecerahan, kedalaman dan daya hantar listrik. Parameter kimia yang akan diambil 

yaitu: pH, DO, dan Alkalinitas. Parameter biologi yang akan diambil yaitu 

makrozoobentos, perifiton dan chlorofil-a. 

 

Gambar Stasiun pengambilan sampel:1. Dembe, 2.Tabumela, 3. Ilumutu, 4. 

Pentadio, 5. Payunga, 6. Tengah Danau dan 7. Iluta (Sumber: Krismono et al. 2016) 
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   Data Penangkapan (aktivitas penangkapan) didapatkan melalui pengamatan 

langsung dilapangan dan wawancara dengan nelayan. Pendugaan kepadatan ikan 

dengan akustik dilakukan dengan peralatan Biosonic DT-X scientific echosounder 

yang dioperasikan pada frekuensi 120 kHz. 

Total Removal Method  

Metode ini adalah salah satu metode estimasi stok dengan cara 

menghitung total dari seluruh individu dari seluruh spesies yang tertangkap pada 

suatu lokasi yang terukur.  

 

Potensi Produksi Ikan 

Untuk menentukan potensi produksi ikan berdasarkan Morpho Edaphic Index 

(MEI) dengan rumus Y=14,314 MEI 0,4681 (Henderson dan Welcomme, 1974; 

Ryder, 1982; Balogun dan Aduku, 2005): dimana: Y= potensi produksi ikan dalam 

satuan kg/ha/tahun. 

            Daya Hantar Listrik (Conductivity) µmhos/cm                  

MEI = ------------------------------------------------------------- 

            Kedalaman rata rata perairan (mean depth) m 

 

Berdasarkan Almazan dan Boyd (1990): 

Y = 1,43 + 24,48Xc – 0,15Xc2 

Dimana: Y = Potensi produksi Ikan (kg/ha/tahun) 

  Xc = Chlorophyll-a (mg/m3) 

 

Pengukuran dan Analisis Kualitas Air 

a. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen) 

pengukuran oksigen dengan metode titrasi, yaitu dengan mereaksikan 

molekul oksigen dengan larutan pengoksidasi (Mn2+), dan selanjutanya diikat 

dengan perekasi Oksigen yaitu KOH dan NaOH. Oksigen yang telah terikat, 

dipecah kembali ikatannya dengan penambahan Asam pekat (H2SO4), 

kemudian diberikan indikator amilum hingga berwarna biru. Larutan campuran 

dititasi dengan larutan NaTiosulfat 0,025 N hingga berwarna bening.  

b. Karbondioksida (CO2) 
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Pengukuran karbondioksida dengan  metode titrasi 

c. Suhu  

Pengukuran suhu air dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

termometer digital terkalibrasi. Termometer dicelupkan kedalam air 

(permukaan), ditunggu sekitar ±2 menit atau sampai penunjuk angka stabil, dan 

catat hasil pengukuran.  

 

d. Kedalaman  

Pengukuran kedalaman dilakukan menggunakan alat bantu deep 

sounder. Prinsip kerja adalah alat deep sounder menembakan gelombang suara 

kedasar perairan, dan gelombang akan dipantulkan balik dan ditangkap sensor. 

Nilai kedalaman diperoleh pada layar tertera pada alat dalam satuan meter dan 

feet.  

 

e. Kecerahan  

Pengkuran kecerahan dilakukan dengan bantuan alat piring sechi (sechi 

disk). Piringan sechi merupakan lempengan berbentuk bundar/ cakram dengan 

dua warna hitam dan putih yang membagi 4 bagian secara berselang-seling. 

Piringan sechi dimasukan kedalam air dan diturunkan sampai dengan warna 

piringan hitam-putih mulai tidak nampak. Kedalaman pada titik tersebut diukur 

dengan meteran dan nilai kecerahan dicatat dengan satuan meter atau 

centimeter.  

 

f. pH 

Uji pH menggunakan alat pH meter sesuai dengan SNI 06-6989.11-

2004. Prinsip kerja pengukuran ini adalah pengukuran pH berdasarkan 

pengukuran aktifitas ion hidrogen secara potensiometri/ elektrometri dengan 

menggunakan pH meter. 

 

g. Conductivity (DHL) 

Daya hantar listik (Conductivity) adalah sifat dari perairan yang 

melarutkan dan berikatan dengan berbagai mineral, yang dapat menghantarkan 



9 
 

sejumlah listrik akibat perpindahan masa dari anion (+) ke kation (-) dan 

sebalikanya. Perbedaan nilai ini diakibatkan adanya perbedaan konsentrasi 

mineral dalam perairan dan juga jenis mineral yang dikandungnya.  

 

 

Analisa Laboratorium   

h. Amonia (NH3-N) 

Analisa ammonia dalam air dilakukan berdasarkan uji ammonia secara 

spectrophotometer secara phenat (SNI 06-6989.30-2005). Ruang lingkup uji ini 

adalah penentuan kadar amonia dengan spektrofotometer secara fenat dalam 

contoh air dan air limbah pada kisaran kadar 0,1 mg/L sampai dengan 0,6 mg/L 

NH3-N pada panjang gelombang 640 nm. Prinsip kerja dari analisa amonia yaitu 

ammonia bereaksi dengan hipoklorit dan fenol yang dikatalisis oleh natrium 

nitroprusida membentuk senyawa biru indofenol. 

i. Nitrit (NO2

_

N) 

Analisa nitrit dalam air dilakukan berdasarkan uji nitrit secara 

spectrophotometer metode sulfanilamide (SNI 06.6989.9-2004).  Metode ini 

digunakan untuk penentuan nitrit, NO2

_

N dalam air dan air limbah secara 

spektrofotometri pada kisaran kadar 0,01 mg/L sampai dengan 1,00 mg/L 

NO2

_

N. Prinsi kerja adalah nitrit dalam suasana asam pada pH 2,0 – 2,5 akan 

bereaksi dengan sulfanilamid (SA) dan N- (1-naphthyl) ethylene diamine 

dihydrochloride (NED dihydrochloride) membentuk senyawa azo yang berwarna 

merah keunguan. Warna yang terbentuk diukur absorbansinya secara 

spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum 543 nm. 

 

j. Nitrat (NO3-N) 

Analisa nitrat dalam air dilakukan berdasarkan uji nitrat secara 

spectrophotometer metode brucine sulfat. Prinsip dalam uji ini adalah itrat dalam 

air baku, dalam suasana asam, jika bereaksi dengan Brusin Sulfat dan Asam 

Sulfanilat, akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna kuning. Warna 

kuning yang terjadi diukur intensitas absorbannya dengan spektrofoto meter 

pada panjang gelombang 410 nm. 
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k. Total Suspended Solid (TSS) 

Pengujian total suspended solid (TSS) melalui metode gravimetri (SNI 

06.6989.3-2004). Lingkup dalam uji ini adalah menentukan residu tersuspensi 

yang terdapat dalam contoh uj air dan air limbah secara gravimetri. Metode ini 

tidak termasuk penentuan bahan yang mengapung, padatan yang mudah 

menguap dan dekomposisi garam mineral. Prinsip uji ini adalah Contoh uji yang 

telah homogen disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang. Residu yang 

tertahan pada saringan dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada suhu 

103°C sampai dengan 105°C. Kenaikan berat saringan mewakili padatan 

tersuspensi total (TSS). Jika padatan tersuspensi menghambat saringan dan 

memperlama penyaringan, diameter pori-pori saringan perlu diperbesar atau 

mengurangi volume contoh uji. Untuk memperoleh estimasi TSS, dihitung 

perbedaan antara padatan terlarut total dan padatan total. 

 

l. Turbiditas / Kekeruhan  

Uji turbiditas dilakukan dengan bantuan alat turbidimeter. Prinsip kerja 

alat adalah Intensitas cahaya contoh uji yang di serap dan dibiaskan, 

dibandingkan terhadap intensitas cahaya suspensi baku. Hasil pengukuran 

dinyatakan dalam satuan Nefelometrik Turbidity Unit (NTU).  

 

m. Total Phospat 

Pengujian total phospat dilakukan dengan mendestruksi fosfat yang 

terikat pada sedimen/ padatan dengan asam kuat. Sampel direaksikan dengan 

pereaksi campuran, dan diberikan pewarna oksidator yaitu asam askorbat 

hingga berwarna kuning dan diukur pada spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 880 nm.  

 

n. Ortho Phospat 

Ortho Phospat merupakan phospat bebas yang terlarut dalam air, dalam 

pengujiannya tidak diperlukan perlakukan destruksi untuk pemaksa lepasan 

molekul phospat. Sampel direaksikan dengan pereaksi campuran, dan diberikan 

pewarna oksidator yaitu asam askorbat hingga berbawarna kuning dan diukur 

menggunakan spectrofotometer pada panjang gelombang 880 nm.  
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o. Chlorofil – a  

Phytoplankton yang terdapat diperairan dikonsentrasikan dengan filtrasi 

melalui membrane filter. Pigment yang terkandung dalam phytoplankton 

diekstrak dalam acetone menggunakan centrifuge dengan kecepatan 2000 – 

3000 rpm. Konsentrasi klorofil ɑ ditentukan dengan menggunakan 

spektrophotometri pada dua panjang gelombang 665 nm dan 750 nm. 

 

p. Total Alkalinitas 

Alkalinitas merupakan besarnya kemampuan badan perairan menahan 

sejumlah asam yang masuk dari luar (buffer sistem). Pengujian parameter ini 

dengan menambahkan sejumlah asam kuat pada konsentrasi rendah secara 

titrasi dengan memperhatikan perubahan warna akibat penambahan indikator 

metil red, atau bromocresol green. Perubahan dengan metil red merubah warna 

orange menjadi merah tembaga, sedangkan dengan indikator bromocresol 

green merubahn warna hijau menjadi kuning.  

 

q. Total Hardness 

Total hardness atau kesadahan merupakan sifat buffer perairan untuk 

dapat menetralkan zat asam atau toksik akibat terdapaDanauya mineral-mineral 

terlarut seperti kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg). Garam dinatrium etilen 

diamin tetra asetat (EDTA) akan bereaksi dengan kation logam tertentu 

membentuk senyawa kompleks kelat yang larut. Pada pH 10,0 ± 0,1, ion-ion 

kalsium dan magnesium dalam contoh uji akan bereaksi dengan 

indikatorEriochrome Black T (EBT), dan membentuk larutan berwarna merah 

keunguan. Jika Na EDTA ditambahkan sebagai titran, maka ion-ion kalsium dan 

magnesium akan membentuk senyawa kompleks, molekul indikator terlepas 

kembali, dan pada titik akhir titrasi larutan akan berubah warna dari merah 

keunguan menjadi biru 

 

 Tabel Parameter Kualitas Perairan :  

No Parameter Satuan Metode/ Instrument 

 Fisika Perairan    
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1. Suhu perairan oC (celcius) Termometer 

2. Kedalaman Meter Deep Sounder 

3. Total Dissolve Solide 

(TDS) 

mg/l TDS meter 

4. Conductivity (DHL) μhos/cm Conductivity meter 

6. Kecerahan  cm Piring secchi  

7. Total Suspended Solid 

(TSS) 

mg/L Gravimetri  

 Kimia Perairan    

11.  Ph unit pH meter/ pH indikator 

12. Oksigen terlarut mg/L Titrasi winkler/ DO meter 

14. CO2 mg/L Titrasi asam basa/ NaOH 

15. Alkalinnitas mg/L Titrasi indikator 

bromocresol green 

16. Hardness mg/L Titrasi indikator EDTA 

17. Total Phospat mg/L Spectrofotometer Asam 

Ascorbat dengan destruksi 

18. Ortho- Phospat mg/L Spectrofotometer Asam 

Askorbat 

19. Amoniak mg/L Spectrofotometer phenat 

20. Nitrit mg/L Spectrofotometer 

Sulfanilamide 

21. Nitrat mg/L Spectrofotometer Bruchine 

Sulfat 

 Biologi Perairan    

22. Plankton Ind/L  

23. Bentos Ind/L  

 

 

Secara umum pada penelitian ini untuk menentukan: 

1. Nilai Stok dengan menggunakan Swept area. 

2. Potensi Produksi Ikan (PPI), metode MEI dan khlorofil-a  

3. MSY. Menggunakan rumus PL = 0,5 x Z x Stok, nilai Zdari data length 

frequency ikan dominan 

4. Jumlah Tangkapan yang di Bolehkan (JTB), berdasarkan rumus                      

JTB = 80% x PL  

5. Produksi Hasil Tangkapan, data dari pembantu lapangan hasil tangkapan 

real/alat. 
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 Length Frequency untuk ikan dominan: untuk Danau Limboto menggunakan 3 

jenis ikan yaitu manggabai, ikan mujaer dan ikan tawes berdasarkan jenis ikan 

dominan dan bernilai ekonomis. Data di analisis dengan Program FISAT II.  

 

 

FAKTOR RESIKO DAN KEBERHASILAN 

  Faktor resiko yang dapat menyebabkan gagalnya suatu penelitian adalah 

terjadinya bencana alam di lokasi atau jalan menuju lokasi penelitian (namun hal ini  

sangat jarang terjadi). Sarana dan prasarana operasional penelitian yang ada di 

lokasi  penelitian sangat minim atau tidak ada sama sekali dan ketersediaan data 

sekunder juga masih belum banyak yang juga berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penelitian 

adalah adanya sarana penunjang yang cukup memadai untuk jalannya operasional 

kegiatan di lokasi penelitian dan ketersediaan data penunjang (data sekunder) yang 

turut pula menambah wawasan dalam suatu pelaksanaan kegiatan penelitian. 

 

HASIL YANG DIHARAPKAN 

  Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah data dan informasi mengenai 

estimasi stok, potensi, aktivitas perikanan di Danau Limboto Gorontalo. 

 

HASIL YANG TELAH DICAPAI 

Penelitian Tahun 2019 mengenaiKajian Stok, potensi ikan dan aktivitas 

perikanan di Danau Limboto Gorontalo adalah penelitian baru. 

 

ASPEK STRATEGIS 

  Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang bersifat mengestimasi stok dan 

potensi ikan dan aktivitas penangkapan Sebagai bahan informasi dasar untuk 

pengelolaan dibidang perikanan dengan pendekatan pengelolaan ekologis. 

Pengelolaan mencakup adanya daerah konservasi ikan atau perlindungan terutama 

untuk ikan ekonomis atau ikan khas, sehingga pada akhirnya kegiatan perikanan 

yang ada tidak merusak atau sejalan dengan kegiatan konservasi yang dilakukan. 
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Pelestarian dilakukan supaya sumber daya alam yang ada dapat terus dimanfaatkan 

sejalan dengan pembangunan dan juga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan.  

PELAKSANAAN PENELITIAN 

  Pelaksanaan kegiatan penelitian melibatkan para peneliti yang mempunyai 

keahlian di bidang Managemen Sumberdaya Perairan, Dinamika Populasi Ikan, 

Biologi Perairan dan Biologi Ikan, kimia dan penangkapan. Instansi yang terlibat 

dalam penelitian ini adalah Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Perikanan (BRPPUPP), Dinas perikanan Kabupaten Gorontalo dan Penyuluh 

Provinsi Gorontalo, Loka Riset Budidaya rumput laut Gorontalo, FPIK Universitas 

Negeri Gorontalo. Serta melibatkan pula masyarakat nelayan setempat secara 

intensif sebagai pembantu lapangan, terutama dalam pengumpulan data secara 

time series. 

 

Tabel Pelaksana penelitian Tahun 2019 

No Nama Lengkap Pendidikan/ 

jabatan 

Fungsional 

Disiplin Ilmu Jabatan 

dalam 

Penelitian 

1 Dr. Safran Makmur, 

S.Si., M.Si, 

S3/Peneliti 

Madya 

MSP Penanggung 

Jawab 

Kegiatan 

2 Subagdja, S.Si S1/Peneliti Muda Biologi 

Perairan 

Anggota 

3 Khoirul Fatah, ST  S1/Peneliti 

Madya 

Dinamika 

Populasi/Pen

angkapan 

Anggota 

4 Aroef Hukmanan Rais, 

S.Si M.Si 

S1/Peneliti Muda Lingkungan Anggota 

5 Santiaji SMP/Teknisi Penangkapan Anggota 

6 Petrus R.PongMasak, 

M.Si 

S2/Peneliti 

Madya 

MSP Anggota 

 

HASIL PENELITIAN 
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Stasiun pengamatan dan pengambilan sampel parameter fisika, kimia, dan 

biologi perairan di Danau Limboto meliputi 7 stasiun dangan sampel air diambil pada 

permukaan dan kedalaman 1 m.Penentuan stasiun pengamatan berdasarkan 

penelitian terdahulu yaitu penelitian Krismono et al (2016) dilokasi yang sama hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakan ada perubahan terutama dalam hal kualitas 

lingkungan perairannya. Adapun ke 7 stasiun pengamatan tersebut adalah sebagai 

berikut: Dembe, Tabumela, Ilumuta, Tengah Danau, Pentadio, Iluta, Payunga. 

Stasiun Nama  

Stasiun 

Koordinat Keterangan 

 

1 

 

 

 

N 

00°33.362’  

E 

122°59.507’ 

Elev. 26 ft 

 

 

Dekat pemukiman, air 

coklat berpartikel, 

ada aktivitas 

penangkapan dengan 

jarring (buili), buto 

nelo (aktivitas usir 

ikan dengan jaring). 

2  

 

 

N 

00°33.589’  

E 

123°00.441’ 

Elev. 25 ft 

Jauh dari 

pemukiman,aktivitas 

penangkapan dengan 

jaring pajala, dekat 

outlet danau. Sedikit 

tanaman eceng 

gondok. 

3 

 

 

N 

00°34.601’  

E 

123°00.384’ 

Elev. 11 ft 

 

Jauh dari 

pemukiman, air agak 

keruh terdapat 

aktivitas 

penangkapan eceng 

gondok cukup 

banyak. 

DEMBE 

TABUMELA 

ILUMUTA 
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4 

 

N 

00°35.426’  

E 

122°59.688’ 

Elev. -3ft 

Jauh dari 

pemukiman, terdapat 

rumpon eceng 

gondok, deket daerah 

dinas perikanan 

kabupaten/guest 

house. 

5 

 

N 

00°34.747’  

E 

122°59.581’ 

Elev. 15 ft 

Tengah danau, 

sedikit eceng gondok, 

aktivitas 

penangkapan 

menyelam dengan 

bubu bungo (dengan 

ban luar motor target 

ikan manggabai) dan 

jaring insang. 

6 

 

N 

00°33.736’  

E 

122°58.536’ 

Elev. 19 ft 

Dakat daerah 

perkebunan kepala 

dan ada beberapa 

KJA, air lebih jernih. 

7 

 

N 

00°33.510’  

E 

122°59.280’ 

Elev. 4 ft 

 

Daerah KJA, dekat 

dengan dermaga 

Iluta, banyak eceng 

gondok. 

  

  

 

PAYUNGA 

PENTADIO 

ILUTA 

TENGAH DANAU 
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Pengumpulan Data dan Informasi Sekunder 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kunjungan ke institusi 

terkait di wilayah Provinsi Gorontalo. Data dan informasi diperoleh melalui 

wawancara, diskusi pengumpulan data statistik, laporan hasil penelitian dan laiinya. 

Selain itu kunjungan juga untuk menjalin silaturahmi dan mengetahui program yang 

dilakukan institusi tersebut yang berhubungan dengan Danau Limboto. Beberapa 

Institusi yang dikunjungi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Gorontalo.Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo dan FPIK Universitas Negeri 

Gorontalo. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo 

Diskusi dan pertemuan dengan Kepala Dinas KP Provinsi dan staf. Banyak 

hal yang didiskusikan terutama terkait Danau Limboto, seperti kondisi terkini dan 

terkait pengelolaannya. Selain itu data dan informasi yang dikumpulkan terutama 

data produksi dan data lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GambarBersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo 
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Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo 

Tim penelitian BRPPUPP berkunjung ke Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk koordinasi dalam rangka pelaksanaan survey 

dan pengambilan data di Danau Limboto. Selain itu Tim juga mengharapkan adanya 

bantuan tenaga sebagai pemandu khususnya adalah penyuluh setempat untuk 

memudahkan pengambilan data terutama untuk data time series. Kegiatan ini di 

sambut oleh Kepala Bidang Penangkapan dan Sumberdaya Ikan Dinas Perikanan 

serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo, Bapak Ir. Abdulbar 

Yahya, ME. Tujuan dari Tim adalah untuk mendapatkan informasi dan kondisi 

penelitian terkini mengenai status dan gambaran dari perikanan Danau Limboto. 

Danau Limboto yang merupakan satu dari 12 danau prioritas nasional yang banyak 

perlu dikaji, karena danau ini memiliki tingkat pemanfaatan tinggi akan tetapi faktor 

dari degradasi lingkungan yang juga semakin menekan kondisi danau. Wilayah 

Kawasan pengelolaan perikanan (KPP –PUD 421) mencakup seluruh wilayah Pulau 

Sulawesi. Dalam hal ini hanya Danau Limboto yang belum menjadi perhatian dan 

pilihan dalam penelitian BRPPUPP.  

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Gorontalo menyampaikan 

dukungannya untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian di Danau Limboto. 

Danau limboto ini banyak dilakukan penelitian baik untuk studi dari Universitas 

Negeri Gorontalo, LIPI dan dari universitas serta lembaga lainnya . Akan tetapi 

kebanyakan studi yang dilakukan hanya berkisar pada kondisi lingkungan perairan 

dan habitat saja, dan belum menyetuh ke masalah perikanan secara mendasar. 

Diharapkan dalam kegiatan riset BRPPUPP ini dapat menjawab data dasar yang 

dibutuhkan dalam rekomendasi untuk implementasi kebijakan pengelolaan yang 

lebih baik bagi perikanan dan masyarakat sekitar Danau Limboto.  

Kepala Bidang Penangkapan dan Sumberdaya juga menyampaikan sambutan 

dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan riset ini. Dalam hal ini Dinas akan 

mensuport dengan menyediakan tenaga penyuluh, dan juga bantuan audiensi 

kepada nelayan di wilayah Limboto. Perlu banyak perhatian khususnya terhadap 

ikan asli lokal yang ada di Limboto seprti Ikan Manggabai dan Ikan Payangka. Selain 
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itu ikan lain yang menjadi nilai ekonomis penting masyarakat adalah Ikan sidat atau 

sogili, ikan lele, ikan gabus, dan juga ikan sapu-sapu yang mulai menjadi gangguan.  

Kegiatan penangkapan yang juga diinformasikan adalah beberapa alat 

tangkap yang unik yaitu penangkapan menggunakan bamboo dan ban luar 

kendaraan (motor) untuk menangkap ikan manggabai. Alat tangkap yang tidak 

ramah lingkungan seperti setrum menjadi masalah yang belum dapat teratasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo di Limboto 
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Gambar Acara pertemuan dan diskusi dengan penyuluh perikanan dan staf Dinas 
Perikanan Kabupaten Gorontalo 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo 

Penyampaian maksud dan tujuan dari kunjungan Tim BRPPUPP ke 

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) disampaikan oleh pimpinan Tim (Dr. Safran 

Makmur, M.Si). Kedatangan tim diterima oleh Bapak Dr. Mukhlis, M.Si (Ketua 

Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan UNG) dan Dr. Hasim, M.Sc. 

Tujuan dari Tim adalah untuk mendapatkan informasi dan kondisi penelitian terkini 

mengenai status dan gambaran dari perikanan Danau Limboto, Provinsi Gorontalo 

yang telah dilakukan oleh pihak UNG.  

Dalam sambutanya Dr.Mukhlis menerangkan bahwa Fakultas Perikanan di 

UNG adalah fakultas baru yang berdiri pada tahun 2014, setelah pemisahan dengan 

Fakultas Pertanian.Fakultas Perikanan UNG memiliki tiga jurusan yaitu aquakultur 

(budidaya perikanan), teknologi hasil perikanan dan penangkapan dan Kelautan. 

Pada kesempatan lain Dr. Hasyim menerangkan bahwa Universitas Negeri 

Gorontalo telah beberapa kali melakukan kegiatan di Danau Limboto. Akan tetapi 

kegiatan pengkajian stok dari danau limboto terakhir dilaksanakan pada tahun 1992.  

Terdapat dua species local bernilai ekonomis di Danau Limboto yaitu ikan payangka 

dan ikan manggabai. Ikan payangka dari Danau Limboto di introduksikan juga ke 

Danau Tondano pada tahun 1902. Sejauh ini penelitian yang dilakukan di UNG 

adalah mengenai biologi ikan baik payangka dan manggabai. Selain itu penelitian 

mengenai habitat dan ekologi ikan tersebut juga telah dilakukan pengkajian.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan Prof.Krismono dari Balai Riset Pemulihan 

Sumberdaya Ikan Jatiluhur yaitu melakukan introduksi ikan koan  (grass carp) untuk 

menangani efek dari blooming enceng gondok. Selain itu jenis ikan koan juga 

pernah diintroduksi untuk mengurangi enceng gondok, akan tetapi limbah buangan 

dari ikan ini meningkat dan menyebabkan proses eutrofikasi. Dalam hal ini, UNG 

menyarankan adanya kajian mengenai struktur populasi ikan koan dan pengaruhnya 

terhadap komunitas ikan di Limboto.  

Informasi lain adalah di limboto terdapat kearifan lokal berupa kegiatan 

memanen ikan secara bersamaan pada akhir tahun atau dapat dilakukan dua kali 

dalam satu tahun. Selain itu para nelayan telah mampu memprediksi adanya 
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upweling, dimana para petani akan memanen segera ikan pada awal musim 

penghujan untuk menghindari kematian masal.  

Pemerintah setempat masih berusaha untuk mengurangi jumlah keramba 

(KJA) jaring apung yaitu dengan teknologi kolam terpal.Kolam terpal yang disubsidi 

dari bantuan pemerintah, diharapkan dapat mengurangi beban limbah dari 

perikanan di Limboto. Akan tetapi terdapat berbagai masalah yaitu bentuk 

penolakan, dan juga pernyataan modal yang besar karena pengadaan sumber air. 

Isu lain adalah upaya untuk domestikasi ikan payangka dan manggabai. Ikan local 

tersebut belum mampu didomestikasi baik dalam kolam atau badan perairan. Ikan 

yang dominan memasuki perairan limboto adalah ikan mujair dan ikan nila.  
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GambarBersama Nara Sumber FPIK Universitas Negeri Gorontalo 

Aktivitas disekitar danau 

 Pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat atau nelayan 

yang berada di lokasi atau yang sedang melakukan aktifitas di Danau Limboto. 

Pengamatan di dua dermaga Dembe dan Iluta. Aktivitas pagi hari umumnya nelayan 

melakukan aktivitas penangkapan dan juga aktivitas budidaya (mengangkut dan 

memberi pakan ikan).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Aktivitas mengangkut pakan ke KJA di danau 

Di Dembe aktivitas penangkapan banyak dilakukan dipinggir danau di sekitar 

tanaman eceng gondok. Aktivitas penangkapan dengan berbagai alat tangkap 

seperti pancing manggabai, jaring insang dan bahkan stroom. Uniknya nelayan yang 

menggunakan alat tangkap pancing dan jarring oinsang hanya menangkap ikan 

manggabai sebagai target utama, karena jika yang tertangkap ikan lain seperti 

anakan ikan tawes atau nilem serat ikan sapu sapu akan langsung dibuang di danau 

karena menurut mereka ikan ikan tersebut tidak bernilai ekonomis dan jika di olah 

tidak enak atau banyak durinya.   

Kegiatan menangkap ikan lainnya adalah nyetrum, kegiatan terlarang 

tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu disela sela tanaman air di sekitar 

dermaga. 
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Gambar Kegiatan menyetrum ikan di Danau Limboto 

 Kegiatan penangkapan memancing ikan manggabai, dilakukan nelayan 

diatas perahu dengan menggunakan umpan ikan kecil atau udang danau, kegiatan 

menggunakan beberapa pancing (hala hala) . 

 

 

 

 

 

Gambar Memancing ikan manggabai 

 Di dermaga Iluta kegiatan lebih ramai dan lebih banyak perahu. Aktivitas 

sama seperti di Dembe nelayan ada yang mengangkut pakan dan ada yang baru 

selesai menangkap ikan. Pakan diangkut berkarung karung dengan menggunakan 

perahu kegiatan umumnya dulakukan pagi hari untuk pemberian makan ikan dalam 

KJA. KJA di Danau Limboto terdapat 329 RTP dengan system KJA (BRKP, 2007 

dalam Hasim, 2013). Sejak tahun  1988 telah dilakukan uji coba KJA di Danau 

Limboto, kegiatan ini berkembang terus dimana jumlaj KJA pada tahun 1993 
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berjumlah 500 unit  berkembang menjadi 1962 unit pada tahun 2007. Jenis ikan 

yang dibudidaya kan adalah ikan mujaer, nila dan ikan mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Dermaga Iluta 

Pada saat di dermaga iluta ada bbrp nelayan yang mendarat dengan hasil 

tangkapannya. Nelayan tersebut menangkap ikan dengan jaring insang, kegiatan 

dilakukan dari subuh hingga pagi sekitar jam 8-9 . Hasil tangkapan ikan jawa atau 

mujaer, payangka, tawes, nila, nilem. 

 

 

 

 

 

Gambar Hasil tangkapan nelayan Iluta 

 Berbagai aktivitas penangkapan dengan berbagai alat tangkap digunakan 

nelayan berdasarkan target ikan yang akan di tangkap. seperti di Dembe nelayan 

menggunakan jaring insang dengan panjang jaring 100 m, lebar dan tinggi 1 m, 
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ukuran mata jaring 2,5 inchi, dipasang jam 6 pagi jam 8 mulai ditangkap, target ikan 

mujaer, tawes, nilem. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Hasil tangkapan dengan jaring insang 

 Jenis alat tangkap lain yang digunakan untuk menangkap ikan manggabai 

adalah bongo.Alat tangkap sejenis bubu ini terbuat dari bahan ban luar sepeda 

motor dan bamboo serta tali, alat di tenggelamkan didasar danau. Alat ini dirancang 

untuk menangkap ikan manggabai yang akan terjebak masuk ke dalam ban. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Alat tangkap Bongo ban 

Alat tangkap lain yang juga target utama ikan manggabai adalah bongo 

bambu.Alat tangkap sejenis trap ini banyak dioperasikan di Danau Limboto Panjang 

bambu sekitar 1-2,5m. kedalam 1-2 m bambu dilengkapi tali race sepanjang 3,5 m 

dan kantong jarring dengan mesh size 0,5 inchi panjang kantong 50 cm diameter 
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mulut 15 cm. kantong akan diletakkan pada salah satu ujung bambu untuk 

menampung ikan. Operasional alat bongo bambu di lakukan oleh nelayan dengan 

menenggelamkannya kedasar danau beberapa saat, jumlah bongo tergantung 

nelayan umumnya berkisar 50-100 bambu.  Operasional sekitar 2 jam dari mulai 

diletakkan sampai di angkat. Agar bambu tidak hilang dan sebagai penanda atau 

patok, bongo juga dilengkapi dengan pancang dan tali untuk mengikat bambu. 

Target utama alat bongo bambu ikan manggabai. Ikan lain yang juga tertangkap 

adalah ikan sapu sapu, belut dan mujaer. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar Alat tangkap Bonggo Bambu 

 Alat tangkap lain yang banyak digunakan di Danau Limboto adalah Dayahu. 

Sejenis serok ukuran besar dilengkapi dengan jaring nylon atau senar dengan 

panjang 2 m lebar 2,5 m mata jaring 1,5 inchi. Panjang bamboo sekitar 3 m kiri dan 

kanan. Operasional alat dilakukan dengan menyerok atau menyisir kebawah atau 

sela sela tanaman air seperti eceng gondok dan kangkung air, target ikan tawes 

nilem mujaer manggabai dan holou atau payangka.  
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Gambar Alat tangkap Dayahu 

Pajala 

Alat tangkap Pajala merupakan jenis alat yang dilarang oleh pemerintah 

Gorontalo untuk penangkapan di Danau Limboto. Berdasarkan informasi tindakan 

tegas dilakukan pemerinmtah yaitu operasi razia penggunaan alat di perairan Danau 

Limboto, beberapa yang tertangkap dilakukan tindakan sesuai hukum yang ada, 
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dalam hal ini pelaku pelanggaran dilepaskan dengan jaminan dari kepala desa 

setempat. Penggunaan Pajala dilakjukan sembunyi sembunyi bahkan mereka 

menangkap ikan pada waktu malam agar terhindar razia. Peraturan larangan alat 

tangkap pajala mengacu pada Permen KP tentang alat tangkap yang tidak ramah 

limgkungan atau UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan yang mengatur tentang 

alat tangkap jaring insang yang ukuran mata jaring 1 inch.  

Pendugaan stok dilakukan dengan metode swept area dalam hal ini 

menggunkan pajala. Alat tangkap pajala yang menggunakan jaring insang rapat 

dengan panjang 100-200m operasional dengan caara menggiring ikan kearah jaring 

sehingga semua ukuran ikan tertangkap target utama ikan manggabai ikan lain 

mujaer, nilem, tawes, sapu sapu, sepat, betook, dll.  

 

Gambar Pajala 

 

Kegiatan menangkap ikan dengan alat tangkap pajala atau jaring lingkar. 

Umumnya nelayan dari Desa Hutadaa, yang melakukan penangkapan dengan 

pajala. Alat tangkap ini menggunakan jaring lingkar dan perahu, Penangkapan 
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dilakukan hampir setiap hari kecuali cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang. 

Alat tangkap pajala seperti swept area dengan mata jaring rapat (1 inch). Target 

utama adalah ikan manggabai dengan hasil tangkapan setiap hari sekitar 5-10 kg 

atau 70-90% dari total hasil tangkapan. Jenis lain ikan mujaer, nilem, tawes, sapu 

sapu dll. 

 

 

Gambar Ikan Manggabai 

Spesifikasi Pajala 

 Bahan: Jaring nilon dengan diameter 0,1 inchi, tali race nylon sepanjang 200 

m. Batu kerikil kecil untuk pemberat dengan berat keseluruhan sekitar 12 kg. 

Pelampung lebih kurang 300 buah. Dasar kain pakaian dan Ban luar sepeda motor. 

Lebar pajala 65-80 m, tinggi 2 m. Waktu operasional pagi mulai pemasangan 

penangkapan dan pengumpulan hasil tangkapan sekitar 4 jam.Cara operasional 

pajala yaitu dengan cara jaring ditarik pada ujung jaring dan bagian bawah jaring 
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sampai dasar perairan, prinsip alat menyapu perairan. Penarikan alat dengan 

bukaan antara 15-25 m (2 orang yang mengoperasikan). 

 

Percobaan dan Hasil Tangkapan Pajala Bulan Juni 2019  

Pada percobaan yang dilakukan bukaan mulut jaring pajala dengan lebar 20 

m, panjang areal sapuan sepanjang 120 m dengan luasan 20x120 = 2400 m2 .atau 

Total tangkapan seberat 10,79 kg dengan komposisi berat ikan manggabai 96,31%, 

ikan mujaer 2,78%,ikan sapu sapu 0,85% dan ikan sepat 0,05%. Dengan jumlah 

individu mencapai 1387 ekor, ikan manggabai 1352 ekor atau 97,48%, ikan mujaer 

33 ekor atau 2,38% sisanya sebanayk 2 ekor ikan sapu sapu dan ikan sepat. 

 

Tabel Kompsosi berat dan jenis hasil tangkapan pajala Bulan Juni 2019 di Danau 
Limboto 

No Jenis ikan Berat (g) %  Jumlah % 

1 Manggabai 10394,03 96,307 1352 97,476 

2 Mujaer 300,2 2,781 33 2,379 

3 Sapu Sapu 92,0 0,852 1 0,072 

4 Sepat 6,3 0,058 1 0,072 

total 10792,53 100 1387 100 

 

Perhitungan stok  

- Luas perairan Danau Limboto = 2900 ha 

- Luas daerah sapuan = 2400 m2 = 0,24 ha 

- Total hasil tangkapan pajala = 10,79 kg 

- 10,79/ 0,24 = 44,96 kg/ha   

- 44,96 x 2900 

- 130,38 ton 

 

Percobaan dan Hasil Tangkapan Pajala Bulan September 2019  
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Pada percobaan survey kedua ini pajala dengan dengan lebar 20 m, panjang 

areal sapuan sepanjang 120 m dengan luasan 20x120 = 2400 m2. atau total 

tangkapan seberat 15,3 kg dengan komposisi berat ikan manggabai 6,9 kg atau 

45,1%, ikan mujaer 4,5 kg atau 29,42%, ikan Nilem 2,6 kg atau 16,99%, ikan tawes 

1,2 kg atau 7,8% dan ikan betok 0,1 kg atau 0,69%. 

Tabel Komposisi berat dan jenis hasil tangkapan pajala Bulan September 2019 di 
Danau Limboto 

No Jenis ikan Berat (g) %  

1 Manggabai 6,9 45,1 

2 Mujaer 4,5 29,42 

3 Nilem 2,6 16,99 

4 Tawes 1,2 7,8 

5 Betok 0,1 0,69 

total 15,3 100 

 

Perhitungan stok  

- Luas perairan Danau Limboto = 2900 ha 

- Luas daerah sapuan = 2400 m2 = 0,24 ha 

- Total hasil tangkapan pajala = 15,3 kg 

- 15,3/ 0,24 = 63,75 kg/ha   

- 63,75 x 2900 

- 184,87 ton 

 

Jumlah stok ikan di Danau Limboto pada percobaan bulan September lebih 

tinggi dibandingkan pada bulan Juni, Bulan September sebesar 184,87 ton 

sedangkan bulan Juni sebesar 130,38 ton. Rata rata stok ikan di Danau Limboto 

adalah sebesar 157,63 ton. Jenis ikan yang di dapat pada Bulan September lebih 

banyak yaitu 5 jenis sedangkan pada bulan Juni 4 jenis, namun ikan manggabai 

sebagai target utama tetap paling banyak yang tertangkap. 
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Meningkatnya hasil tangkapan ikan di Danau Limboto diakibatkan karena 

permukaan tinggi air danau yang semakin dangkal rata rata kedalaman danau 

kurang dati 1 meter sehingga ikan semakin mudah tertangkap dan semakin 

bervariasi jenisnya. 

Aktivitas Penambangan Pasir 

Kondisi perairan Danau pada survey ke tiga menunjukkan penurunan 

kedalaman yang sangat tajam akibat kemarau panjang. Pengamatan di dermaga 

TPI Hutadaa kekeringan mencapai 70-80 m dari darmaga. Kedalaman danau rata 

rata kurang dari 1 m. Kondisi tersebut dimanfaatkan  oleh pengusaha yang telah 

dapat izin dari pemerintah terkait untuk melakukan penambangan pasir danau, hal 

tersebut terlihat dari banyaknya aktivitas pengerukan pasir dan truk yang 

mengangkutnya.  

 

Gambar Kondisi perairan Danau Limboto dan kegaitan penambangan pasir 

Aktivitas Pemasaran 

 Hasil tangkapan ikan dari Danau Limboto di pasarkan di pasar tradisional 

dan lapak disekitar danau seperti di Pentadio  Barat, Telaga Biru Kabupaten 

Gorontalo beberapa lapak berderet di pinggir jalan raya memasarkan ikan ikan hasil 

tangkapan dari Danau Limboto. Ikan tersebut antara lain manggabai, mujaer, 

payangka, sogili, tawes. Ikan dijual berdasarkan cucuk  harga ikan per cucuk 

berdasarkan jenis ikan, seperti ikan manggabai per 3 cucuk isi  ukuran kecil 10-15 

ekor, ukuran besar 5-10 ekor harganya mencapai Rp. 50.000/3 cucuk ikan kecil atau 

2cucuk ikan besar. Sedangkan ikan mujaer percucuk isi 2 ekor mujair harga Rp. 

25.000. Untuk ikan gabus dan sogili dijual per ekor ukuran besar dengan harga 
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untuk ikan gabus berat  ± 1 kg harga Rp. 150.000, sedangkan ikan sidat atau sogili 

Rp. 400.000/ekor ukuiran besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Ikan yang dijual di sekitas Danau Limboto 

Dinamika Populasi ikan 

Ikan Manggabai 

Parameter Pertumbuhan Ikan 

Parameter pertumbuhan (K dan L∞) yang dianalisis dengan metode ELEFAN 

I pada Scanning of K-values FISAT II diperoleh nilai K sebesar 0,11/tahun dan nilai 
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L∞ sebesar 26,25 cm. Sedangkan nilai t0 (umur teoritis pada saat panjang ikan sama 

dengan nol) berdasarkan persamaan empiris Pauly (1984) diperoleh nilai 0,102 

tahun.  

 

GambarKurva Pertumbuhan metode Von Bertalanffy menggunakan FISAT II 
 

Kurva pertumbuhan ikan manggabai menggunakan model Von Bartalanffy, maka 

diperoleh persamaan Lt = 26.25(1-e-0,11(t+0.101536)).Berdasarkan persamaan tersebut 

diperoleh informasi bahwa pada saat umur ikan 1 tahun, panjang teoritis ikan 

mencapai 2,995 cm, sedangkan panjang asimtotik (L∞) ikan (26,25 cm) diduga 

terjadi pada saat umur ikan lebih dari 45 tahun. Semakin bertambah besar ukuran 

tubuh ikan (umur tua) maka laju pertumbuhannya kecil atau semakin lambat (Lagler, 

1977; Welcomme, 2001).  

Mortalitas dan Laju Eksploitasi 
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GambarKurva hasil tangkapan ikan yang dilinearkan berdasarkan data 
komposisipanjang. 

Gambarmenunjukkan nilai laju mortalitas total (Z) ikan sebesar 0,77/tahun, 

laju mortalitas alami (M) pada rerata suhu tahunan perairan 28oC sebesar 

0,436/tahun. Kematian alami ikan di lokasi penelitian tergolong rendah, hal tersebut 

sebagaimana dinyatakan oleh  Pauly (1984) bahwa kematian alami (M) dinyatakan 

besar apabila nilainya telah mencapai 1,5/tahun.Laju mortalitas penangkapan (F) 

ikan sebesar 0,334/tahun, hal ini menjelaskan bahwa tingkat eksploitasi ikan masih 

rendah. Pauly (1984) menjelaskan bahwa laju penangkapan optimum akan terjadi 

apabila nilainya sama dengan nilai laju mortalitas alami (Foptimum = M). Laju mortalitas 

penangkapan ikan di lokasi penelitian menunjukkan lebih besar jika dibandingkan 

dengan nilai laju mortalitas alaminya, sehingga laju penangkapan ikan telah 

melewati nilai optimumnya.  

Laju eksploitasi (E) ikan diperoleh nilai 0,43/tahun. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa sebesar 43% kematian ikan di lokasi penelitian disebabkan oleh adanya 

tekanan penangkapan/eksploitasi. Gulland (1969) dan Pauly (1984), menyatakan 

bahwa laju eksploitasi optimum akan tercapai apabila nilainya sama dengan 

0,5/tahun (Eoptimum = 0,5/tahun).  Laju eksploitasi ikan ini sebesar 0,43/tahunmasih 

dibawah ambang batas nilai laju eksploitasi optimum (Eoptimum). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa status eksploitasi sumberdaya ikan manggabaidi lokasi 

penelitian masih dibawah eksploitasi optimum atau underexploited (E < 0,5). 

Ikan Mujaer 

Parameter Pertumbuhan Ikan 

Parameter pertumbuhan (K dan L∞) yang dianalisis dengan metode ELEFAN 

I pada Scanning of K-values FISAT II diperoleh nilai K sebesar 0,29/tahun dan nilai 

L∞ sebesar 25,99cm. Sedangkan nilai t0 (umur teoritis pada saat panjang ikan sama 

dengan nol) berdasarkan persamaan empiris Pauly (1984) diperoleh nilai 0,278 

tahun.  
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Gambar Kurva Pertumbuhan metode Von Bertalanffy menggunakan FISAT II 

 
Kurva pertumbuhan ikan mujaer dengan menggunakan model Von 

Bartalanffy didapatkan persamaanLt = 25.99(1-e-0,11(t+0.278493)). Berdasarkan Gambar. 

didapatkan informasi bahwa pada saat umur ikan 1 tahunpanjang ikan mencapai 

2,06 cmcm.Panjang asimtotik (L∞) ikan (25,99cm) diduga terjadi pada saat umurikan 

lebih dari 50 tahun. Laju pertumbuhan ikan mengalami perlambatan pertumbuhan 

pada saat umur ikan telah mencapai sekitar 10 tahun. 

Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Nilai laju mortalitas total (Z) ikan sebesar 1,14/tahun, laju mortalitas alami (M) 

pada rerata suhu tahunan perairan 28oC sebesar0,82/tahun. Kematian alami ikan di 

lokasi penelitian tergolong rendah, hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh  Pauly 

(1984), kematian alami (M) dinyatakan besar apabila nilainya telah mencapai 

1,5/tahun.Laju mortalitas penangkapan (F) ikan sebesar 0,32/tahun, hal ini 

menjelaskan bahwa tingkat eksploitasi ikan masih rendah, karena masih di bawah 

nilai optimum yang dinyatakan olehPauly (1984) yang menjelaskan bahwa laju 

penangkapan optimum akan terjadi apabila nilainya sama dengan nilai laju 

mortalitas alami (Foptimum = M). Laju mortalitas alamiikan di lokasi penelitian 

menunjukkan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai laju mortalitas 

penangkapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang 
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menyebabkan mortalitas ikan disebabkan oleh faktor alam (lingkungan perairan 

yang tercemar, umur ikan dan atau penyakit ikan). 

Laju eksploitasi (E) ikan diperoleh nilai 0,28/tahun. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa sebesar 28% kematian ikan di lokasi penelitian disebabkan oleh adanya 

tekanan penangkapan/eksploitasi. Laju eksploitasi ikan inibelum melewati ambang 

batas nilai laju eksploitasi optimum (Eoptimum) sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Gulland (1969) dan Pauly (1984)bahwa laju eksploitasi optimum akan tercapai 

apabila nilainya sama dengan 0,5/tahun (Eoptimum= 0,5/tahun). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa status eksploitasi sumberdaya ikan inidi lokasi penelitian masih 

underexploited (E < 0,5). 

 

Ikan tawes 

Parameter Pertumbuhan Ikan 

Parameter pertumbuhan (K dan L∞) yang dianalisis dengan metode ELEFAN 

I padaScanning of K-values FISAT II diperoleh nilai K sebesar 0,36/tahun dan nilai 

L∞ sebesar 32,03cm. Sedangkan nilai t0 (umur teoritis pada saat panjang ikan sama 

dengan nol) berdasarkan persamaan empiris Pauly (1984) diperoleh nilai 0,329 

tahun.  

 

GambarKurva Pertumbuhan metode Von Bertalanffy menggunakan FISAT II 
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Kurva pertumbuhan ikan tawes dengan menggunakan model Von 

Bartalanffy, maka diperoleh persamaan Lt = 32.03(1-e-0,11(t+0.329089)). Berdasarkan 

Gambar. diperoleh informasi bahwa pada saat umur ikan 1 tahun panjang teoritis 

ikan mencapai 12,18cm.Panjang asimtotik (L∞) ikan (32,03cm) diduga terjadi pada 

saat umur ikan 48 tahun. Laju pertumbuhan ikan mengalami perlambatan 

pertumbuhan pada saat umur ikan telah mencapai 5 tahun dan seterusnya.  

Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Gambarmenunjukkan nilai laju mortalitas total (Z) ikan sebesar 1,32/tahun, 

laju mortalitas alami (M) pada rerata suhu tahunan perairan 28oC 

sebesar0,897/tahun. Kematian alami ikan di lokasi penelitian tergolong rendah, hal 

tersebut sebagaimana dinyatakan oleh  Pauly (1984) bahwa kematian alami (M) 

dinyatakan besar apabila nilainya telah mencapai 1,5/tahun.Laju mortalitas 

penangkapan (F) ikan sebesar 0,42/tahun, hal ini menjelaskan bahwa tingkat 

eksploitasi ikan rendah, karena masih berada di bawah nilai optimum sebagaimana 

yang dinyatakan olehPauly (1984) bahwa laju penangkapan optimum akan terjadi 

apabila nilainya sama dengan nilai laju mortalitas alami (Foptimum = M). Laju mortalitas 

alamiikan di lokasi penelitian menunjukkan lebih besar jika dibandingkan dengan 

nilai laju mortalitas penangkapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor 

dominan yang menyebabkan mortalitas ikan disebabkan oleh faktor alam 

(lingkungan perairan yang tercemar, umur ikan dan atau penyakit ikan). 

Laju eksploitasi (E) ikan diperoleh nilai 0,32/tahun. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa sebesar 32% kematian ikan di lokasi penelitian disebabkan oleh adanya 

tekanan penangkapan/eksploitasi. Laju eksploitasi ikan inimasih dibawah ambang 

batas nilai laju eksploitasi optimum (Eoptimum) sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Gulland (1969) dan Pauly (1984)bahwa laju eksploitasi optimum akan tercapai 

apabila nilainya sama dengan 0,5/tahun (Eoptimum = 0,5/tahun). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa status eksploitasi sumberdaya ikan inidi lokasi penelitian masih 

underexploited (E < 0,5). 
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Potensi Lestari (PL) 

 Potensi Lestari adalah pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan tak 

pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen ditahun berikutnya. Potensi Lestari 

dapat juga didefinisikan sebagai hasil pemanfaatan hasil tangkap perikanan yang 

berkelangsungan dan tidak pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen 

ditahun berikutnya.  

 Potensi Lestari Danau Limboto diperoleh dengan menggunakan rumus:  

PL = 0,5 x Z x Nilai Stock, dimana: PL (Potensi Lestari), Z = Nilai Mortalitas total 

yang diperoleh dari Length Frequency ikan dominan, dalam penelitian tiga jenis ikan 

dominan yaitu ikan manggabai, mujaer dan tawes. Nilai Stock di dapatkan dengan 

metoda swept area dengan menggunakan alat tangkap pajala. Nilai Z = 0,77/tahun, 

untuk ikan manggabai, Z= 1,14/tahun untuk ikan mujaer dan Z = 1,32/tahun untuk 

ikan tawes. Stock ikan hasil pajala di Danau Limboto157,63 ton, untuk Z ikan 

manggabai diperoleh PL = 60,69 ton, untuk Z ikan mujaer diperoleh PL = 89,85 ton 

dan Z ikan tawes dengan nilai PL =104,03 ton. Potensi Lestarari rata rata ketiga 

jenis ikan adalah sebesar 84,86 ton. 

 

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)  

 Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/ TAC) yang 

telah dibakukan dalam Undang Undang Nomer 5 Tahun 1983 dan untuk keperluan 

sehari hari dapat digunakan singkatan JTB (PP No. 15 Tahun 1984 tentang 

Pengelolaan Sumberdaya Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, Bab I Pasal 

1 huruf e). JTB tidak hanya mengontrol hasil tangkapan tetapi juga secara tidak 

langsung dapat mengontrol tingkat eksploitasi perikanan. 

 Rumus yang digunakan untuk mendapatkan JTB pada penelitian ini adalah 

JTB = 80% x PL (Potensi Lestari).  JTB untuk ikan manggabai diperoleh JTB=80%x 

60,69 JTB=48,55 ton. JTB ikan mujaer diperoleh JTB=80%x 89,85JTB=71,88 ton.  

JTB ikan tawes diperoleh JTB = 80% x 104,03 JTB = 83,22 ton.  Jika dirata ratakan 

JTB ketiga ikan tersebut sebesar 67,88 ton. 
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97%

3%

fitoplankton zooplankton

PLANKTON 

Kehadiran plankton dalam suatu perairan sangat penting karena berperan 

sebagai produsen primer atau dalam mensitesis senyawa organik dari senyawa 

anorganik melalui proses fotosintesis. Untuk keberlangsungan hidup ikan, 

dibutuhkan produsen primer yaitu plankton. 

 Plankton adalah organisme baik tumbuhan maupun hewan yang umumnya 

berukuran relatif kecil (mikro), hidup melayang layang di air tidak mempunyai daya 

gerak/ kalaupun ada daya gerak relatif lemah sehingga distribusinya sangat 

dipengaruhi oleh daya gerak air, seperti arus dan lainnya (Nybakken, 1992).  

Dengan mengetahui keanekaragaman plankton dalam suatu badan air dapat 

mengetahui tingkat kesuburan suatu perairan. Struktur komunitas plankton dicirikan 

oleh indeks-indeks biologi berupa jumlah individu dan spesies, kelimpahan (K), 

indeks diversitas (H’) dan dominansi (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Persentase Plankton Danau LimbotoFebruari 2019. 

 

Dari hasil penelitian Fitoplankton di bulan Februari 2019 didominasi oleh 

fitoplakton yaitu berkisar 97 %, sedangkan zooplankton berkisar 3 % (gambar 1). 

Fitoplankton yang didapat terdiri dari 3 class yaitu Cyanophyceae83 

%,Chlorophyceae 14 % dan Bacillariophyceae 3 %.Dari hasil komposisi fitoplankton 

yang didapat didominasi oleh Kelas Cyanophyceaedan diikuti Chlorophyceae dan 

Bacillariophyceae.Menurut Yuliana (2007), Bacilariophyceae merupakan fitoplankton 

yang dominan di perairan tawar, khususnya danau dan waduk, tetapi di Danau 

Limboto tidak demekian. Hal ini terjadi karena pengaruh factor eksternaldiperlihatkan 
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3%
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14%

Bacillariophyceae

Cyanophyceae

Chlorophyceae

oleh Brunson et al (1994) dominansi cyanophyceae pada kondisi intensitas cahaya 

tinggi dan suhu air hangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Persentase fitoplankton Danau LimbotoFebruari 2019 

 

Chlorophyceae yang didapat terdiri dari 7 genus (Closterium, 

Cosmarium,Cyclotella,Mougeotia,Pediastrum, Scenedesmus dan Tetraedron). Kelas 

Bacillariophyceae terdiri dari 6 genus yaitu (Ankistrodesmus, Coscinodiscus, 

Cymbella, Diatoma, Navicula dan Synedra).Cyanophyceaeterdiri dari 2 genus 

(Anabaena dan Merismopedia,). 

Kelimpahan fitoplankton Danau Limbotoada di stasiun Iluta 22300 

individu/liter dan terendah ada di stasiun Dembe yaitu berkisar 100 individu/liter. 

Tingginya kelimpahan fitoplankton (> 15000 ind/l) mencirikan blooming (peledakan 

fitoplankton) dan menunjukan bahwa perairan Danau Limboto sangat subur (Lander 

dalam Larasati, 1985). Tingginya kelimpahan fitoplankton di stasiun Iluta 

kemungkinan karena stasiun ini merupakan dekat bendungan sehingga tempat 

masuknya unsur hara dari sungai. 
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Gambar Kelimpahan Fitoplankton Danau Limboto Februari2019 (individu/liter) 

 

Nilai keanekaragaman (H’) fitoplankton bekisar antara 0 – 0,982, hal ini 

menunjukkan bahwa keanekaragaman di semua stasiun tersebut adalah rendah (0 

<H< 2,3). Menurut Odum (1994) nilai indeks Keanekaragaman yang tinggi 

menunjukan lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan plankton dan nilai 

indeks keanekaragaman yang rendah menunjukan lokasi tersebut kurang cocok 

bagi pertumbuhan plankton. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Indeks Keanekaragaman Fitoplankton Danau Limboto Februari 2019 

 
 
 Berdasarkan hasil nilai indeks dominansi fitoplankton selama survei yaitu 

berkisar 0,660 – 1, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi dominansi fitoplankton 
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Peridinium
35%

Phacus
18%

Trachelomon
as

47%

jenis tertentu di Danau Limboto. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa di perairan 

tersebut tidak terjadi tekanan ekologis pada biota yang ada di habitat tersebut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Indeks Dominansi Fitoplankton Danau Limboto Februari 2019 
 

Hasil penelitian zooplankton yang ditemukan di perairan Danau Limboto 

didapatkan satu kelas, yaitu Mastigophora dengan tiga genus yaitu Peridinium, 

Phacus dan Trachelomonas. Adapun prensentase terbanyak ada di genus 

Trachelomonas (47 %), Peridinium (35 %) dan Phacus (18 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Persentase genus zooplankton Danau Limboto Februari 2019 

 

1.000

0.660 0.680 0.721

0.933

0.440

0.880

Stasi…



44 
 

Kelimpahan zooplankton Danau Limbotoberkisar 0 ind/l sampai 600 ind/l. 

Kelimpahan tertinggi ada di stasiun Ilumutu dan Tengah sedangkan di stasiun 

Dembe, Pentadio dan Iluta tidak didapatkan zooplankton. Sebagaimana diketahui 

bahwa stasiun Ilumutu merupakan dekat bendungan (inlet) sehingga kaya akan 

unsur hara yang masuk, sedangkan stasiun tengah diduga menjadi tempat 

akumulasi zooplankton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kelimpahan zooplankton perairan Danau Limboto Februari 2019 
(individu/liter). 
 

 Nilai keanekaragaman (H’) zooplankton berkisar antara 0,000 hal ini 

menunjukkan bahwa keanekaragaman di semua stasiun tersebut adalah rendah (0 

<H< 2,3). Menurut Odum (1994) nilai indeks Keanekaragaman yang tinggi 

menunjukan lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan plankton dan nilai 

indeks keanekaragaman yang rendah menunjukan lokasi tersebut kurang cocok 

bagi pertumbuhan plankton. 

 Nilai indeks Dominansi zooplankton berkisar antara 0,000 – 1,000. Nilai 

terendah ada di stasiun Dembe, Pentadio dan stasiun Iluta.Tingginya nilai indeks 

dominansi disebabkan kecilnya jumlah species dan beberapa individu jumlahnya 

besar sehingga terjadi dominansi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

ekosistim karena adanya tekanan atau gangguan lingkungan.  
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Gambar Indeks Dominansi zooplankton Danau Limboto Februari 2019 

 

BENTOS 

 

Dari hasil penelitian makrozoobentos perairan Danau Limbotodidapat 3 Kelas 

yaitu kelas Gastropoda (97,274%), Oligochaeta (2,688%),dan Bivalvia (0,0367%).  

Gastropoda terdiri dari 2 famili yaitu Ampullaridae terdiri satu genus yaitu Pomacea 

canaliculata dan famili Thiaridae terdiri dari 7 genus yaitu Melanoides tuberculata, 

Melanoides granifera, Melanoides sp, Thiara scabra, Thiara winteri, Gyraulus sp dan 

Pila sp. Kelas Oligochaeta terdiri dari 2 famili yaitu Tubificidae yang terdiri dari 10 

genus (Aulodrilus sp, Branchiura sowerbyi, Immature tubificids with hair setae, 

Immature tubificids without hair setae, Ilyodrilus sp, Limnodrilus sp, Limnodrilus 

claparedianus, Limnodrilus rubripenis, Limnodrilus undekiamanus dan Rhizodrilus 

lacteus.Kelas Bivalvia terdiri dari 1 famili yaitu Unionidae dan 2 genus Anodonta sp / 

Pilsbryochonchasp  dan genusMargaritifera sp.  
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Gambar Komposisi Kelas MakrozoobentosDanau Limboto Febuari 2019. 
 

Nilai kelimpahan makrozoobentos berkisar antara 74 – 51733 ind/l. 

Kelimpahan tertinggi ada pada stasiun Pentadio dan terendah ada pada stasiun 

Iluta, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Kelimpahan MakrozoobentosDanau Limboto Februari 2019 
 

Nilai Indeks Keanekaragaman berkisar antara 0,500 – 1,833, berdasarkan 

nilai indeks keanekaragaman makrozoobentos, perairan Danau Limboto memiliki 

nilai keanekaragaman makrozoobentos yang rendah.Nilai Indeks Dominansi 
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berkisar 0,176–0,680 berdasarkan Indeks Dominansi, perairan Danau Limboto 

memiliki nilai dominansi yang rendah (Odum, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Indeks Keanekaragaman MakrozoobentosDanau Limboto Febuari 2019 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Indeks Dominansi MakrozoobentosDanau Limboto Febuari 2019. 
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 Hasil Identifikasi Fitoplankton Bulan Febuari 2019 

No Class Genus Stasiun 

Dembe Ilumutu Tabumela Pentadio Tengah Payunga Iluta 

  Bacillariophyceae                 

1   Ankistrodesmus   100   100   100 100 

2   Coscinodiscus   100   100       

3   Cymbella     100         

4   Diatoma           100 400 

5   Navicula           100   

6   Synedra               

                    

  Cyanophyceae                 

1   Anabaena             700 

2   Merismopedia   800 400 9800 2800 3400 20900 

                    

  Chlorophyceae                 

1   Closterium 100             

2   Cosmarium             100 

3   Cyclotella         100     

4   Mougeotia           300   

5   Pediastrum       1600       

6   Scenedesmus           4400 100 

7   Tetraedron       100       

Kelimpahan 100 1000 500 11700 2900 8400 22300 

Indeks Keanekaragaman (H') 0 0.639 0.500 0.543 0.150 0.982 0.314 

Indeks Dominansi 1 0.660 0.680 0.721 0.933 0.440 0.880 
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Hasil Identifikasi Zoplankton Bulan Febuari 2019 

No Class Genus 
Stasiun 

Dembe Ilumutu Tabumela Pentadio Tengah Payunga Iluta 

  Mastigophora                 

1   Peridinium         600     

2   Phacus           300   

3   Trachelomonas   600 200         

Kelimpahan 0 600 200 0 600 300 0 

Indeks Keanekaragaman (H') 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Indeks Dominansi 0 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 
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 Hasil Identifikasi Makrozobentos Bulan Febuari 2019  

No Kelas Family Genus 
Stasiun 

Dembe Ilumutu Tabumela Pentadio Tengah Payunga Iluta 

1 Oligochaeta Tubificidae Aulodrilus sp   44   296 30 89   

2     Branchiura sowerbyi 15 222 30 237 59 193 59 

3     Immature tubificids with hair setae   15   163   89 15 

4     Immature tubificids without hair setae 222 400 59 756 207 148   

5     Ilyodrilus sp         15     

6     Limnodrilus sp           44   

7     Limnodrilus claparedianus   59   326       

8     Limnodrilus rubripenis   148   207   44   

9     Limnodrilus undekiamanus   15           

10     Rhizodrilus lacteus       148       

11   Naididae Nais sp 15             

12     Dero sp 30             

13 Gastropoda Ampullaridae Pomacea canaliculata   15           

14   Thiaridae Melanoides tuberculata   548 489 3630 119 267   

15     Melanoides granifera   16252 5274 40370 222 2815   

16     Melanoides sp     1022 800 237 252   

17     Thiara scabra   2889 2341 4563 237 74   

18     Thiara winteri     311 193   341   

19     Gyraulus sp   30 15         

20     Pila sp   30           

21 Bivalvia Unionidae Anodonta sp / Pilsbryochoncha sp     15 15       

22     Margaritifera sp       30       

                      

Kelimpahan 281 20667 9556 51733 1126 4356 74 

Indeks Keanekaragaman (H') 0.734 0.785 1.245 0.891 1.833 1.392 0.500 

Indeks Dominansi 0.640 0.639 0.380 0.622 0.176 0.435 0.680 
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Kualitas Air 

Kecerahan  

Kecerahan (Transparency) merupakan ukuran transparansi perairan, yang 

ditentukan secara visual dengan menggunakan secchi disk. Nilai kecerahan 

dinyatakan dalam satuan centi meter, nilai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan 

cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, dan padatan tersuspensi, serta ketelitian 

orang melakukan pengukuran.  

 

Gambar Nilai pengukuran kecerahan Danau Limboto.  

 

Diperoleh nilai kecerahan tertinggi pada Februari, dan terus menurun pada 

pengamatan bulan September. Penurunan kecerahan ini berkaitan dengan 

berkurangnya volume perairan, akibat Danau Limboto yang semakin surut. Semakin 

kecil volume perairan, mengakibatkan adanya pemekatan sehingga konsentrasi 

sedimen menjadi lebih tinggi dan menurunkan kemampuan visibilitas badan air. 

Ambang batas dari kecerahan tidaklah ditentukan sebagai batasan perairan yang 

tercememar. Akan tetapi dengan tingginya kecerahan memunginkan cahaya 

memasuki badan perairan dengan baik sebagai sumber energi dalam fotosintesis.   

 

Kekeruhan (Turbiditas) 

Turbiditas atau kekeruhan merupakan gambaran dari sifat optik air yang 

ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh 

bahan-bahan dalam air (Davis & Cornwell, 1991). Kekeruhan pada bulan Februari 

berkisar 20,9 – 47,7 NTU, sedangkan pada Juni mengalami penurunan pada pada 
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kisaran 13,7 – 26,2 NTU. Pada pengamatan bulan September peningkatan 

kekeruhan hingga berkisar 272 – 437 NTU. 

 

Gambar Fluktuasi nilai kekeruhan (Turbiditas) di Danau Limboto. 

 

 Peningkatan signifikan kekeruhan dikarenakan proses pemekatan perairan 

akibat volume air Danau Limboto yang berkurang selama musim kemarau. 

Berkuranya debit air masukan ke dalam danau menjadikan konsentrasi sedimen 

meningkat dan menjadikan badan air menjadi semkin keruh. Faktor utama penentu 

kekeruhan adalah lapisan permukaan tanah yang terbawa aliran air pada saat hujan 

dan banjir,nilai kekeruhan akan berubah sesuai dengan volume air yang ada di 

badan sungai (Effendie, 2003).  

 

Suhu Air 

Suhu suatu badan perairan air dipengaruhi oleh musim, lintang (latitude), 

ketinggian dari permukaan laut (altitude), waktu dimalam hari, sirkulasi udara, 

penutupan awan dan aliran serta kedalaman badan air.  Hasil pengamatan lapangan 

menunjukan nilai kisaransuhu adalah 27 hingga 33 °C. Nilai ini masih dalam batas 

toleransi untuk kehidupan biota air seperti ikan, udang dan kepiting. Beberapa baku 

mutu yang digunakan di Indonesia hanya mempersyaratkan nilai deviasi suhu 

sekitar 2-3 °C dari setiap lokasi pengamatan untuk kepentingan perikanan (PP No 

82 Tahun 2001).   
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Gambar Nilai suhu perairan Danau Limboto. 

 

Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan 

air. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi 

pertumbuhannya. Peningkatan suhu dapat mengakibatkan peningkatan viskositas, 

reaksi kimia, evaporasi dan volatilitas. Penigkatan suhu dapat mengurangi kelarutan 

gas dalam air seperti O2, CO2, N2, dan CH4 (Haslam, 1995). Peningktan suhu 

perairan sebesar 10 oC menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh 

organisme akuatik sekitar 2 -3 kali lipat. Peningkatan suhu juga mengakibatkan 

peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba.  

 

Kedalaman 

Wilayah Danau Limboto memang tercatat tidak terlalu dalam, hal ini 

dikarenakan karena sifat danau ini yang merupakan wilayah banjiran, sehingga 

kedalaman akan terjadi pada saat musim banjir. Hasil pengukuran kedalaman 

Danau Limboto tercatat kedalam maksimal adalah berkisar  2,5 meter dan saat 

tersurut dapat mencapai kurang dari 1 meter. Wilayah tengah Danau merupakan 

wilayah terdalam selama pengukuran, dan tergenang air sepanjang tahun 

pengamatan. Pendangkalan di Danau Limboto terdapat dua faktor utama yaitu 

dengan berkurangnya debit air yang masuk ke wilayah danau, dan juga 

meningkatnya penangkalan akibat sedimen dan banyaknya tanaman air (enceng 

gondok) yang tenggelam dan memberikan kontribusi pada pendangkalan tersebut.  
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Gambar Fluktuasi kedalaman perairan Danau Limboto. 

 

Daya hantar listrik (Conductivity) 

Nilai DHL yang diperoleh berkisar 367 – 536 µS/cm, hal ini menunjukan 

bahwa mineral penghantar listrik pada perairan Danau Limboto tergolong rendah, 

dan hal wajar dalam perairan tawar. Nilai DHL berkaitan erat dengan besarnya 

sedimen dan partikel yang mengandung logam penghantar listik. Daya hantar listrik 

atau konduktivitas menggambarkan kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik, 

kemampuan ini ditentukan oleh besarnya garam-garam yang terionisasi (Effendie, 

2003). Tidak terdapat standar baku untuk parameter ini. Konduktivitas yang tinggi 

cederung berkorelasi dengan salinitas tinggi dan juga kemampuan buffering badan 

air terhadap efek toksik yang datang dari daratan.  

 

Gambar Nilai daya hantar listrik (Conductivity) di Danau Limboto. 
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TSS (Total Suspended Solid) 

TSS adalah bahan-bahan tersuspensi dengan diameter >1 μm yang tertahan 

pada kertas saring dengan diameter pori 0,45μm (Effendie, 2003). Nilai TSS di 

Danau Limboto berkisar antara 21 – 1.016 mg/l. Kisaran nilai ini menggambarkan 

bahwa sedimen tersuspensi telah melampaui batas standart baku yang ditetapkan 

yaitu 400 mg/l (PP No 82 Tahun 2001). Nilai tertinggi pada stasiunPentadio, hal ini 

dikarenakan lokasi tersebut terdapat stasiun tersebut paling dekat dengan wilayah 

pemanfaatan baik penangkapan dan budidaya ikan.  

 

Gambar Fluktuasi nilai total suspended solid perairan Danau Limboto. 

 

TSS terdiri dari lumpur dan pasir halus serta jasad renik, yang terutama 

diakibatkan oleh kikisan tanah dan erosi tanah yang terbawa ke badan air. Dalam 

perairan nilai TSS tidaklah bersifat toksik akan tetapi kondisi berlebih pada TSS 

dapat meningkatkan nilai kekeruhan, dan selanjutnya akan menghambat penetrasi 

cahaya matahari ke kolom air dan berpengaruh terhadap proses fortosintesis di 

dalam perairan. Nilai TSS 81 – 400 mg/liter mengindikasikan kurang baik untuk 

kepentingan pertumbuhan biota perairan terutama jenis alga, dan > 400 mg/liter 

tidak baik bagi kepentingan perikanan.  

 

Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen) 

Oksigen terlarut merupakan salah satu gas yang terlarut dalam perairan. 

Oksigen terlarut sepanjang pengamatan di Danau Limboto adalah berkisar 6,2 – 
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11,2mg/l, nilai tertinggi tercatat pada stasiun ke Tengah Danau.  Rata-rata nilai 

oksigen terlarut memiliki nilai tinggi diatas kepentingan untuk perikanan yaitu 3 mg/L 

(PP No 82 Tahun 2001). Kondisi oksigen terlarut yang rendah tidak mutlak 

menjadikan lingkungan memiliki kualitas buruk terutama wilayah sungai yang 

bersifat terbuka. Fluktuasi oksigen akan sangat dinamis seiring dengan gerakan 

permukaan perairan dan waktu pengukuran.  

 

Gambar Nilai pengamatan oksigen terlarut di Danau Limboto. 

 

Kadar oksigen yang terlarut di perairan alami bervariasi, tergantung pada 

suhu, salinitas, turbulensi air dan tekanan atmosfer. Semakin besar suhu dan 

ketinggian (altitude), maka semakin kecil tekanan atmosfir, kadar oksigen terlarut 

semakin kecil. Kadar oksigen terlarut berfluktuasi secara harian dan musiman, 

tergantung pada pencampuran dan pergerakan massa air, aktivitas fotosintesis, 

respirasi, dan limbah yang masuk ke badan air. Sumber oksigen terlarut adalah 

berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer (sekitar 35%) dan aktivitas 

fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton. Difusi dapat terjadi karena agatasi 

atau pergolakan massa air akibat adanya gelombang atau ombak dan air terjun. 

Kebutuhan oksigen sangat dipengaruhi oleh suhu, bervariasi antar organisme, 

keberadaan logam berat yang berlebihan di perairan mempengaruhi system 

respirasi organisme akuatik sehingga pada saat kadar oksigen terlarut rendah dan 

terdapat logam berat dengan konsentrasi tinggi, oksigen akuatik menjadi lebih berat 

(Tebbut, 1992).  
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Karbondioksida (CO2) 

Karbondioksida merupakan gas oksigen yang telah berikatan dengan karbon, 

membentuk suatu gas toksik dari hasil metabolisme atau respirasi tumbuhan hijau. 

Hasil pengamatan kadar karbondioksida di perairan Danau Limboto berkisar 0,44 – 

10,12 mg/l. Konsentrasi yang rendah menunjukan bahwa karbondioksida telah 

dimanfaatkan oleh tumbuhan atau algae dalam fotosintesis dengan bantuan 

matahari. Konsentrasi yang tinggi dapat diakibatkan adanya akumulasi hasil 

respirasi tanaman air, dan juga karbondioksida hasil metabolisme organisme aquatik 

dalam penguraian bahan polutan. Tidak ada batasan untuk konsentrasi 

karbondioksida. Karbondioksida cenderung tidak berbahaya pada alam terbuka, 

karena mudah terurai dan dimanfaatkan dalam proses metabolisme khusunya 

proses fotosintesis. Konsentrasi karbondioksida biasanya berbanding terbalik 

dengan keberdaan oksigen terlarut dalam perairan.    

 

 

Gambar Konsentrasi karbondioksida di Danau Limboto. 

 

pH 

pH merupakan suatu kondisi / kualifikasi zat yang menggambarkan sejumlah 

ion hydrogen. Nilai pH perairan Limboto berkisar antara 7,3 – 8,12 pH unit, yang 

menunjukan nilai masih dibawah ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 6 – 9 pH 

unit (PP No 82 Tahun 2001). Nilai asam pada perairan tawar cenderung identik pada 

masuknya zat toksik yang berpengaruh dengan menurunkan nilai pH air menjadi 

asam. Nilai asam pada perairan daratan juga diperoleh dari sumber Sulfur yang 
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masuk akibat adanya tanah sulfit masam hasil oksidasi dan juga pembusukan bahan 

organik yang terlarut dalam perairan. 

 

 

Gambar Nilai pH pada perairan Danau Limboto. 

 

Nilai pH berkaitan erat dengan adanya karbondioksida dan alkalinitas, dimana 

pada pH < 5 alkalinitas dapat mencapai nol. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi 

pula nilai alkalinitas dan semakin rendah kadar karbondioksida bebas. pH juga 

mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Sebagian besar organisme akuatik 

sensitive terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 – 8,5. Nilai pH 

sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, seperti halnya pada proses 

nitrifikasi (NovoDanauy dan Olem, 1994).  

 

Nitrit (NO2-N) 

Konsenterasi nitrit di perairan Danau Limboto adalah berkisar 0,006 – 0,312 

mg/l, nilai terendah terdapat pengamatan bulan Februari dan meningkat tajam pada 

pengamatan bulan September. Dalam PP No 82 Tahun 2001 dipersyaratkan nilai 

Nitrit dalam lingkungan perarian adalah 0,06 mg/l untuk kepentingan perikanan, hal 

ini menunjukan bahwa nilai nitrit perairan Limboto telah melewati ambang batas 

yang dipersyaratkan. Nilai tinggi dapat dimungkinkan akibat akumulasi bahan 

organik yang mengendap dan mengalami proses nitrifikasi. Sumber bahan organik 

dapat diperoleh dari aktivitas antropogenik (perkampungan), transportasi (minyak), 

dan juga bahan organik dekomposisi (pakan ikan).  
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Gambar Fluktuasi nilai nitrit di perairan Danau Limboto. 

 

Nitrit biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, karena bersifat 

tidak stabil dengan sedikit keberdaan oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan 

antara amoniak dan nitrat, dan antara nitrat dan gas nitrogen (denitrifikasi). Sumber 

nitrit dapat berupa limbah industri dan limbah domestik. Kadar nitrit pada perairan 

relatif kecil karena segera dioksidasi menjadi nitrat. Perairan alami mengandung 

kadar nitrit sekitar 0,001 mg/liter dan sebaiknya tidak lebih besar dari 0,06 mg/liter 

(Effendie, 2003). Kadar nitrit yang lebih dari 0,05 mg/liter dapat bersifat toksik bagi 

organisme perairan yang sangat sensitif (Moore, 1991).  

 

Nitrat (NO3) 

Konsenterasi Nitrat perairan Danau Limboto berkisar antara 0,122 – 3,309  

mg/l. Nilai ini masih dibawah ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 20 mg/l (PP 

No 82 Tahun 2001). Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan 

merupakan nutrient utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrogen nitrat 

sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Nitrat dan ammonium adalah 

sumber utama nitrogen di perairan. Namun ammonium lebih dibutuhkan oleh 

tumbuhan. Dimana kadar nitrat diperairan tidak tercemar biasanya tidak lebih besar 

dari kadar ammonium.  
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Gambar Fluktuasi konsentrasi nitrat di perairan Danau Limboto. 

 

Kadar nitrat lebih dari 5 mg/liter menggambarkan terjadinya pencemaran 

antropogenik yang berasal dari aktivitas manusia dan dekomposisi hewan.  Kadar 

nitrat lebih dari 0,2 mg/liter dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi yang 

selanjudapat menstimulus terjadinya blooming algae. Kadar nitrat untuk kepentingan 

air minum sebaiknya tidak lebih dari 10 mg/liter (Davis & Cornwell, 1991).  Nitrat 

tidak bersifat toksik kepada organisme akuatik, konsumsi air yang mengandung 

nitrat yang tinggi akan menurunkan kapasitas darah untuk mengikat oksigen.  

Amonia (NH3) 

Nilai konsenterasi amonia di perairan Danau Limboto mencapai 0,011 – 1,806 

mg/l.Nilai ini jauh lebih tinggi dari pada nilai amonia untuk perikanan, dimana ikan 

sensitif pada amonia dengan konsentrasi kurang dari 0,02 mg/l (PP No 82 Tahun 

2001). Sumber ammonia dalam perairan adalah pemecahan nitrogen organik 

(protein dan urea) dan nitrogen anorganik yang terdapat didalam tanah dan air, yang 

berasal dari dekomposisi bahan organik yang terdapat di dalam tanah dan air oleh 

mikroba dan jamur, yang biasa disebut dengan istilah amonifikasi. Sumber ammonia 

yang lain adalah reduksi gas nitrogen yang berasal dari proses difusi atmosfer, 

limbah atmosfer, limbah industri, dan domestik. Ammonia yang terdapat dalam 

mineral masuk ke badan air melalui erosi tanah. Amonia terserap ke dalam bahan-

bahan tersuspensi dan koloid sehingga mengendap didasar perairan. Dalam 

bahasan sebelumnya dimana proporsi nitrat yang lebih tinggi dibandingkan kadar 
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amoniumnya menunjukan bahwa perairan mengalami eutrofikasi, atau terjadi 

pencemaran nitrogen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonia yang terukur dalam perairan adalah berupa amonia total (HN3 dan 

NH4
+). Rata-rata peningkatan konsentrasi amonia terjadi pada bulan September 

dimana volume air menurun. Dengan menurunnya debit dan volume air, maka 

memungkinkankan gas nitrogen menjadi terpekatkan didasar perairan. Presentase 

amonia bebas dialam meningkat seiring dengan peningkatan pH dan suhu perairan. 

Pada pH 7 atau kurang, maka sebagian besar ammonia akan mengalami ioniasi, 

sedangkan pada pH >7 amonia dapat bersifat toksik pada organisme akuatik. Pada 

ikan tingginya ammonia dalam air dapat mengganggu proses pengikatan oksigen 

oleh darah dan pada akhirnya dapat mengakibatkan sufokasi. Kadar amoniak dalam 

perairan alami biasanya kurang dari 0,1 mg/liter, jika kadar amoniak mencapai lebih 

dari 0,2 mg/liter, maka perairan bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan (Sawyer & 

McCarty, 1978).  

 

Total Phospat 

Analisa total posphat merupakan gambaran nutrien yang berasal dari kikisan 

material padatan dari batuan yang ikut terlarut dalam perairan. Mineral phospat 

sangat penting sebagai gambaran tingkat kesuburan perairan. Hasil analisa yang 

diperoleh nilai 0,188 -  4,443 mg/l.  Nilai pengukuran melebihi ambang batas yang 

ditentukan yaitu 1 mg/L, akan tetapi phospat memiliki sifat yang tidak toksik 

sehingga tidak menghakwatirkan dalam peningkatan yang tidak terlalu signifikan (PP 
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No 82 Tahun 2001). Posphat terdiri dari dua jenis, yaitu pospat total dan phospat 

terlarut. Posphat total merupakan komponen phospat yang masih terikat pada 

material padatan lainseperti mineral batuan dan kikisan yang terikat dan terbawa 

oleh badan perairan. Sedangkan phospat terlarut adalah phospat murni yang telah 

terikat dengan molekul air, dan menjadi kunci parameter kesuburan yang dapat 

dipergunakan untuk pertumbuhan organisme mikro seperti mikro alga dan 

fitoplankton.   

 

 

Gambar Fluktuasi nilai Total Phospat di perairan Danau Limboto. 

 

Ortho-Phospat (O-PO4) 

Ortho Phospat merupakan phospat bebas yang terlarut dan tidak terikat pada 

mineral tertentu dan tidak mengendap didasar perairan. Nilai pengukuran ortho 

phospat perairan Danau Limboto berkisar 0,188 – 0,96 mg/l. Tidak ada batasan 

maksimum untuk paramter ini dalam perairan, meski dalam konsentrasi tinggi 

phospat bebas dapat meningkatkan kemungkinan blooming alga dalam perairan. 

Rata-rata peningkatan ortho phospat terjadi pada bulan September dimana kondisi 

Danau Limboto yang mulai surut. Phospat sendiri merupakan hasil pengikisan 

batuan yang terlarut, dan tidak terikat pada mineral kikisan batuan itu sendiri. 

Keberadaan phospat bebas ini sangat dibutuhkan oleh organisme planktonik, alga 

sebagai bahan metabolisme.  
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Gambar Fluktuasi nilai orthopospat di Danau Limboto. 

 

Alkalinity  

Total Alkalinitas adalah gambaran kapasitas air untuk menetralkan suatu 

asam atau kuantitas anion dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen 

(Effendie, 2003). Hasil pengukuran nilai alkalinitas Danau Limboto menunjukan 

kisaran 110 – 184 mg/l. Fluktuasi nilai alkalinitas tidak berbeda signifikan pada 

waktu yang berbeda. Tidak ada baku mutu yang mempersyaratkan besarnya nilai 

alkalinitas di dalam perairan. Menurut Boyd (1979), adanya nilai alkalinitas 

merupakan hasil dari karbonat yang terkandung dari hasil pelapukan batuan dan 

tanah pada perpukaan dan dasar perairan. 

 

 

GambarFluktuasi nilai alkalinitas perairan Danau Limboto.  
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Hardness atau Kesadahan 

Hardness merupakan gambaran nilai kation divalen berupa kalsium dan 

magnesium yang bereaksi dengan sabun membentuk endapan dengan anion yang 

terdapat dalam air. Nilai hardness pada perairan Danau Limboto berkisar 156,16 – 

210,21 mg/l. Nilai hardness yang tinggi dapat diakibatkan oleh banyaknya 

sumbangan kation pembentuk kesadahan yaitu Kalsium dan Magnesium dari 

aktivitas pertanian dan perkebuanan di sekitar lokasi danau. Nilai kesadahan air 

diperlukan dalam penilaian kelayakan perairan untuk kepentingan domestik dan 

industri (Effendie, 2003). Pada dasarnya nilai kesadahan yang tinggi dapat 

menghambat sifat toksik dari logam berat karena kation–kation penyusun 

kesadahan dapat membentuk senyawa kompleks dengan logam berat (Tebbut, 

1992).  

 

Gambar Nilai hardness perairan Danau Limboto.  

Chlorofil-a 

Klorofil-a di perairan merupakan suatu parameter adanya biomassa 

tumbuhan yang ada di  perairan, dimana dalam air biomassa ini identik dengan 

biomassa fitoplankton yang berguna untuk  mengukur tingkat kesuburan perairan 

tersebut (Ferguson, 1956). Konsentrasi clorofil a di perairan Danau Limboto berkisar 

27,9 – 131,2 mg/l. Konsentrasi klorofil a meningkat seiring dengan penyusutan 

volume air Danau Limboto. Konsentrasi yang tinggi menunjukan bahwa terdapat 

peningkatan konsentrasi biomass fitoplankton. Stimulus peningkatan biomass 

fitoplankton dapat dikarenakan peningkatkan nilai phospat dan juga nitrat dalam 
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perairan. Clorofil a juga menunjukan nilai kesuburan suatu perairan, dimana nilai ini 

juga dapat difungsikan sebagai nilai produktifitas perairan. Produktifitas perairan 

adalah kemampuan dari suatu badan air untuk dapat menumbuhkembangkan 

sejumlah ikan dalam perairan.     

 

Gambar Konsentrasi Clorofil – a di Danau Limboto.  

 

Potensi Produksi  

  Pengukuran potensi produksi ikan di Danau Maninjau dengan menggunakan 

MEI (Morpho Edhapic Index) yang merupakan hasil dari nilai parameter conductivity 

atau daya hantar listrik (DHL) dibagi dengan rata rata kedalaman perairan danau 

(kedalaman rata rata Danau Limboto = 2 m). Berdasarkan potensi produksi ikan di 

Danau Limboto yang diukur di Tujuh stasiun penelitian berkisar antara 164,47 – 

184,45 kg/ha/tahun dengan nilai rata-rata 169,75 kg/ha/tahun. Potensi produksi di 

Danau Limboto dengan luas perairan 2900 hekter potensi produksi rata rata  

sebesar 492,66 ton/tahun. 
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Gambar Potensi Produksi Ikan berdasarkan MEI Danau Limboto di tujuh stasiun 
pengamatan  

 

 Berdasarkan pengukuran potensi produksi ikan dengan menggunakan klorofil a 

berdasarkan Almazan dan Boyd (1990) diperoleh potensi produksi ikan diperairan 

Danau Maninjau berkisar antara 567,13 – 766,16 Kg/Ha/Tahun atau rata rata 

707,359 Kg/Ha/Tahun. 
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Gambar Potensi Produksi Ikan Danau Limboto berdasarkan Chlorofil-a di tujuh 
stasiun pengamatan  
KESIMPULAN 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

- Jumlah stok ikan di Danau Limboto  adalah 157,63 ton. 

- Potensi Produksi Ikan (PPI) berdasarkkan MEI Morpho Edaphik Index 

169,75 kg/ha. Sedangkan berdasarkan Chlorofil-a Potensi Produksi Ikan 

Danau Limboto sebesar707,35 kg/ha. 

- Potensi Lestari (PL) di Danau Limbotosebesaruntuk ikan manggabai 

60,69 ton, ikan m ujaer 89,85 ton dan ikan tawes 104,03 ton atau rata rata 

84,56 ton. 

- Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Danau Limboto untuk 

ikan manggabai 60,64 ton, ikan mujaer 71,88 dan ikan tawes 83,22 ton 

atau rata rata 67,88 ton. 

- Parameter lingkungan (fisika, kimia dan biologi) perairan Danau Limboto 

relatif masih cukup baik terutama untuk kehidupan organisme akuatik, 

namun dengan semakin bertambahnya aktivitas manusia kondisi perairan 

Danau Limboto terancam, aktivitas tersebut antara lain dari perkebunan, 

pertanian, penambangan pasir dan limbah industri dan masyarakat.     
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