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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNYA,

sehingga laporan teknis penelitian ini dengan judul Kajian Bioekologi dan
Lingkungan Perikanan Sidat (Anguilla spp) di Bengkulu, Lampung dan Cilacap
dapat diselesaikan. Penelitian ini merupakan salah satu dari kegiatan penelitian
yang ada di Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang untuk tahun

anggaran 2016. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bengkulu, Lampung dan Cilacap
dan sampai dengan saat ini survey telah dilakukan sebanyak enam kali.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagian siklus

hidup ikan sidat di lingkungan air tawar untuk pengelolaan dan konservasinya.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk

pengelolaan yang keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya ikan sidat. Dan
dari

hasil

penelitian

ini

diharapkantersedianya

data

dan

informasi

mengenaibiologi ikan sidat yang meliputi taksonomi, pertumbuhan, makanan dan
reproduksi; karakteristik lingkungan (fisika, kima dan biologi) habitatnya, serta
pola pasang surut dan curah hujan yang mempengaruhi migrasi dan aktivitas
penangkapannya. Informasi ini akan dijadikan bahan untuk pengelolaan
keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan sidat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada

pihak-pihak yang telah banyak membantu terutama kepada Kuasa Pemegang
Anggaran (KPA) Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BPPPU), peneliti,

teknisi dan pejabat struktural lingkup BPPPU Palembang. Juga kami mengucapkan
terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan. Kritik dan saran

diharapkan untuk membantu usaha perbaikan pelaksanaan penelitian dan
penulisan Laporan Teknis, juga untuk perencanaan penelitian-penelitian pada
tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan teknis penelitian ini dapat memberikan gambaran

pelaksanaan penelitian ini.

Palembang,

Desember 2016

Koordinator Kegiatan,
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ABSTRAK
Ikan sidat (Anguillaspp) merupakan ikan katadromous, yaitu mengawali
hidup di laut, tumbuh menjadi dewasa di perairan tawar dan akan kembali kelaut
untuk memijah. Saat ini sidat popular sebagai makanan yang memiliki kandungan
nutrisi yang baik. Pemenuhan kebutuhan ikan sidat sebagian besar dari hasil
budidaya namun pengembangan usaha budidaya sidat masih tergantung pada
pasokan benih hasil penangkapan elver di muara-muara sungai. Pemilihan lokasi
ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa elver di
pantai barat Bengkulu, Lampung dan Cilacap tersedia sepanjang tahun.
Permasalahan yang dihadapi adalah tingginya tingkat mortalitas ikan sidat selama
migrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi
mengenai biologi ikan sidat yang meliputi karakteristik lingkungan (fisika, kima
dan biologi) habitatnya, biologi ikan (taksonomi, pertumbuhan, dan makanan),
dan aktivitas penangkapannya. Berdasarkan hasil analisa kualitas air
menunjukkan bahwa perairan pada lokasi penelitian memiliki kriteria yang sesuai
untuk kehidupan ikan sidat. Pola pertumbuhan ikan sidat selama penelitian
menunjukkan hasil yang bersifat alometrik (+), dimana pertumbuhan bobot lebih
cepat dibandingkan panjang, menandakan bahwa ikan sidat yang dimaksud dapat
tumbuh dengan baik di perairan tersebut. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa
perairan tersebut menunjang dalam hal ketersediaan makanan maupun kondisi
lingkungannya. Komposisi species ikan sidat pada tiap lokasi yaitu sample ikan
yang berasal dari Bengkulu 85% A. bicolor, 12% A.marmorata dan 3% A. nebulosa;
Lampung yaitu 93% A.bicolor dan 7% A.nebulosa dan Cilacap 100% A.bicolor. Alat
tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan sidat di Bengkulu, Lampung dan
Cilacap yaitu bubu, pancing tanpa kail dan fyke net. Semua isi lambung sample
ikan sidat (A.bicolor) yang didapat berada dalam keadaan kosong. Hal ini diduga
karena ikan sudah memuntahkan isi lambungnya sesaat setelah tertangkap
nelayan. Berbeda dengan A.marmorata yang ditangkap di Sungai Manna, Bengkulu
menunjukkan bahwa makanan utamanya yaitu kepiting dengan makanan
pelengkap yaitu ikan dan tambahan berupa udang. Semua sample ikan sidat
(A.marmorata) yang tertangkap di Sungai Manna, Bengkulu terdapat cacing
nematoda yang merupakan parasit di lambung ikan. Trend CPUE di wilayah
Bengkulu menunjukkan penurunan hingga tahun 2015 sedangkan Lampung dan
Cilacap tidak dilakukan analisa CPUE. Penghasilan nelayan per malam tertinggi di
Kabupaten Cilacap yaitu Rp 400.000,-. Pertumbuhan panjang dan bobot sidat
relatif kecil yang dipelihara di kolam kurang optimal.
Kata kunci: Anguilla sp, ikan sidat, biologi ikan, karakteristik ekologi, penangkapan
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1. PENDAHULUAN
Ikan sidat (Anguilla sp) merupakan ikan katadromous, yaitu mengawali

hidup di laut, tumbuh menjadi dewasa di perairan tawar dan akan kembali ke laut

untuk memijah. Ikan sidat memiliki nutrisi yang baik, dan merupakan ikan

konsumsi terutama oleh masyarakat Jepang, China, Korea, Amerika dan beberapa
Negara di Eropa. Pemenuhan kebutuhan konsumsi tersebut sebagian besar dari
budidaya namun pasokan benih masih bergantung pada usaha penangkapan elver
di muara-muara sungai.

Pemilihan lokasi di Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Kabupaten

Cilacap merupakan hasil beberapa penelitian yang menyatakan bahwa elver di
tempat tersebut tersedia sepanjang tahun, dimana puncaknya pada bulan

Desember dan Februari. Umur elver saat migrasi berkisar 160 – 200 hari (1-2

gram), dengan spesies dari A. bicolor bicolor dan A. marmorata. Walaupun
sepanjang tahun benih bisa ditangkap, namun banyaknya bervariasi terhadap
musim (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013).

Permasalahan yang dihadapi pada keberadaan ikan sidat adalah selama

migrasi tingkat kematian cukup tinggi sehingga yang bertahan hingga menjadi

ikan dewasa tidak kurang dari 40%. Di samping pengembangan budidaya perlu
dilakukan konservasi dan pengelolaan yang didasarkan atas hasil penelitian.

Indonesia saat ini masih kekurangan data mengenai distribusi, kelimpahan, dan
potensi spesies Anguilla. Untuk itu penelitian ini penting untuk dilaksanakan
untuk mendapatkan data dan informasi tersebut dalam mendukung pengelolaan

perikanan konservasi spesies Anguilla untuk keberlanjutannya. Dari hasil
penelitian tahun 2015, di Provinsi Bengkulu, kegiatan penangkapan ikan sidat

dalam bentuk elver sangat sedikit dilakukan. Pengumpul ikan sidat menerima
ukuran juvenile dari nelayan untuk kemudian dikirim ke kolam pembesaran di

Jawa Barat. Sebaliknya, untuk Kabupaten Cilacap, kegiatan penangkapan sudah
intensif yang menjadi sumber pendapatan utama bagi nelayan. Hasil tangkapan

dibeli oleh pengumpul untuk dikirim ke berbagai kabupaten dan kota di Pulau
Jawa.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagian siklus hidup ikan sidat

di lingkungan air tawar untuk pengelolaan dan konservasinya. Dari data dan
informasi yang diperoleh menjadi bahan penyusun kebijakan pemanfaatannya

dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang
keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya ikan sidat. Penelitian dilakukan
dengan metoda survei, observasi lapangan, dan percobaan penangkapan.
2. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari

penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi

mengenai biologi ikan sidat yang meliputi karakteristik lingkungan (fisika dan

kimia) habitatnya, biologi ikan (taksonomi, pertumbuhan, dan makanan), dan
aktivitas penangkapannya. Dari data dan informasi yang diperoleh menjadi bahan
penyusun kebijakan pemanfaatannya dan diharapkan dapat memberikan
rekomendasi untuk pengelolaan yang keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber

daya ikan sidat. Penelitian dilakukan dengan metoda survei, observasi lapangan,
dan percobaan penangkapan.

3. KELUARAN YANG DIHARAPKAN
Dari hasil penelitian ini keluaran yang diharapkan adalah menyediakan

paket data dan informasi hasil penelitian untuk bahan kebijakan pemanfaatan dan
pengelolaan perikanan sidat di Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan
Kabupaten Cilacap.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini kepada

pemangku kepentingan, pengusaha ikan dan terutama nelayan tentang musim dan
habitatnya untuk kebijakan pemanfaatannya.
5. PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang meliputi pengumpulan data

dan informasi secara primer dan sekunder. Lingkup kegiatan meliputi

kajian/analisa parameter lingkungan perairan, serta identifikasi spesies ikan
2
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dengan wilayah kerja adalah Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Kabupaten
Cilacap. Pelaksanaan kegiatan riset akan melibatkan para peneliti yang

mempunyai keahlian di bidang ekologi perairan, biologi ikan, taksonomi,
penangkapan dan sosial ekonomi perikanan.
a. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung dan sampai dengan Juni

2016 telah dilaksanakan sebanyak 6 kali di lapangan dan analisis di laboratorium.
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data
primer dilakukan langsung pada lapangan melalui survei dan wawancara. Data
sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metoda survei (Cooper

& Weekes, 1983). Penentuan stasiun pengambilan contoh ditentukan secara

purposif yang didasari pada keberadaan dan populasi ikan sidat. Pengambilan
beberapa parameter fisika, kimia dan biologi perairan, data curah hujan serta
pasang surut air. Observasi lapang dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan
data aktivitas penangkapan yaitu data lokasi, jenis alat dan cara operasionalnya.

Pengambilan sampel ikan sidat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari
masyarakat nelayan setempat sebagai enumerator. Sampel ikan yang didapatkan
diawetkan dan dibawa ke laboratorium untuk identifikasi dan analisis biologi.
b. Analisis Sampel
Untuk sampel ikan sidat yang didapat dilakukan identifikasi, dengan

membawa beberapa sampel ikan yang diawetkan ke laboratorium untuk

pengamatan morfometrik dan meristik serta diidentifikasi sampai tingkat spesies
berdasarkan Weber & Beaufort (1913), dan Kottelat et al. (1993). Larva
leptochepalus dan juvenil sidat di daerah tropis memiliki bentuk morfologi yang

tidak dibedakan antar spesies sidat (Aoyama et al., 2003). Selain itu setiap bulan
sampel ikan diukur panjang total dan berat (sampel yang diukur sebanyak
mungkin dari berbagai tingkat umur dengan berbagai ukuran).

Data lingkungan perairan meliputi data parameter fisika dan kimia yang

dianalisa menggunakan buku petunjuk yang dikemukakan oleh APHA (1981).

Parameter fisika yang diukur/dianalisa yaitu: temperatur, kecerahan, dan
3

Kajian Bioekologi dan Lingkungan Perikanan Sidat (Anguilla spp) di Bengkulu, Lampung dan Cilacap

2016

kedalaman. Parameter kimia yang dianalisis/diukur yaitu: pH, DO, CO2 dan
salinitas.

Tabel 1. Parameter kualitas air yang dianalisa dan metode/alat yang digunakan
No

Parameter

A

FISIKA

2

Kecerahan

1
3

B
1
2
3
4

Metode/ alat yang digunakan

Temperatur

Termometer air raksa

Piring secchi (secchi disk)
Gauge Sounder

Kedalaman
KIMIA
pH

pH- indikator universal / pH-Meter

Karbondioksida (CO2)

Titrimetri

Oksigen (O2-terlarut)

Titrimetri

Salinitas

Tabel 2.

Refraktometer

Beberapa aspek biologi ikan sidat yang dianalisis

Aspek Biologi
yang dianalisa
Hubungan
panjang-berat

Metode analisa dan rumus yang digunakan

Hubungan panjang-berat dihitung berdasarkan persamaan
fungsional

W= aLb , dimana W= berat ikan (gram), L=

panjang total ikan (cm), a dan b = konstanta (Hile, 1936

dalam Effendie, 1979). Untuk mengetahui nilai b sama/tidak

sama dengan 3 dilakukan uji varian terhadap nilai b (Per
Faktor kondisi

Sparre and Venema, 1993)

Nilai faktor kondisi dihitung berdasarkan rumus Kn=
W/(aLb) atau Kn= W/W’, dimana W = berat aktual dan W’ =
berat estimasi (Effendie, 1979)

c. Analisis Morfometrik
Untuk identifikasi ikan sidat (Gambar 1) dengan mengukur panjang

preanal dan predorsal.
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Keterangan:

HL = panjang kepala, PD = panjang predorsal, PA = panjang preanal
TL = panjang total Sumber: Tesch (2003)

Gambar 1. Pengukuran panjang ikan sidat dewasa

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elie (1982 dalam Reveillac, 2009)

mendapatkan persamaan yang digunakan untuk pembeda antar spesies yaitu

panjang ano-dorsal dimana jarak antara dorsal (LD) dan anal (LA) dibagi dengan
panjang total (LT) (Gambar 2):

A/D % = [(LD – LA)/LT] x 100%

Gambar 2.Pengukuran jarak dorsal dan anal.
d. Sosial Ekonomi Nelayan
Gambaran sosial ekonomi masyarakat nelayan dibutuhkan untuk

mendapatkan gambaran tingkat ekonomi masyarakat dari kegiatan menangkap
ikan. Data diambil dengan melakukan wawancara berdasarkan kuisioner terhadap
beberapa nelayan yang dipilih secara acak. Data yang akan dikumpulkan adalah

modal alat tangkap, lama penggunaan, penghasilan yang didapat, harga produk
perikanan, dan pemasaran hasil tangkapan.
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HASIL YANG DICAPAI
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH
1. Provinsi Bengkulu
a. Keadaan Geografis
Secara geografis terletak di antara 2016’-3031’ Lintang Selatan dan 10101’-

103041’ Bujur Timur. Bentuk wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari utara ke

selatan menyerupai pulau Sumatera, pada bagian timur merupakan daerah
perbukitan yang didominasi pegunungan bukit barisan, pada bagian dataran

rendah merupakan daerah pemukiman dan budidaya dan pada bagian barat
merupakan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Samudera
Indonesia dan membentuk garis pantai dengan panjang mencapai 525 km.
b. Iklim
Provinsi Bengkulu termasuk daerah beriklim tropis suhu udara berkisar

antara 23,30C sampai 31,40C. Curah hujan yang tinggi terjadi pada bulan Juni 490
mm dan terendah terjadi pada bulan September 53 mm, tidak ada perbedaan yang
tegas antara musim kemarau dan musim penghujan sehingga daerah Bengkulu

kurang cocok ditanami jati (Tectona grandis). Pada daerah dataran rendah suhu

udara cukup panas sementara kelembapan nisbi antara 82-85% menyebabkan
nyamuk cepat berkembang biak. Daerah Bengkulu termasuk daerah rawan gempa
dengan frekwensi antara 114 kali sampai 200 kali terjadi gempa dalam satu bulan.
c. Topografi
Provinsi Bengkulu memiliki topografi datar dan bergelombang serta

berbukit (curam). Topografi datar terletak di bagian barat yang merupakan
daerah dataran rendah (pantai) memanjang dari batas sebelah utara sampai batas

sebelah bagian selatan. Topografi bergelombang berada di sebelah Timur
merupakan lereng pegunungan bukit barisan sedangkan topografi berbukit
(curam) berada pada jalur kedua sampai ke punggung pegunungan Bukit Barisan.

Topografi datar seluas 708.435 ha, topografi bergelombang seluas 625.323 ha dan
topografi berbukit sampai curam seluas 239.924 ha.
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d. Luas Wilayah
Luas wilayah Provinsi Bengkulu ±2.003.050 ha atau 20.003 kilometer

persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi

Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih
kurang 567 kilometer, dengan batas wilayah sebagai berikut:
 Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat.

 Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung.
 Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

 Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
e. Keadaan Sosial Ekonomi
Berdasarkan sejarahnya, daerah Bengkulu merupakan daerah jajahan

Inggris (tahun 1685-1824), kemudian tahun 1824-1942 di bawah kekuasaan

Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan, tahun 1942-1945, di bawah
kekuasaan Jepang, tahun 1945-1946 menjadi bagian Provinsi Sumatera, tahun
1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan sejak tahun

1968 menjadi Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967
yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968 terdiri dari

empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara,
Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong. Sejak bergulirnya otonomi

daerah Provinsi Bengkulu yang sebelumnya hanya 1 kotamadya dan 3 kabupaten,
mengalami pemekaran menjadi 9 kabupaten dan 1 kota sebagai berikut:
1. Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu.

2. Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten
Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko, dan Kabupaten Bengkulu
Tengah;

3. Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten
Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur;

4. Kabupaten Rejang Lebong menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang
Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kaur.
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f. Pendidikan
Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berumur 15 tahun ke atas yang

tidak/belum pernah sekolah sebanyak 4,61%, pernah sekolah tapi tidak punya

ijazah sebanyak 15,38%, tamat Sekolah Dasar sebanyak 26,53%, tamat Sekolah
Menengah Pertama sebanyak 21,63%, tamat Sekolah Menengah Atas/SLTA
24,31%, Diploma I/II sebanyak 1,10%, Diploma III sebanyak 1,33% dan
Universitas 5,12%.

g. Tenaga Kerja
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu usia 15 tahun ke atas sebanyak

894.934 orang terdiri dari 396.269 orang tamatan Sekolah Dasar, sebanyak
172.009 tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 326.656 orang tamatan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan keatas. Dari 894.934 orang angkatan kerja,

sebanyak 873.719 orang sudah bekerja dan sisanya sebanyak 21.215 orang masih
mencari kerja. Sebagian besar penduduk Provinsi Bengkulu bekerja di sektor

Pertanian mencapai 52.24%, perdagangan 18,43%, jasa lainnya 15,34% dan
sisanya di bidang pertambangan, kelistrikan, konstruksi dan transportasi.
h. Penduduk
Penduduk di wilayah Provinsi Bengkulu berjumlah 1.826.618 jiwa, sebaran

penduduk Provinsi Bengkulu yang tersebar yaitu di Kota Bengkulu 2.508

jiwa/km2 diikuti Kabupaten Rejang Lebong sebesar 163 jiwa/km 2 dan Kabupaten
Lebong sebesar 154 jiwa/km2. Sebaran penduduk Provinsi Bengkulu yang terkecil

yaitu Kabupaten Mukomuko yaitu sebesar 34 jiwa/km2, Kabupaten Kaur sebesar
49 jiwa/km2 dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 62 jiwa/km2.

i. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu

karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam

pembentukan Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2012 peranan

sektpr pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 39,84 persen. Dengan

nilai nominal 8,5 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku). Cakupan kegiatan
8
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pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian tanaman bahan
makanan, holtikultura, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan.

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap

komoditas

tanaman

perkebunan

menjadikan

wilayah

ini

banyak

yang

dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan
pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan
dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan

lain-lain. Pada tahun 2011, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas

unggulan dengan produksi masing-masing sebesar 642.451,9 ton, 101.792 ton,
dan 58.642,8 ton. Komoditas hasil hutan di wilayah ini adalah kayu bulat dan kayu

gergajian, dengan nilai produksi pada tahun 2011 masing-masing sebesar
10.002,68 m3 dan 27.841,4155 m3.

Gambar 3. Peta Provinsi Bengkulu.
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2. Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung
a. Kondisi Geografis
Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari Lima

belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung.Kabupaten ini terbentukdari

pemekaran Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
tahun 2012 (Lembaran NegaraNomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat
Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal
17 November 2012.

Kabupaten Pesisir Barat terletak di wilayah bagian barat Provinsi Lampung,

terletak pada koordinat antara 4o40'0" - 6 o0'0" Lintang Selatan dan 103o30'0" 104o50'0" Bujur Timur. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten

Pesisir Barat seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah
tropis. Berdasarkan letak wilayahnya seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir

Barat ini merupakan kecamatan yang berada di wilayah pesisir yakni pesisir
bagian barat Provinsi Lampung. Kabupaten ini merupakan daerah agraris yang

ditunjukkan dengan mata pencaharian pokok penduduknya di sektor pertanian,
perkebunan, dan perikanan.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan pintu gerbang Provinsi Bengkulu yang

dihubungkan dengan jalan Lintas Barat Sumatera (Asean Road), sehingga dapat
dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai posisi strategis didukung dengan
potensi wilayah yang melimpah.

b. Administrasi Daerah

Secara administratif wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas 2.907,23

km2atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung.

Secara adiministrasi

Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan, 2 kelurahan dan 116 desa
(pekon) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten
Tanggamus, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
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Tabel 3. Nama Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten
Pesisir Barat
Jumlah
Luas Kecamatan
No
Kecamatan
Ibukota Kecamatan
Pekon
(Km2)
Bengkunat
1
Kota Jawa
14
943,7
Belimbing
2 Bengkunat
Pardasuka
9
215,03
3 Ngambur
Negeri Ratu Ngambur
9
327,17
4 Pesisir Selatan
Biha
15
409,17
5 Krui Selatan
Way Napal
10
36,25
6 Pesisir Tengah
Pasar Krui
8
120,64
7 Way Krui
Gunung Kemala
10
40,92
8 Karya Penggawa
Kebuyan
12
943,7
9 Pesisir Utara
Kuripan
12
84,27
10 Lemong
Lemong
13
454,97
11 Pulau Pisang
Pasar Pulau Pisang
6
64,00
Sumber: Bagian Tapem Setdakab Pesisir Barat, 2014

Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Lemong dengan luas 454,97km 2

merupakan kecamatan terluas dibandungkan dengan kecamatan lainnya.
Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling sedikit adalah Kecamatan Krui
Selatan dengan luas wilayahnya 36,25 km2.
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Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
c. Iklim
Kondisi Iklim Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh keadaan alamnya

yang dilewati oleh jalur pegunungan bukit barisan dan keberadaan Samudera
Hindia disebelah barat.

Menurut Oldeman dan Las Davis (1970), Kabupaten

Pesisir Barat memiliki dua tipe iklim, yakni:

 Tipe iklim ZonaA, yang memiliki > 9 bulan basah yang mengalami musim
penghujan (tingkat kelembaban pada bulan tersebut tinggi), zona ini
terdapat di bagian barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
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termasuk di dalamnya wilayah Krui (Kabupaten Pesisir Barat) dan
Bintuhan (Kabupaten Kaur).

 Tipe iklim Zona BL, dengan jumlah bulan basah 7-9 bulan, yang terdapat
dibagian Timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Secara umum curah

hujan di daerah ini berkisar antara 2500-3000 mm/tahun yang masuk

dalam kategori sedang. Tingkat kelembaban berkisar antara 50-80%, yang

dikendalikan oleh regim sirhu dari panas (isohypothermic) pada dataran
pantai di bagian barat sampai dingin (iosthermic) di wilayah perbukitan.
d. Geomorfologi
Kondisi topografi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat yang memanjang

sehingga seluruh kecamatannya memiliki garis pantai. Umumnya daratan di
Kabupaten Pesisir Barat datar sampai berombak dengan kemiringan bervariasi.

Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat perbukitan, dataran

tinggi, hingga pegunungan dengan ketinggian 0 - >2.000 mdpl yang mencakup 3
(tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lemong, Pesisir Utara dan Karya Punggawa.

Di bagian tengah Kabupaten Pesisir Barat memiliki perbukitan dan daratan

rendah yang cukup luas 50% dari area wilayahnya menjadi wilayah pemukiman
penduduk dengan ketinggian 0 – 1.250 mdpl yang mencakup Kecamatan Way
Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur hingga Bengkunat.

Di bagian tenggara Kabupaten Pesisir Barat merupakan daratan rendah yang

luas dengan ketinggian 0 – 750 mdpl mencakup Kecamatan Bengkunat Belimbing.

Secara fisiografi wilayah pesisir pantai barat termasuk kelompok: a). Teras marin
yaitu teras marin berombak agak tertoreh dan teras marin bergelombang agak

tertoreh; b). Alluvial adalah dataran banjir; c). Marin adalah beting pantai, dataran
lumpur pantai, endapan marin; dan d). Perbukitan yang merupakan perbukitan
agak tertoreh (Wiryawan dkk., 2002).

Berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1:250.000 yang disusun

oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989), wilayah Kabupaten Pesisir Barat
(pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat) terdiri dari

batuan vulkan tua (old quarternary young), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau,
Formasi Bal dan Batuan Instrusive.
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e. Hidro Oseanografi
Secara hidrologi, wilayah Pesisir Barat di bagian Barat mempunyai sungai-

sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan
daerah ini ditandai dengan jarangnya banjir, sebab pada saat musim hujan datang

bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta
marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini
menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander).

Sungai-sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti

ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta

pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh
pasang surut laut. Pada bagian timur wilayah Pesisir Barat merupakan daerah

tangkapan air (catchment area) sungai-sungai besar yang mengalir ke arah Timur.

Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (sediment load)
menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan akan unsur hara
tanah.

Dengan berkurangnya flora (tanaman) penutup tanah dan sifat drainase

tanah yang baik (terdiri dari lempung pasiran bergeluh) praktis daya simpan air

daerah ini sangat kecil, hal ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (run off)
makin

besar, sungai-sungai yang mengalir ke sebelah timur mengganggu

kestabilannya.

Sedangkan umumnya sungai-sungai yang mengalir ke sebelah

barat Kabupaten Pesisir Barat masih stabil karena didukung oleh banyaknya flora
(tanaman) penutup tanah dan belum terganggunya air tanah dangkal sebagai
sumber mata air bersih.

Untuk mengetahui Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di wilayah

Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama DAS
Way Bambang
Way Ngamburpangkalan
Way Tembutih
Way Tenumbang
Way Belambang
Way Biha
Way Menangakiri
Way Pemerihan
Way Pintau

Panjang
26.56
15.59
21.74
27.39
19.51
19.46
25.93
22.84
17.90

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Lampung, 2014

Berdasarkan hasil survey pada bulan Maret 2016 diketahui bahwa potensi

sidat terbesar berada di wilayah sepanjang pantai barat tepatnya di Kabupaten

Pesisir Barat. Oleh karena itu, pada survey kali ini ditentukan 2 stasiun yaitu di

Muara Kelapai (Talang Babi) dan Sungai Way Ngaras, dimana penentuan kedua
stasiun tersebut dilakukan secara purposive sampling berdasarkan keberadaan

populasi ikan sidat. Muara Kelapai teridentifikasi sebagai lokasi penangkapan ikan

sidat/lindung timah (Anguilla bicolor bicolor) sedangkan Sungai sebagai lokasi
penangkapan ikan Pelus (Anguilla marmorata).

Data dari dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir

Barat tahun 2015 menunjukkan bahwa Produksi perikanan tangkap dari Perairan

Umum hanya sebesar 1% yaitu sekitar 114 ton (Gambar 5a). Dari nilai total
produksi perikanan umum tersebut total produksi untuk ikan sidat menunjukkan
nilai tertinggi sebesar 53% dari total yaitu sebesar 60 ton (Gambar 5b).
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Gambar 5. (a) Produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum, (b) Produksi
hasil tangkapan per jenis ikan dari Perairan Umum
Kabupaten Pesisir Barat 2015.
3. Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah. Letak

geografis Kabupaten Cilacap pada 108o4’30“ – 109o22’30“ Garis Bujur Timur dan
7o30’20“ – 7o45’ Garis Lintang Selatan, dengan luas wilayah 225.361 km2 dengan
batas wilayah meliputi:





Sebelah Utara: Kabupaten Banyumas
Sebelah Selatan: Samodera Hindia

Sebelah Timur: Kabupaten Kebumen
Sebelah Barat: Kabupaten Ciamis

Secara geografis berada di bagian wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah

berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia, dengan panjang garis
pantai ± 105 km, yang dimulai dari bagian timur pantai Desa Jetis Kecamatan

Nusawungu ke arah barat hingga Ujung Kulon Pulau Nusakambangan berbatasan
dengan Provinsi Jawa Barat.

Topografi wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari permukaan landai dan

perbukitan dengan ketinggian antara 6 – 198 m dari permukaan laut. Wilayah

topografi terendah pada umumnya dibagian selatan yang merupakan daerah
pesisir dengan ketinggian antara 6 – 12 m dpl, yang meliputi dari wilayah Cilacap
Timur yaitu Kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala, Sebagian Kesugihan,
Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Kampung Laut, dan sebagian
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Kawunganten. Sedangkan topografi yang termasuk dataran rendah dan sedikit
berbukit antara lain Kecamatan Jeruklegi, Maos, Sampang, Kroya, Kedungreja, dan

Patimuan dengan ketinggian antara 8 – 75 m dpl. Sedangkan topografi yang

termasuk dataran tinggi atau perbukitan meliputi wilayah Cilacap bagian barat
yaitu Kecamatan Daeyeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung,

dengan ketinggian antara 75 – 198 m dpl, dan Kecamatan Cipari, Sidareja,
sebagian Gandrungmangu, dan sebagian Kawunganten dengan ketinggian. antara
23 – 75 m dpl.

Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah cukup besar serta berbagai

keadaan topografi serta faktor pendukung lingkungan yang berbeda-beda,
tentunya akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan potensi sumberdaya

alam yang ada. Potensi sumberdaya alam yang ada meliputi dalam kawasan
pesisir, dalam kawasan dataran rendah, serta potensi sumberdaya alam pada

kawasan pedalaman atau wilayah dataran tinggi atau perbukitan, yang masingmasing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tentunya akan berbedabeda pula dalam pemanfaatannya serta dalam pengelolaanya.

Daerah pesisir Kabupaten Cilacap merupakan kawasan yang mempunyai

suatu ekosistem sangat unik yang ada di bagian selatan Pulau Jawa. Kawasan

perairan pesisir yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik lingkungan
eksternal dari aktivitas daratan, pengaruh masa air sungai dan muatan sedimen

melalui proses hidro-oseanografis yang terjadi hingga ke tengah laut pada radius ±

5 mil, sehingga terjadi proses pengkayaan unsur hara seperti Nitrat dan Fosfat
yang penting bagi fotosintesis biomasa fitoplankton perairan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan pesisir dan

laut adalah melalui pengembangan perikanan tangkap serta pengembangan

budidaya di ditambak. Potensi sumberdaya perikanan tangkap di Cilacap sangat

besar dikarenakan letaknya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, yang
mana mempunyai keunggulan yang kompetitif seperti ikan tuna dan jenis udang,

yang merupakan komoditas eksport perikanan Kabupaten Cilacap. Sedangkan
potensi sumberdaya perikanan budidaya di kawasan pesisir adalah budidaya

tambak udang, bandeng, serta kepiting. Disamping itu masih banyak potensi
sumberdaya perikanan yang memiliki nilai ekonomis dan prospektif untuk
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dikembangkan di masa yang akan datang misalnya sidat, rumput laut serta kerang
(totok).

Sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan

pedalaman atau di kawasan dataran tinggi adalah melalui pengembangan

perikanan budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di karamba di perairan umum
dan penangkapan ikan di perairan umum (sungai, rawa dan genangan). Produk

unggulan utama komoditas budidaya ikan di kolam adalah ikan gurami, serta jenis

ikan lainnya antara lain: lele, nila, ikan mas, tawes, bawal tawar, patin. Dengan

demikian secara langsung ataupun tidak langsung bidang Kelautan dan Perikanan
mempunyai andil terhadap kontribusi pendapatan daerah, perbaikan ekonomi
dan taraf hidup masyarakat di kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap dalam tatanan administrasi pemerintahan terdiri dari

24 Kecamatan dan 284 Desa/Kelurahan, dengan spesifikasi 11 Kecamatan (72
Desa/Kelurahan) yang memiliki wilayah pesisir di wilayah Selatan Jawa

Tengah.Jumlah penduduk keseluruhannya 1.872.576.jiwa (laki-laki: 947.814 jiwa,
perempuan: 924.732 jiwa), pertumbuhan penduduk:sekitar 8,48% dan dengan

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 34,08%, serta jumlah penduduk miskin
148.282 jiwa (Pra sejahtera 146.736 jiwa).

www.Cilacap.kab.go.id

Gambar 6. Peta Administrasi Kabupaten Cilacap.
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B. LOKASI PENELITIAN
Penelitian dilakukan dimulai sejak bulan Maret hingga November 2016.

Pemilihan stasiun penelitian dilakukan secara purposive dengan melihat
keberadaan populasi ikan sidat. Tabel 5 menunjukkan lokasi penelitian pada
tahun 2016.

Tabel 5. Lokasi penelitian tahun 2016
Provinsi

Bengkulu
Lampung

Jawa tengah

Kota/Kab

Bengkulu
Selatan
Seluma
Kaur
Pesisir Barat
Pesisir Barat
Cilacap
Cilacap

Stasiun

Air Manna

Muara Sungkai
air Nasal
Air Ngaras
Talang Babi
Sungai Serayu
(BGS)
Kali Tidar

Koordinat
S 04° 28.081’

E 102° 55.635’

S 07° 36.969’

E 109° 13.095’

S 04° 02.793’
S 04° 31.455’
S 05° 31.705’
S 05° 39.096’
S 07° 36.474’

Gambar 7. Peta lokasi Penelitian.
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E 102° 24.772’
E 103° 01.158’
E 104° 16.193’
E 104° 19.809’
E 109° 07.082’
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C. KUALITAS PERAIRAN
Telah dilakukan pengambilan sampel air untuk mengetahui kualitas

perairan di masing-masing lokasi penelitian (Lampiran 1). Secara keseluruhan
nilai kualitas perairan yang diukur masih berada dalam kisaran yang baik untuk

kehidupan ikan sidat. Berikut penjelasan mengenai hasil pengukuran yang telah
dilakukan.
FISIKA

Temperatur
Suhu air merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap

ekosistem perairan danau. Perubahan suhu air mempengaruhi perubahan
beberapa sifat fisika maupun kimia air seperti perubahan kelarutan berbagai gas

dalam air (O2, CO2, N2, dan CH4), sehingga berdampak terhadap aktifitas fisiologis
organisme yang hidup di dalamnya. Suhu merupakan faktor pembatas utama
kehidupan di air, dimana setiap jenis organisme memiliki kisaran toleransi yang

berbeda-beda terhadap suhu media tempat hidupnya. Ada organisme akuatik
yang memiliki kisaran toleransi luas terhadap perubahan suhu lingkungan

(euritermal) dan ada organisme akuatik mempunyai kisaran toleransi suhu yang
sempit (stenotermal). Selain itu, menurut Stumm and Morgan (1981), suhu air

juga dapat mempengaruhi proses dan keseimbangan reaksi-reaksi kimia yang
terjadi dalam ekosistem perairan. Suhu yang optimal untuk ikan adalah 25 0C.
Berdasarkan

hasil

pengukuran

suhu

perairan

selama

penelitian

menunjukan pola yang hampir sama yaitu berfluktuasi (Gambar 8). Nilai

pengukuran suhu di perairan wilayah Bengkulu berkisar antara 26 – 31.1° C,
Cilacap 30.1 – 33.8° C dan Lampung 28 – 31.2° C. Berdasarkan hasil tersebut
semua perairan kondisinya masih relatif cukup baik untuk kehidupan ikan sidat.

Hill (1969) in Tesch (2003) mengemukakan bahwa sidat memiliki toleransi
terhadap nilai suhu 21° C.
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Gambar 8. Profil suhu perairan di Bengkulu, Lampung dan Cilacap 2016.
Kecerahan
Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan

secara visual dengan menggunakan alat secchi disk (Effendi, 2003). Nilai
kecerahan air berguna untuk mengetahui sampai kedalaman berapa cahaya
matahari dapat menembus lapisan perairan dalam hubunganya dengan proses
fotosintesis. Batas akhir cahaya matahari mampu menembus perairan disebut

sebagai titik kompensasi cahaya, yaitu titik pada lapisan air dimana cahaya
matahari mencapai nilai minimum yang menyebabkan proses asimilasi dan
respirasi berada dalam keadaan keseimbangan.

Profil parameter kecerahan perairan selama penelitian menunjukkan pola

yang berfluktuasi (Gambar 9). Fluktuasi yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh
musim hujan dimana saat musim hujan meningkatkan partikel yang ada di

perairan sehingga mengakibatkan nilai kecerahan menurun. Sedangkan untuk

wilayah Cilacap dan Lampung nilai kecerahan meningkat dikarenakan saat

pengukuran saat musim kering. Nilai kecerahan di seluruh perairan rata-rata yaitu
15 cm. Menurut APHA (1989) nilai kecerahan sangat dipengaruhi oleh keberadaan

padatan tersuspensi, kekeruhan, partikel koloid, warna air,jasad renik, keadaan
cuaca dan kepadatan plankton. Karena cahaya matahari merupakan sumber
energi utama bagi kehidupan organisme di perairan yang diserap melalui proses

fotosintesis, maka kecerahan air dan intensitas cahaya merupakan salah faktor
21

Kajian Bioekologi dan Lingkungan Perikanan Sidat (Anguilla spp) di Bengkulu, Lampung dan Cilacap

2016

abiotik utama yang sangat menentukan terhadap laju produktivitas primer
perairan.

Gambar 9. Profil kecerahan di Perairan Bengkulu, Lampung dan Cilacap 2016.
KIMIA PERAIRAN
pH
Derajat keasaman merupakan gambaran dari jumlah atau aktivitas ion

hidrogen didalam air.Secara umum nilai pH air menggambarkan keadaan
seberapa besar tingkat keasaman atau kebasaan suatu perairan. Perairan dengan
nilai pH = 7 berati kondisi air bersifat netral, pH < 7 berarti kondisi air bersifat

asam, sedangkan pH > 7 berarti kondisi air bersifat basa (Effendi, 2003).
Keberadaan senyawa karbonat, bikarbonat dan hidroksida dalam air akan
menaikkan kebasaan air, sementara keberadaan asam mineral bebas dan asam

karbonat menaikkan keasaman suatu perairan. Selanjutnya, Pescod (1973)

menjelaskan bahwa nilai pH air dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

fotosintesis, respirasi organisme akuatik, suhu dan keberadaan ion-ion di perairan
tersebut.

Hasil pengukuran pH yang didapat di bengkulu 6- 6.67, Cilacap 5.5 – 6.88,

dan Lampung 6.0-7.67 (Gambar 10). Kisaran nilai pH tersebut menunjukkan hasil

bahwa perairan tersebut relatif bagus dan masih dalam ambang batas untuk

kehidupan ikan. Ellis (1973) dalam Boyd (1979) mencatat bahwa kisaran pH pada
6–9 merupakan nilai yang ideal untuk produksi perikanan.
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Gambar 10. Profil pH di Perairan Bengkulu, Lampung dan Cilacap 2016.
Oksigen terlarut (O2)
Oksigen terlarut (DO) adalah konsentrasi gas oksigen yang terlarut dalam air

yang berasal dari hasil fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air serta hasil difusi

dari udara (APHA, 1989). Sebagian besar dari oksigen terlarut pada perairan
danau dan waduk adalah merupakan hasil sampingan dari aktivitas fotosintesis.

Proses difusi oksigen dari atmosfer ke perairan pada hakekatnya berlangsung

relatif lambat, dimana proses ini hanya dapat terjadi secara langsung pada kondisi

air yang diam (stagnant) atau terjadi karena pergolakan massa air (agitasi) yang
diakibatkan adanya gelombang atau angin.

Jeffries and Mills (1996) menyatakan bahwa kelarutan oksigen perairan

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: suhu air, salinitas, turbulensi air,

dan tekanan atmosfer. Selanjutnya masih menurut Jeffries and Mills (1996), bahwa
kandungan oksigen terlarut dalam air akan berkurang seiring dengan

meningkatnya suhu air, ketinggian tempat, dan berkurangnya tekanan atmosfer.
Secara umum organisme perairan membutuhkan oksigen terlarut pada
konsentrasi antara 5 sampai dengan 8 mg/l. Dari hasil pengambilan sampel

(Gambar 11) , nilai DO perairan di Bengkulu 5 -10.4 mg/L, Cilacap 4.6 – 8.5 mg/L
dan Lampung 1.7 – 7.5 mg/L. Secara keseluruhan berdasarkan nilai DO di semua
stasiun penelitian maka perairan di Bengkulu, Cilacap dan Lampung dikatakan
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cukup baik untuk kehidupan organisme air. Hill (1969) (dalam Tesch, 2003)
mengemukakan bahwa sidat memiliki toleransi terhadap nilai kandungan oksigen
hingga sebesar 2.5 mg/L.

Gambar 11. Profil oksigen terlarut di Perairan Bengkulu, Lampung dan Cilacap
2016.

Karbondioksida (CO2 )

Gas karbondioksida/asam arang merupakan hasil buangan oleh semua

makhluk hidup melalui proses pernafasan. Karbondioksida ini di dalam air dapat

berada dalam bentuk CO2 bebas terlarut dan karbonat terikat. CO2 dari udara
masuk ke dalam air melalui difusi, hasil fotosintesis tanaman air dan senyawa
yang masuk bersama air hujan.

Karbondioksida sangat mudah larut dalam pelarut, termasuk air. Dalam

jumlah atau kadar tertentu, karbondioksida ini dapat merupakan racun. Ikan

mempunyai naluri yang kuat dalam mendeteksi kadar karbondioksida dan akan

berusaha menghindari daerah atau area yang kadar CO2nya tinggi. Dengan kadar
CO2 mencapai lebih dari 10 mg/l sudah bersifat racun bagi ikan karena ikatan atau

kelarutan oksigen dalam darah terhambat. Hasil pengukuran di semua perairan

Bengkulu, Cilacap dan Lampung (Gambar 12) menunjukkan nilai di bawah 10
mg/L yang berarti bahwa kondisi perairan tersebut masih laik untuk kehidupan
organisme air.

24

Kajian Bioekologi dan Lingkungan Perikanan Sidat (Anguilla spp) di Bengkulu, Lampung dan Cilacap

2016

Gambar 12. Profil karbondioksida di Perairan Bengkulu, Lampung dan Cilacap
2016.

Salinitas

Salinitas atau kadar garam merupakan jumlah total material terlarut dalam

air. Umumnya salinitas dihitung dengan satuan ppt (part per thousand), yaitu

gram material terlarut per liter air. Berdasarkan salinitas, badan air dapat
dibedakan dalam tiga katagori, yaitu air tawar (0-3 ppt), air laut (lebih dari 20

ppt) dan air payau (4-20 ppt). Pengukuran salinitas dapat dilakukan dengan
menggunakan alat salinometer atau refraktometer. Dengan cara meneteskan air
ke dalam alat tersebut maka nilai salinitas air yang diteteskan sudah bisa terbaca

pada skala alat.Pengaruh salinitas pada ikan terjadi dalam proses osmoregulasi.
Ikan air tawar tidak toleran dengan salinitas. Akibat perubahan fisiologi osmose

sel-sel tubuh maka ikan akan mengalami stress. Toleransi terhadap salinitas oleh

ikan dari daerah air payau umumnya tinggi atau lebih lebar dibanding ikan air

tawar atau ikan air laut. Hasil pengukuran dilapangan (Gambar 13) menunjukkan
bahwa salinitas perairan di Bengkulu dan Cilacap merupakan kondisi ideal bagi

kehidupan sidat. Eksperimen terhadap European elvers di daerah Lower Elbe
menunjukkan hasil bahwa ikan tersebut lebih menyukai perairan payau dengan
kadar salinitas 1.8‰ hingga 3.6 ‰ (Schulz, 1975).
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Gambar 13. Profil Salinitas di Perairan Bengkulu, Lampung dan Cilacap 2016.
CURAH HUJAN
Studi tentang perilaku kejadian tiap organisme dalam hubungannya

dengan perubahan-perubahan iklim disebut dengan fenologi. Untuk faktor iklim
yang dipergunakan dalam penelitian fenologi pada umumnya adalah curah hujan

hal ini adalah karena curah hujan secara langsung atau tidak langsung penting
untuk pengaturan waktu dan ruang dalam tingkah laku hewan tropis khususnya

yang beruaya seperti ikan sidat. Fluktuasi curah hujan dari tahun 2011 hingga

2015 wilayah Bengkulu, Cilacap dan Lampung tercantum pada Gambar 14. Secara
umum, curah hujan di ketiga wilayah tersebut menunjukkan pola fluktuatif yang
hampir sama. Musim hujan umunya terjadi pada bulan Oktober hingga April dan

musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga September. Curah hujan tertinggi
umumnya terjadi pada bulan Desember dan Januari dan terendah pada bulan
Agustus dan September tiap tahunnya. Wilayah Kabupaten Cilacap menunjukkan

curah hujan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Bengkulu dan Lampung. Hal ini
dikarenakan perbedaan lokasi dan luas wilayah.
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Gambar 14. Fluktuasi Curah Hujan di Bengkulu, Lampung dan Cilacap
2011-2015.

Berdasarkan informasi dari nelayan, curah hujan sangat erat kaitannya

dengan keberadaan ikan sidat. Saat musim hujan sebaran ikan sidat dapat masuk

hingga ke anak sungai bahkan ke persawahan dan kanal-kanal di perkebunan
kelapa sawit. Hal ini berkaitan erat dengan lokasi penangkapan dan
pengoperasian alat tangkap. Saat musim hujan, nelayan menangkap sidat di
bagian litoral sungai, rawa, kanal, dan sawah dengan menggunakan alat tangkap

pancing degut/opyok (pancing tanpa kail) dan bubu (paralon maupun bambu).

Sedangkan saat musim kemarau nelayan mengoperasikan alat tangkap khususnya
pancing tanpa kail hanya di sungai utama.
D. Aspek Biologi
Beberapa aspek biologi ikan sidat yang dianalisisyaitu pola pertumbuhan

serta faktor kondisi. Pada umumnya ikan mengalami pertumbuhan secara terus

menerus sepanjang hidupnya.Hal inilah yang menyebabkan pola pertumbuhan
merupakan salah satu aspek yang dipelajari dikarenakan pertumbuhan menjadi

indikator bagi kesehatan individu dan populasi yang baik bagi ikan. Untuk pola
pertumbuhan diketahui dari hubungan panjang berat ikan sidat yang dihitung
berdasarkan persamaan fungsional
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dimana W= berat ikan (gram), L= panjang total ikan (cm), a dan b = konstanta

(Hile, 1936 dalam Effendie, 1979). Untuk mengetahui nilai b sama/tidak sama
dengan 3 dilakukan uji varian terhadap nilai b (Per Sparre and Venema, 1993).

Pola pertumbuhan ikan sidat selama penelitian ( Tabel 6, 7, 8 dan Gambar

15, 16, 17) menunjukkan hasil yang bersifat alometrik (+), dimana pertumbuhan

bobot lebih cepat dibandingkan panjang, menandakan bahwa ikan sidat yang
dimaksud dapat tumbuh dengan baik di perairan tersebut. Hal ini juga menjadi

indikasi bahwa perairan tersebut menunjang dalam hal ketersediaan makanan
maupun kondisi lingkungannya. Menurut Effendie (2002) pertumbuhan suatu

jenis ikan dapat dipengaruhi oleh keturunan, jenis kelamin, umur, parasit,

penyakit, ketersediaan makanan dan suhu perairan. King (2007) menyatakan
bahwa

hubungan

panjang

bobot

dapat

digunakan

untuk

menentukan

kemungkinan perbedaan antara jenis ikan yang sama pada stok yang berbeda.

Nilai koefisien korelasi (r2) yang tinggi menunjukkan hubungan yang erat antara
pertambahan berat dengan pertambahan panjang dan sebaliknya.
Tabel 6. Pola pertumbuhan ikan sidat di Bengkulu
No
1
2
3
4

Bulan
Sampling

N

Parameter Hubungan
Panjang dan berat
a
b
R2

Maret

312

0.0001

3.6451

0.9032

Agustus

46

0.0004

3.3442

0.946

Juni

November

60
63

0.0004
0.0004

3.3160

3.3788

0.9431

1
2

Bulan
Sampling
Maret
Juni

N

124
112

Parameter Hubungan
Panjang dan berat
a
b
R2

0.0005
0.0002

3.2876
3.5695

28

0.9479
0.9629

Nilai
t-tabel

Pola
Pertumbuhan

1,96

Alometrik (+)

1,96
1,96

0.9704

Tabel 7. Pola pertumbuhan ikan sidat di Lampung
No

Nilai
t-hitung

1,96
Nilai
t-hitung

Alometrik (+)
Alometrik (+)
Alometrik (+)

Nilai
t-tabel

Pola
Pertumbuhan

1.96

Alometrik (+)

1.96

Alometrik (+)
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Tabel 8. Pola pertumbuhan ikan sidat di Cilacap
No
1
2
3

Bulan
Sampling

N

Parameter Hubungan
Panjang dan berat
a
b
R2

Maret

40

0.0011

3.0863

0.9899

September

40

0.0007

3.2248

0.9894

Juni

38

0.0003

3.3687

0.9746

Nilai
t-hitung

2016

Nilai
t-tabel

Pola
Pertumbuhan

1.96

Alometrik (+)

1.96
1.96

Gambar 15. Pola Pertumbuhan ikan Sidat di Bengkulu.

Gambar 16. Pola Pertumbuhan ikan Sidat di Lampung.
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Gambar 17. Pola Pertumbuhan ikan Sidat di Cilacap.

Faktor kondisi

Salah satu turunan penting dari pertumbuhan yaitu faktor kondisi atau

yang sering disebut faktor K. Faktor kondisi ini menunjukkan keadaan baik dari

ikan dilihat dari segi kapasitas fisik untuk survival dan reproduksi. Di dalam
penggunaan secara komersiil maka kondisi ini mempunyai arti kualitas dan

kuantitas daging ikan yang tersedia untuk dapat dimakan. Jadi kondisi disini
mempunyai arti dapat memberikan keterangan baik secara biologis atau secara

komersial. Selama dalam pertumbuhan, tiap pertambahan berat material ikan

akan bertambah panjang dimana perbandingan linearnya akan tetap. Dalam hal
ini dianggap bahwa berat ikan yang ideal sama dengan pangkat tiga panjang nya

dan berlaku untuk ikan kecil atau besar . Nilai K berkisar antara 2–4 apabila badan
ikan pipih, dan 1–3 apabila badan ikan tidak pipih. Menurut Effendie (1997),

analisis faktor kondisi (K) dilakukan untuk melihat kondisi ikan dari kapasitas
fisik menggunakan persamaan :

dimana: W= bobot dan L= panjang.
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Tabel 9. Faktor kondisi ikan sidat di Bengkulu, Lampung dan Cilacap

Bulan
st.dev
N
min
max
rata-rata
Lokasi
Bengkulu Maret
312 0.32094371 1.91571514 1.28630196 0.22367797
Juni
60 0.58292894 1.39333393 1.08746478 0.13956743
Agustus
46 0.57131157 1.31468556 0.95779794 0.14494133
November 63 0.78806411 1.10954345 0.94124501 0.0797078
Lampung Maret
124 0.42935766 1.82263227 1.07335026 0.20704407
Juni
112 0.75403095 1.36620765 0.99664432 0.12176288
Cilacap Maret
40 0.83029914 1.35673039 1.04864346 0.12905274
Juni
38 0.88642485 1.45180981 1.16857298 0.11680845
September 40 0.7763162 1.17997577 0.99750446 0.10230777
Variasi nilai K tergantung pada ketersediaan makanan, umur, jenis kelamin

dan kematangan gonad. Hossain (2010) menyatakan bahwa faktor kondisi

merupakan indikator ketersediaan makanan di wilayah perairan. Secara umum

nilai faktor kondisi ikan sidat yang didapat berada pada kisaran 0,9 – 1,3. Jika
dibandingkan dengan kriteria yang di kemukakan oleh Effendi (1997) maka nilai
tersebut berarti ikan sidat bentuknya tidak pipih.

Ikan salmon dan ikan sidat merupakan jenis ikan yang beruaya. Menurut

Barhamn and Baxter (1998) nilai K juga dapat digunakan untuk membantu
menentukan stocking rate ikan salmon pada perairan tertentu. Mereka juga

membagi nilai K untuk ikan salmon menjadi lima tingkat yaitu 1,6 untuk kondisi

sempurna (trophy class fish), 1,4 baik (well-proportioned fish), 1,2 cukup baik
(acceptable to many anglers), 1 kondisi buruk (A poor fish, long and thin) dan
dibawah 0,8 sangat buruk. Berdasarkan hal tersebut, faktor kondisi ikan sidat

yang didapat juga dapat diklasifikasikan lebih lanjut dengan merujuk pada nilai
yang diberikan oleh Barham and Baxter tersebut.
E. Analisis Morfometrik
Karakteristik morfologis sidat seperti pola atau corak kulit dan tipe

panjang sirip dapat digunakan dalam membangun dasar untuk identifikasi awal

dari spesies sidat (Jamandre et al., 2007). Tipe panjang sirip ditentukan
berdasarkan perbandingan panjang preanal dan predorsal

(ano-dorsal).

Berdasarkan identifikasi awal, didapatkan 2 spesies sidat dengan ciri kulit berpola
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(belang-belang) dengan sirip panjang (long finned) dan kulit tidak berpola (polos)
dengan sirip pendek (short finned). Untuk identifikasi ikan sidat dengan mengukur

panjang preanal dan predorsal. Perbandingan ano-dorsal length (AD) dengan total

length (TL) dapat digunakan untuk membedakan spesies (Tabeta et al,. 1976;

Sugeha et al., 2001; Watanabe et al., 2004; Elie, 1982 dalam Reveillac, 2009). Lebih
lanjut Elie (1982, dalam Reveillac, 2009), nilai AD/TL untuk spesies A. bicolor
bicolor berkisar antara 0 hingga 3, untuk spesies A. nebulosa berkisar antara 7
hingga 13, sedangkan untuk spesies A. marmorata berkisar antara 14 hingga 17.

Berdasarkan perbandingan tersebut sample ikan yang berasal dari

Bengkulu terdiri dari 88% shortfin dan 12% sidat longfin (Tabel 10 dan Gambar
18). Sedangkan untuk sample yang berasal dari Lampung dan Cilacap 100%

merupakan sidat jenis shortfin. Setelah dilakukan analisa lebih lanjut (Gambar
19), didapatkan komposisi species ikan sidat pada tiap lokasi yaitusample ikan

yang berasal dari Bengkulu 85% A. bicolor bicolor, 12% A. marmorata dan 3 % A.
nebulosa. Sedangkan komposisi spesies untuk sample ikan yang berasal dari

Lampung yaitu 93% A. bicolor dan 7% A. nebulosa. Sample yang berasal dari
Cilacap 100% merupakan A. bicolor.

Tabel 10. Perbandingan ano-dorsal ikan sidat di Bengkulu, Lampung dan Cilacap
N
Lokasi
Bengkulu 202
Lampung 236
Cilacap 118

Min
-1.03
-1.6185
-0.51948

max
19.85
12.1428
5.7627
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rata-rata
4.43
2.2581
2.4617

st.dev

5.13
2.1970
1.1194
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Gambar 18. Distribusi frekuensi ano-dorsal terhadap total length di Bengkulu,
Lampung dan Cilacap.
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Gambar 19. Persentase species Anguilla di Bengkulu, Lampung dan Cilacap.
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BIOLOGI REPRODUKSI IKAN SIDAT
Perkembangan gonad sidat sangat unik dan jenis kelaminnya berkembang

sesuai dengan kondisi lingkungannya. Hal ini dikarenakan ikan sidat tidak
menunjukkan ciri sekunder yang jelas sehingga sulit untuk dibedakan secara

fenotipnya saja dan harus dilakukan pengamatan struktur anatomi-morfologi

antara jantan dan betinanya melalui pembedahan. Pada saat anakan, kondisi
seksualnya berganda sehingga tidak mempunyai jaringan yang jelas antara jantan
dan betinanya. Pada tahap selanjutnya sebagian gonad akan berkembang menjadi

ovari (indung telur) dan sebagian lagi menjadi testis. Berdasarkan tipe seksualnya,

ikan sidat termasuk kelompok gonokorisme yang tidak terdiferensiasi. Yang
berarti bahwa pada tahap juvenil gonad ikan sidat tidak mempunyai jaringan yang

jelas statusnya antara yang jantan dan betina (Effendie, 1997). Gonad tersebut
kemudian berkembang menjadi semacam ovarium. Setelah keadaan ini, setengah
dari individu ikan sidat, gonadnya akan menjadi testes ataupun ovarium.

Gonokoris yang demikian dinamakan gonokoris tidak berdiferensiasi yang
keadaannya tidak stabil dan dapat terjadi interseks spontan.

Pada masa leptocephalus, belum dapat ditentukan apakah jenis jantan atau

betina. Jenis kelamin sidat mulai dapat dibedakan pada ukuran panjang > 30 cm.

Pada sidat betina gonad akan berkembang menjadi ovarium dan testesnya tidak

berkembang sempurna, begitu pula sebaliknya. Pada ikan jantan testes yang
berkembang sempurna maka ovarium tidak akan berkembang.

Tesch (1977) dan Beullens (1997) menguraikan bentuk dan posisi umum

gonad sidat jantan dan betina (Gambar 20). Pada umumnya gonad sidat
mempunyai ukuran yang tidak sama antara gonad bagian kanan dan kiri. Sidat
bagian kanan lebih memanjang ke arah anterior (± 1 cm pada sidat berukuran 30
cm) dan yang kiri lebih kearah posterior.

Beullens (1997) dalam Rovara et al. (2007) mendeskripsikan tahapan

perkembangan gonad pada Anguilla anguilla L seperti berikut ini :

1. Gonad berupa benang transparan tipis; lebar gonad 0,78 – 0,83

2. Gonad berupa benang transparan dengan lekukan-lekukan kecil; lebar
gonad 0,97 – 1,25 mm
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3. Gonad berupa benang transparan dengan lekukan yang lebih dalam

sehingga gonad terbagi menjadi lobus-lobus; lebar gonad 1,39 - 1,68
mm

4. Gonad berlobus, berwarna putih, lekukan hampir mencapai bagian
dorsal gonad; lebar gonad 1,81 – 2,09 mm

5. Lobus gonad bertambah panjang dan saling terpisah satu sama lain

dimana lekukan telah mencapai bagian dorsal gonad; lebar gonad 1,90 –
2,19 mm

6. Gonad berupa pita transparan dengan beberapa lipatan-lipatan; lebar
gonad 1,90 – 2,80 mm

7. Gonad berupa pita berwarna pink transparan dengan lipatan-lipatan
transversal hampir mencapai setengah dari lebar gonad; lebar gonad
4,40- 9,70 mm

8. Gonad berupa pita berwarna putih dengan lipatan-lipatan transversal
yang lebar; lebar gonad 10,90 -15,10 mm

Gambar 20. Perkembangan gonad ikan sidat Anguilla anguilla L di
Eropa.

Pengamatan gonad pada sample ikan sidat Anguilla bicolor bicolor yang

didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat sepasang gonad yang

terletak memanjang pada bagian dorsal rongga abdomen. Jika dibandingkan
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dengan tahap perkembangan gonad ikan sidat di Eropa (A. anguilla), sample ikan
sidat A. bicolor bicolor yang di dapat dominan pada tahap ke 1 yaitu masih hanya

berupa benang tipis berwarna merah muda. Sedangkan pada A. marmorata pada
ukuran yang sama dan dalam keadaan segar, warna gonadnya cenderung
berwarna putih.

Gonad masih berupa benang

tipis yang berwarna putih

bening atau transparan (A.
marmorata) dan merah muda
(A. bicolor bicolor).

Gonad

berupa

lobus-lobus

(tonjoloan), belum berubah
menjadi filamen.

Ukuran

lebar

semakin besar.

lobusnya

Ukuran panjang ikan >40 cm
(A. bicolor bicolor)
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Gonad berupa lamela tetapi
masih tipis.

Ukuran panjang ikan >50 cm
(A. bicolor bicolor)

Ukuran lamela pada gonad
sudah terlihat jelas dengan
lebar lamela ±2.3 cm.

Ukuran panjang ikan >70 cm
(A. bicolor bicolor)

Gonad ikan sample menunjukkan jenis kelamin betina yang ditunjukkan

dengan adanya oosit. Gonad tersebut menunjukkan beberapa fase yaitu ada yang
pada tahapan chromatin nukleolus, perinucleolus dan oil droplet awal sampai

medium. Berdasarkan hal tersebut ikan sample tersebut berada pada tahapan
yellow eel.

ISI LAMBUNG
Setelah dilakukan pengamatan terhadap isi lambung ikan sidat di

Bengkulu, Lampung dan Cilacap didapat bahwa untuk semua sample jenis sidat A.
bicolor isi lambungnya kosong (Gambar 20). Hal ini dikarenakan ikan ini telah
memuntahkan isi lambungnya sesaat setelah ditangkap oleh nelayan sehingga saat

dilakukan pembedahan tidak didapatkan isi lambungnya. Berbeda halnya dengan

sample ikan sidat (A. marmorata) yang didapat dari Sungai Manna, Bengkulu
dengan menggunakan alat tangkap pancing didapat bahwa makanan utamanya

dengan proporsi terbesar yaitu kepiting sebesar 50%, pelengkapnya ikan (30%)
dan udang (20%).
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Gambar 20. Persentase isi lambung ikan Sidat.

Semua sampel ikan sidat (A. marmorata) yang di dapat dari Sungai Manna,

Bengkulu mengandung parasit cacing nematoda pada bagian lambungnya dengan
proporsi kejadian sebesar 100%. Gambar cacing tersebut dapat dilihat pada
Gambar 21.

Gambar 21. Parasit pada lambung ikan sidat.
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F. AKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP
Bengkulu
Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah penyuplai ikan sidat ke

Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan lokasi yang strategis yaitu menghadap langsung
ke Samudera Hindia yang merupakan habitat dari ikan sidat. Dari wawancara

dengan nelayan, semua muara sungai di Bengkulu terdapat potensi ikan sidat dan

diketahui bahwa alat tangkap yang digunakan untuk mendapatkan ikan sidat
adalah 1) bubu bambu, 2) scoop-net, 3) rawai yang memiliki 9 pancing (berukuran
no.11) menggunakan tali no. 300 dan 4) pancing tanpa kail (dudul).

Telah dilakukan percobaan penangkapan di Sungai Manna yang hasilnya

tersaji pada tabel 11 .

Tabel 11. Hasil percobaan penangkapan di Sungai Manna, Bengkulu
Lokasi

Bulan

Alat tangkap

hulu

Maret

hilir

Maret

Electro fishing
(50 watt)
Pancing
(30
buah)
Electro fishing
(50 watt)
Pancing
(15
buah)
Electro fishing
(50 watt)

tengah
tengah
hilir

Maret
Juni
Juni

Waktu
operasi
(jam)

Jumlah
jenis
ikan

Total
berat
(kg)

Jenis ikan
dominan

2

Luas
daerah
operasi
(km2)
1

3

1

1
4

5

Sidat (A.
marmorata)
Sidat (A.
bicolor)
Sidat (A.
marmorata)
Gobiidae

12

1

12

1

3

1

2

1
3

0.3
1.6
1.3
1.8

Gobiidae

Pendugaan stok ikan sidat di Bengkulu dilakukan dengan menggunakan

data statitistik perikanan tangkap dari tahun 2009 hingga 2013 (Tabel 12) dengan
melihat nilai produksi perikanan sidat dan unit alat tangkap yang digunakan yaitu
bubu.

Tabel 12. Data Produksi Ikan Sidat dan Unit Alat Tangkap di Provinsi Bengkulu
tahun

2009
2010
2011
2012
2013

produksi (kg)
13.900
37.200
21.500
35.700
26.400

effort (unit)

70,0
151,4
168,2
233,5
285,0

40

CPUE
198,57
245,71
127,82
152,89
92,63
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Berdasarkan data statistik tersebut dilakukan perhitungan untuk mencari

persamaan regresi linier antara upaya penangkapan dan CPUE sehingga didapat
persamaannya yaitu Y=-0.5123x + 256.57.

Dari persamaan tersebut dapat

diketahui nilai a sebesar 256,57 dan nilai b 0.5123. Sehingga didapatkan Fopt

sebesar 250,41 (unit) dan produksi maksimum sebesar 32.123,84 kg. Pada tahun

2012 telah terjadi gejala lebih tangkap atau overfishing dimana pemanfaatan
sumberdaya ikan sidat telah melebihi produksi maksimum yang harus dicapai
agar sumberdaya tersebut tetap lestari. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih

bijaksana dalam hal pengelolaan sumberdaya ikan ini serta disarankan agar
mengurangi jumlah upaya tangkapan yang ada.

Gambar 22. Trend CPUE di Bengkulu.

kegiatan penangkapan ikan sidat di Bengkulu ini dilakukan sepanjang

tahun. Rata-rata hasil tangkapan ikan sidat pada tahun 2016 di salah satu

pengepul yaitu 83 kg/bulan dengan jumlah total nelayan sebanyak 63 orang. Pada
setiap 2 minggu sekali pengepul akan menyetorkan hasil tampungannya pada

pembeli yang selajutnya didistribusikan ke Jakarta. Berikut data yang didapatkan
dari pengepul di daerah Bengkulu pada tahun 2016 (Tabel 13).
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Tabel 13. Produksi ikan sidat (A.bicolor) di pengepul di Bengkulu
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bulan
Januari

Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Total

Berat (kg)
Tidak ada data

26.1
219.1
178.7
41.8
66.2
91.3
94
59.5
36.5
10.6
823.8

Harga dari nelayan
(Rp 35.000,-)
Tidak ada data
913,500
7,668,500
6,254,500
1,463,000
2,317,000
3,195,500
3,290,000
2,082,500
1,277,500
371,000
28,833,000

2016

Harga jual ke
pengepul besar
(Rp 65.000,-)
Tidak ada data
1,696,500
14,241,500
11,615,500
2,717,000
4,303,000
5,934,500
6,110,000
3,867,500
2,372,500
689,000
53,547,000

Berdasarkan data tersebut margin keuntungan dari tingkat pengepul di

wilayah tersebut sekitar 46 % dari total penjualan. Rata-rata hasil tangkapan per
nelayan di wilayah ini yaitu sekitar 3 kg/malam. Sehingga diasumsikan jika harga

ditingkat nelayan sebesar Rp 35.000,- maka penghasilan per nelayan sebesar Rp
105.000,-/ malam.
LAMPUNG

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang memiliki potensi sidat

yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan posisinya yang strategis menghadap

langsung ke Samudera Hindia. Jenis ikan sidat yang dominan di wilayah ini yaitu
Anguilla bicolor (Tabel 5). Alat tangkap yang digunakan yaitu pancing degut

(pancing tanpa kail), bubu dan fyke net. Ikan yang berasal dari kabupaten Pesisir

Barat sering ditransportasikan ke wilayah Bengkulu dan Jakarta. Akan tetapi data
mengenai lalu lintas ikan sidat di Provinsi Lampung tidak didapat.

Menurut hasil wawancara dengan nelayan dan pengepul setempat bahwa

penangkapan benih ikan sidat (elver) dilakukan di sekitar rawa dan genangan
air/rawa pasang surut (wetland) dekat dengan sawah masyarakat di sekitar
kecamatan Ngambur dan Bengkunat Belimbing. Biasanya kegiatan penangkapan
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elver ini dilakukan pada saat sedang banjir, pasang atau musim hujan.Selama

seminggu nelayan setempat dapat menangkap kurang lebih 1 kuintal elver per
minggu yang dikumpulkan pada pengepul. Pada setiap 2 minggu sekali pengepul
akan

menyetorkan

hasil tampungannya

pada

pembeli

yang selajutnya

didistribusikan ke Jakarta.Berikut data yang didapatkan dari pengepul di daerah
Bengkunat Belimbing pada tahun 2016 (Tabel 14).

Tabel 14. Produksi ikan sidat (A. bicolor bicolor) di Lampung
No.

Bulan

1

Januari

3

Maret

2
4
5
6

Februari
April
Mei
Juli

Total

Berat (kg)
102,9

Harga dari nelayan
(Rp 35.000,-)
3.601.500

Harga jual ke pengepul besar
(Rp 65.000,-)
6.688.500

12,7

444.500

825.500

47,6
27,9
20
14

191,1

1.666.000

3.094.000

976.500

1.813.500

490.000

910.000

700.000
7.878.500

1.300.000
14.631.500

Berdasarkan data tersebut margin keuntungan dari tingkat pengepul di

wilayah tersebut sekitar 46 % dari total penjualan. Rata-rata hasil tangkapan
nelayan di wilayah ini yaitu sekitar 5 kg/malam. Sehingga diasumsikan jika harga

ditingkat nelayan sebesar Rp 35.000,- maka penghasilan per nelayan sebesar Rp

175.000,-/ malam. Pemasaran ikan sidat yang keluar dari Kabupaten Pesisir Barat

tidak terdeteksi oleh Dinas Perikanan setempat. Hal ini dikarenakan perikanan sidat

belum menjadi komoditi utama yang diunggulkan sehingga tidak masuk kedalam
program prioritas.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh PSDKP wilayah Lampung(2015) untuk

penangkapan ipun/impun (larva ikan) banyak dilakukan nelayan dan masyarakat
hingga ratusan orang jumlahnya disepanjang pesisir pantai Kabupaten Pesisir

Barat pada setiap bulan dan saat bulan gelap selama 3 hari berturut-turut selama
1 bulannya. Biasanya hasil tangkapan ipun ini oleh nelayan dan masyarakat

tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan/kuliner dan dijual secara kepada

keluarga atau ke warung makan dengan harga Rp. 7.500,00/cangkir atau 2 cangkir
setara dengan 1 gelas air mineral (200 ml) atau Rp. 15.000,00/200ml (gelas air
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mineral). Ipun tersebut biasanya untuk dibuat menu seperti makanan pepes,
tumis atau sayur ipun. Hasil tangkapan ipun yang didapat oleh nelayan maupun

masyarakat biasanya sebanyak 1 bakul/orang atau 10 kg/orang dalam 1 hari
bahkan jika sedang musim puncak sehari masyarakat bisa mendapatkan hasil

tangkapan ipun sebanyak 2-3 bakul/orang per malam, satu bakul setara dengan

20-30 kg/orang per malam. Kegiatan ini biasa dilakukan nelayan dan masyarakat

selama 3 hari berturut-turut. Jadi masing masing orang bisa menangkap 10-30
kg/hari/orang dengan asumsi dikalikan 3 hari setiap bulannya atau 30-90
kg/orang/bulan.Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2016, tidak
ditemukan aktivitas penangkapan inpun (glass eel) oleh nelayan.
CILACAP
Daerah pesisir Kabupaten Cilacap merupakan kawasan yang mempunyai

suatu ekosistem sangat unik yang ada di bagian selatan Pulau Jawa. Kawasan

perairan pesisir yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik lingkungan
eksternal dari aktivitas daratan, pengaruh masa air sungai dan muatan sedimen

melalui proses hidro-oseanografis yang terjadi hingga ke tengah laut pada radius ±

5 mil, sehingga terjadi proses pengkayaan unsur hara seperti Nitrat dan Fosfat
yang penting bagi fotosintesis biomasa fitoplankton perairan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan pesisir dan

laut adalah melalui pengembangan perikanan tangkap serta pengembangan

budidaya di ditambak.Potensi sumberdaya perikanan tangkap di Cilacap sangat

besar dikarenakan letaknya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yang
mana mempunyai keunggulan yang kompetitif seperti ikan tuna dan jenis udang,

yang merupakan komoditas eksport perikanan Kabupaten Cilacap. Sedangkan
potensi sumberdaya perikanan budidaya di kawasan pesisir adalah budidaya

tambak udang, bandeng, serta kepiting. Disamping itu masih banyak potensi

Sumberdaya Perikanan yang memiliki nilai ekonomis dan prospektif untuk

dikembangkan di masa yang akan datang misalnya sidat, rumput laut serta kerang
(totok).

Sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan

pedalaman atau di kawasan dataran tinggi adalah melalui pengembangan
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perikanan budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di karamba di perairan umum
dan penangkapan ikan di perairan umum (sungai, rawa dan genangan). Produk

unggulan utama komoditas budidaya ikan di kolam adalah ikan gurami, serta jenis
ikan lainnya antara lain : lele, nila, ikan mas, tawes, bawal tawar, patin. Dengan

demikian secara langsung ataupun tidak langsung bidang Kelautan dan Perikanan
mempunyai andil terhadap kontribusi pendapatan daerah, perbaikan ekonomi
dan taraf hidup masyarakat di kabupaten Cilacap.

Berdasarkan data produksi perikanan budidaya dari Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Cilacap pada tahun 2015, produksi ikan sidat tercatat hanya

sebesar 0,13% dari total Rp188.626.279.000,- atau setara dengan nilai Rp
255.000.000,-. Produksi sidat tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan

komoditi ikan tawar lainnya seperti gurame, nila, lele, mas bahkan udang dan
kepiting (Tabel 15).

Tabel 15. Data produksi perikanan budidaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Cilacap pada tahun 2015
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Tabel 16. Pengumpul ikan sidat di Kabupaten Cilacap tahun 2015

Produksi rata-

No. Nama

Alamat

1

Suryo

Desa Klumprit, Kec. Nusawungu

3

Sutarto/Sudiyatmini Desa Gentasari, Kec. Kroya

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sakimun
Suripto

Sukirno Budianto

Eka suprapti/Sobari
Margono
Peno

Tumin
Topo

Parmin

Paryono

Ngadimun
Sutrianto
Sikus
Santi

Muslih
Wagio
Total

rata (kg/bln)

Desa Gentasari, Kec. Kroya

Desa Paketingan, Kec. Sampang
Desa Nusajati, Kec. Sampang
Desa

Pesanggrahan,

Kesugihan

Kec.

Desa Bojong, Kec. Kawunganten
Desa Bojong, Kec. Kawunganten
Desa

Ujung

Kawunganten

manik,

Kec.

Desa Sudagaran, Kec. Sidareja

Desa Ciklapa, Kec. Kedungreja
Desa Ciklapa, Kec. Kedungreja

Desa Kaliwungu, Kec. Kedungreja
Desa Bumireja Kec. Kedungreja
Desa Cinyawang, Kec.Patimuan

Desa Bulupayung Kec. Patimuan
Desa Rawaapu Kec. Patimuan
Desa Sidamulya Kec. Cipari

60
80

600
60

150
400
500
300
300
200
400
300

1000
300
400
400
600
300

6350

Sasana Sidat merupakan salah satu kumpulan nelayan sidat yang berlokasi

di Gentasari RT 11 RW 04 KroyaCilacap Jawa tengah. Gambar 23 menunjukkan
data produksi hasil tangkapan ikan sidat di PT. Sasana Sidat, Cilacap

yang

berfluktuatif dan cenderung meningkat pada akhir tahun 2015. Hasil tangkapan
tertinggi selama kurun waktu 2012-2015 terjadi pada Desember 2012 dengan
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total hasil tangkapan sebesar 1.890 kg, dengan nilai rata-rata hasil tangkapan
sebesar 480,72 kg/bulan. Rata-rata tiap nelayan mampu mengumpulkan min 2

kg/malam jika dikalikan dengan harga rata-rata ikan di tingkat pengepul sebesar

Rp 200.000,- maka tiap nelayan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,-. Hasil
tangkapan terendah terjadi sekitar bulan Agustus hingga Oktober tiap tahunnya.

Hal ini diduga berhubungan dengan tinggi muka air. Saat kondisi air tinggi ikan

sidat cenderung tersebar ke seluruh perairan sehingga pengoperasian alat
tangkap yang menggunakan bubu paralon tidak efektif. Hal ini berakibat pada
rendahnya hasil tangkapan saat bulan tersebut.
2012

2013

2014

2015

Gambar 23. Data produksi sidat di Sasana Sidat Cilacap tahun 2012-2015
Hasil wawancara dengan nelayan pengumpul (Sasana Sidat) menunjukkan

bahwa dalam pemahaman nelayan terdapat 5 jenis pembagian stadia
sidat.Pengelompokkan stadia tersebut juga berguna untuk memudahkan antara

nelayan pengumpul dan nelayan untuk menentukan harga per kilogramnya.Hal ini

juga berhubungan erat dengan harga jualnya. Pengelompokkan stadia tersebut
meliputi yaitu :

1. Glass eel (transparan/0,007 gram) = Rp 1.700.000,- hingga Rp
2.500.000,-/kg (± 5.000 ind/kg).

2. Elver (0 – 5 gram) = Rp 300.000,- hingga Rp 400.000,- /kg (±300-500
ind/kg)

3. Pensil kecil (6 – 12 gram) = Rp 250.000- hingga Rp 300.000,-/kg (±100125 ind/kg)
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4. Pensil besar (15 – 40 gram) = Rp 150.000,- hingga Rp 250.000,-/kg
(±40-60 ind/kg)

5. Fingerling (50 – 100 gram) = Rp 100.000,- hingga Rp 150.000,-/kg
(±10-25 ind/kg)

Upaya domestikasi Ikan Sidat
Ikan sidat yang berasal dari lapangan diaklimatisasi dalam bak

penampungan sebelum di dipelihara di kolam. Pemeliharaan sidat di kolam
dimaksudkan untuk mencoba melihat pertumbuhan sidat di luar lingkungan

alaminya sekaligus upaya awal domestikasi sidat. Sidat ditebar dalam kolam yang

dilapisi dengan terpal, kemudian diberi waring. Sidat diberi makan pelet. Sampling

dilakukan setiap bulan dari Agustus-Oktober dengan mengukur dan menimbang
30 ekor sidat untuk melihat pertumbuhannya (Tabel 17).

Pertumbuhan bobot diukur dengan menggunakan timbangan elektrik

dengan ketelitian 0.01 gram. Pertumbuhan mutlak dihitung dengan menggunakan
rumus Effendi (1997) sebagai berikut :

W = Wt – Wo

Dimana:
W
= Pertumbuhan bobot (g);
Wt
= Bobot tubuh bulan t (g);
Wo
= Bobot tubuh bulan sebelumnya (g)

Pertumbuhan panjang diukur dengan menggunakan papan ukur dengan

ketelitian 0.1 gram.

P = Pt – Po

Dimana:
P
= Pertumbuhan panjang (cm);
Pt
= panjang bulan t (cm);
Po
= panjang tubuh bulan sebelumnya(cm)
Pertumbuhan adalah perubahan ukuran baik panjang, berat atau volume

dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ini secara fisik diekspresikan dengan
adanya perubahan jumlah atau ukuran sel penyusun jaringan tubuh pada periode
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waktu tertentu. Sedangkan secara energetik, pertumbuhan diekspresikan dengan
adanya perubahan kandungan total energi tubuh pada periode waktu tertentu.

Pertumbuhan terjadi apabila ada kelebihan energi bebas setelah energi

yang tersedia dipakai untuk metabolisme standar, energi untuk proses

pencernaan dan energi untuk aktivitas. Menurut Effendie (1997) pertumbuhan
dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diantaranya keturunan, seks,
umur, dan faktor dari luar diantaranya lingkungan perairan, pakan, penyakit dan

parasit. Pertumbuhan dipengaruhi juga oleh ruang gerak. Makanan merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dimana berfungsi sebagai zat

pembangun tubuh, sumber energi dan bahan pengganti sel-sel tubuh yang rusak
(Brown, 1957).

Tabel 17 menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang dari Agustus-Oktober

cenderung turun. Dari tabel diketahui bahwa pertumbuhan berat sidat lebih
dominan dari pada pertumbuhan beratnya. Pertumbuhan panjang dan bobot sidat

relatif kecil. Hal ini dapat disebabkan karena faktor lingkungan perairan dan juga
makanan. Lingkungan perairan di kolam kurang sesuai untuk tempat hidup sidat,

karena ruang gerak yang terbatas bila dibandingkan dengan lingkungan alaminya.

Kualitas air yang berbeda juga dapat mempengaruhi lambatnya pertumbuhan

sidat. Sidat di lingkungan alaminya biasa memakan ikan, gastropoda, insekta,
oligochaeta, dan crustacea. Makanan buatan berupa pelet mungkin kurang sesuai
secara komposisi atau kurang disukai oleh sidat.

Tabel 17. Pertumbuhan Sidat di Kolam Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum

Agustus

Rata-rata
Panjang total
(cm)
29, 67

Oktober

30,79

Bulan

September

30,72

Rata-rata
Berat (gram)
32,40
44,80
52,33
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0,07
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1,05
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6. KESIMPULAN
1) Berdasarkan hasil analisa kualitas air menunjukkan bahwa perairan pada
lokasi penelitian memiliki kriteria yang sesuai untuk kehidupan ikan sidat.

2) Pola pertumbuhan ikan sidat selama penelitian menunjukkan hasil yang
bersifat

alometrik

(+),

dimana

pertumbuhan

bobot

lebih

cepat

dibandingkan panjang, menandakan bahwa ikan sidat yang dimaksud
dapat tumbuh dengan baik di perairan tersebut. Hal ini juga menjadi
indikasi bahwa perairan tersebut menunjang dalam hal ketersediaan
makanan maupun kondisi lingkungannya.

3) Komposisi species ikan sidat pada tiap lokasi yaitu sample ikan yang

berasal dari Bengkulu 85% A. bicolor, 12% A.marmorata dan 3 % A.
nebulosa; Lampung yaitu 93% A.bicolor dan 7% A.nebulosa dan Cilacap
100% A.bicolor.

4) Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan sidat di Bengkulu,
Lampung dan Cilacap yaitu bubu, pancing tanpa kail dan fyke net.

5) Semua isi lambung sample ikan sidat (A. bicolor) yang didapat berada
dalam keadaan kosong. Hal ini diduga karena ikan sudah memuntahkan isi
lambungnya

sesaat

setelah

tertangkap

nelayan.

Berbeda

dengan

A.marmorata yang ditangkap di Sungai Manna, Bengkulu menunjukkan
bahwa makanan utamanya yaitu kepiting dengan makanan pelengkap yaitu
ikan dan tambahan berupa udang.

6) Semua sample ikan sidat (A. marmorata) yang tertangkap di Sungai Manna,
Bengkulu terdapat cacing nematoda yang merupakan parasit di lambung
ikan.

7) Trend CPUE di wilayah Bengkulu menunjukkan penurunan hingga tahun
2015 sedangkan Lampung dan Cilacap tidak dilakukan analisa CPUE.

8) Penghasilan nelayan per malam tertinggi di Kabupaten Cilacap yaitu Rp
400.000,-

9) Pertumbuhan panjang dan bobot sidat relatif kecil yang dipelihara dikolam
kurang optimal.
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LAMPIRAN II. KUALITAS PERAIRAN DI CILACAP

No

Parameter

Bendung Gerak Serayu

Kali Tipar

Juni

Agust

Juni

Agust

30.1

32

33.8

32.2

Kedalaman (m)

0-7

0-8

0-2

0-2

pH

5.5

6.88

6

6.66

8.5

7.5

4.6

5

0.48

0.5

0.6

0.8

(m/s)

1.67

2.01

0.4

0.13

DHL (µs/cm)

150.3

190.3

179.2

155.1

Bulan
A
1
2
3

B
1
2
3
4
5
6
7

FISIKA

Temperatur
(⁰ C)

Kecerahan (cm) 5
KIMIA

Oksigen

terlarut)

(O2-

(mg/L)

Karbondioksida
(CO2) (mg/L)

Salinitas (‰)

Kecepatan arus
turbidity

3

73.9

5

3

10.24

56

7

0

200

8

0.1
23.8
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LAMPIRAN III. KUALITAS PERAIRAN DI LAMPUNG
Parameter
Bulan
A
1
2
3

B
1
2
3
4
5
7
8

FISIKA

Temperatur
(⁰ C)

Tulung Babi

Air Ngaras

Juni

Agustus

Juni

Agustus

30.3

30.5

28.5

28.2

0-1

0-1

Kecerahan (cm) 10

15

20

Kedalaman (m)

0-2

pH

6.19

6.6

6.48

6.78

(O2-terlarut)

1.7

4.5

7.5

6.8

KIMIA

Oksigen
(mg/L)

Karbondioksida
(CO2) (mg/L)

Salinitas (‰)

1.25

0-2

23

2.5

6

(m/s)

0

0

turbidity

16.87

10.4

Kecepatan arus
DHL (µs/cm)

4093

2053

57

0.6
0.1
0

116.2
7.96

4
0

134
6.4
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FOTO-FOTO KEGIATAN

Ikan Sidat (Anguilla bicolor bicolor)

Ikan Sidat (Anguilla marmorata)

Pengukuran ikan dan kualitas perairan.

Transaksi nelayan dan pengepul
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Jaring dan ukuran net yang digunakan

Tempat penampungan sementara ikan sidat

Pengukuran morfometrik
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