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PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DALAM PENERAPAN PERIKANAN BERBASIS
BUDIDAYA DI WADUK WADASLINTANG PROPINSI JAWA TENGAH

MONITORING DAN DAMPAK PASCA PENEBARAN IKAN PATIN DI WADUK
WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH

ABSTRAK

Waduk Wadaslintang terletak di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah, mulai dibangun tahun 1982 – 1986. Waduk Wadaslintang memiliki
luas permukaan sebesar 1463 hektar dan kedalaman rata-rata ± 33 meter dengan
kedalaman maksimum mencapai 135-190 meter sehingga masuk dalam kategori waduk
dalam. Penelitian monitoring dan dampak penebaran ikan patin di Waduk Wadaslintang
dilakukan sejak bulan Januari hingga September 2014 yang bertujuan untuk mengetahui
tentang   kualitas air dan lingkungan, pertumbuhan ikan patin dan dampaknya terhadap
kehidupan ikan lain, hasil tangkapan nelayan, pendapatan nelayan. Penelitian dilakukan
dengan metode survei, wawancara dan percobaan alat tangkap jaring. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara ekologi kualitas perairan waduk yang diteliti masih dalam
keadaan baik dan layak untuk mendukung kehidupan ikan. Hasil analisis pertumbuhan ikan
patin hasil introduksi diketahui pola pertumbuhan isometrik, didominasi oleh ikan betina,
tingkat kematangan gonad pada umumnya TKG I-II, mampu tumbuh mencapai panjang
total 59,33 cm dengan laju pertumbuhan sebesar 0,22 / th. Indeks keanekaragaman ikan di
Waduk Wadaslintang termasuk kategori rendah (1,37-1,90) dan tidak ada jenis ikan yang
mendominasi. Berdasarkan kurva ABC, ekosistem Waduk Wadaslintang dalam keadaan
equilibrium belum mengalami ganguan ekologi pasca penebaran ikan patin. Berdasarkan
species contency, ikan kalkul, brek dan andong mendominasi hasil tangkapan jaring
ukuran (0,75 inci), ikan nila dan andong mendominasi hasil tangkapan jaring ukuran (1,50
inci), ikan brek dan nila mendominasi hasil tangkapan jaring ukuran (2 inci), ikan nila
mendominasi hasil tangkapan jaring ukuran 2,5; 3 dan 3,5 inci. Berdasarkan perhitungan
menggunakan indeks relatif penting, dimana ikan nila dan ikan brek merupakan dua jenis
ikan yang mempunyai nilai IRP yang tinggi, karena dua jenis ikan tersebut merupakan ikan
yang dominan banyak tertangkap berdasarkan jumlah individu, berat dan frekuensi
tertangkapnya. Nilai R/C yg di dapat tahun 2014 meningkat yaitu 1,31, jika dibandingkan
dengan nilai R/C pada tahun 2013 sebesar 1,09 hal ini disebabkan meningkatmya hasil
tangkapan nelayan perhari, khususnya ikan patin sudah mulai banyak tertangkap oleh
nelayan yang akan berdampak meningkatnya hasil tangkapan maupun pendapatan
nelayan.
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KATA PENGANTAR

Kegiatan Penelitian Monitoring Dan Dampak Pasca Penebaran Ikan Patin Di

Waduk Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun

2014 merupakan lanjutan dari kegiatan Penelitian Perikanan Berbasis Budidaya (Culture-

Based Fisheries, CBF) di Perairan Waduk Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Propinsi

Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan kegiatan Penelitian Bio-ekologi

Populasi Ikan Ekonomis Untuk Perikanan Berbasis Bididaya Di Beberapa Waduk Propinsi

Jateng pada tahun 2012. Kegiatan penelitian tahun 2012 utamanya adalah untuk

mengetahui tentang   kualitas air dan lingkungan (karakteristik habitat), bio-ekologi ikan

ekonomis, estimasi potensi produksi sebagai waduk calon lokasi pengembangan perikanan

berbasis budidaya. Penelitian pada tahun 2013 selain melanjutkan program monitoring

biolimnologi perairan Waduk Wadaslintang, maka penelitian CBF pada tahun ini juga

dicoba dilakukan penebaran ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus). Penelitian

tahun 2014 merupakan kegiatan penelitian terakhir yang difokuskan untuk memonitor

penebaran ikan patin dan dampaknya terhadap kehidupan ikan lain.

Penelitian bersifat survei lapangan yang melibatkan empat orang  peneliti dan dua

orang teknisi dari Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Palembang. Disamping itu

juga dibantu oleh beberapa enumerator lapangan untuk pengumpulan data dan

pelaksanaan  kegiatan di lapangan. Pada kesempatan ini team peneliti akan

menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepala Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BP3U) Palembang.

2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dan Jajarannya.

3. Ketua Unit Perikanan Perairan Umum (UPPU) Wadaslintang.

4. Kelompok Nelayan Waduk Wadaslintang.

Atas segala perhatian, bantuan dan dukungannya hingga terlaksananya penelitian ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan,  sehingga team

peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas koreksi yang bersifat membangun.

Palembang, Desember  2014

Tim Peneliti
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Luas perairan umum di Indonesia diperkirakan sekitar 54 juta ha, yang

terdiri dari perairan sungai beserta lebaknya dengan luas sekitar 12,5 juta ha,

danau alami dan buatan dengan luas sekitar 2,1 juta ha, dan perairan rawa

dengan luas sekitar 39,4 juta ha. Dari total luas perairan umum tersebut 60 %

berada di pulau Kalimantan, 30 % berada di pulau Sumatera dan sisanya 10

% berada di pulau Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

(Anonimus, 2010). Sukadi & Kartamihardja (1995) dalam Purnomo (2011)

menyatakan bahwa perairan umum daratan Indonesia diperkirakan seluas

13,85 juta ha, yang terdiri dari 12 juta ha sungai dan paparan banjir (flood

plains), 1,8 juta ha danau alam dan 0,05 juta ha danau buatan atau waduk.

Perairan umum mempunyai potensi dan peranan yang cukup besar

dalam berbagai kegiatan. Bagi perikanan, perairan umum merupakan sumber

daya alam untuk penangkapan ikan konsumsi maupun ikan hias, benih dan

induk ikan bagi usaha budidaya ikan di samping sebagai tempat usaha

budidaya. Waduk merupakan ekosistem terbuka. Perairan ekosistem terbuka

umumnya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Beberapa kegiatan yang

mempengaruhi kualitas lingkungan perairan di waduk antara lain aktivitas

pemukiman, rekreasi, penggunaan lahan di wilayah tangkapan dan adanya

kegiatan budidaya ikan karamba jaring terapung.

Waduk merupakan tipe perairan umum yang dibuat untuk keperluan

irigasi, PLTA, PAM, Perikanan, Pariwisata dan lain-lain. Pada masa

mendatang perairan Waduk akan terus berkembang seiring dengan keperluan

pertanian. Indonesia memiliki 840 danau dan 735 danau kecil (situ), dan

sekitar 162 waduk (Anonimous, 2003 dalam Purnomo, 2011). Luas perairan

waduk di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum

Tahun 2005 dalam Purnomo, 2011 adalah sekitar 63.570 ha, 49.650 ha (78,1

%) di antaranya tersebar di Pulau Jawa sedangkan sisanya berada di

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Perairan waduk mempunyai posisi yang strategis dan berfungsi multi

guna, selain dimanfaatkan sektor pertanian, juga dimanfaatkan oleh yang lain
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seperti: perikanan, pariwisata, PLTA, PAM, Pemukiman dan sebagainya.

Perairan waduk merupakan salah satu sumberdaya perairan yang potensial

untuk lebih dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan protein ikan bagi

masyarakat, seperti untuk kegiatan budidaya perikanan dan perikanan

tangkap. Stok ikan di beberapa waduk saat sekarang ini sudah semakin

mengalami tekanan yang tinggi dari berbagai sumber akibat : pencemaran,

sedimentasi, penangkapan ikan secara berlebih, introduksi jenis ikan baru

yang tidak dilakukan secara bijaksana dan akibat lainnya. Berbagai bentuk

tekanan tersebut secara kumulatif akan menyebabkan berkurangnya

kelimpahan stok ikan di perairan waduk tersebut dan menurunnya mutu

lingkungan.

Program perikanan tangkap berbasis budidaya (cultur-based fisheries,

CBF) sebenarnya telah lama dikembangkan di Indonesia, terutama di Pulau

Jawa, sejak tahun 2003 (Purnomo et al, 2009). Menurut De Silva et al., 2006,

di beberapa negara lain, terutama di Asia program CBF terbukti cocok

dikembangkan di pedesaan atau daerah terpencil, sebab tujuannya untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran di

pedesaan dan meningkatkan gizi masyarakat (terutama melalui penyediaan

protein hewani bersumber dari ikan yang terjangkau harganya).

Upaya penenbaran ikan diperairan waduk bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas perairan tersebut. Kebanyakan kegiatan

pemanfaatan sumberdaya ikan di waduk melalui kegiatan penangkapan dan

budidaya mempunyai kecendrungan semakin tidak terkendali, dimana jumlah

ikan yang ditangkap tidak lagi seimbang dengan daya pulihnya. Untuk itu

diperlukan pengelolaan sumberdaya ikan diperairan waduk yang lebih berhati-

hati. Untuk mencapai tujuan pengelolaaan sumberdaya ikan yang lebih

berhati-hati maka perlu diterapkan pengelolaan perikanan berbasis budidaya

di perairan waduk tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan ikan berbasis budidaya dapat dicapai salah

satunya dengan cara penebaran ikan (stocking) dalam rangka meningkatkan

produksi sumberdaya ikan, kesejahteraan masyarakat nelayan setempat dan

melestarikan keanekaragaman sumberdaya ikan di perairan waduk tersebut.

Hasil studi Kartamihardja (2007) menunjukan bahwa penebaran ikan

umumnya belum dilandasi hasil kajian ilmiah yang memadai dan tidak pernah
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dimonitor serta dievaluasi sehingga upaya penebaran tidak berdampak nyata

terhadap peningkatan hasil tangkapan. Kegagalan penebaran disebabkan

oleh berbagai faktor, antara lain: jenis ikan tebaran tidak sesuai, jumlah ikan

yang ditebarkan tidak optimal, ukuran ikan tebaran terlalu kecil dan system

penangkapan yang belum terencana.

1.2.Tinjauan Pustaka
Perairan umum mempunyai posisi yang strategis dan berfungsi multi

guna, selain dimanfaatkan sektor perikanan, juga dimanfaatkan oleh sektor

lain seperti, perindustrian, pariwisata, perhubungan, pemukiman dan

sebagainya. Perairan umum terdiri dari danau, waduk, rawa, lebak, sungai,

genangan air lainnya merupakan salah satu sumberdaya perairan yang

potensial untuk lebihkan dalam memenuhi kebuthan protein bagi masyarakat,

seperti untuk kegiatan budidaya perikanan.

Stok ikan di perairan umum semakin mengalami tekanan yang tinggi

dari berbagai sumber diantaranya akibat, pencemaran, sedimentasi akibat

penggundulan hutan, konservasi lahan pertanian menjadi pemukiman,

penangkapan ikan secara berlebih, introduksi jenis baru yang tidak dilakukan

secara bijaksana dan akibat lainnya. Berbagai bentuk tekanan tersebut

secara kumulatif akan menyebabkan berkurangnya kelimpahan stok ikan di

perairan umum dan menurunnya mutu lingkungan perairan.

Upaya penebaran ikan di perairan umum Indonesia telah banyak

dilakukan terutama sejak abad 20, dengan tujuan untuk meningkatkan

produktivitas perairan tersebut (Anonimous, 2010). Pengelolaan perairan

umum sebagai salah satu upaya kegiatan perikanan dalam memanfaatkan

sumberdaya ikan di perairan umum secara berkelanjutan perlu dilakukan

secara bijaksana. Kegiatan pemanfaatan suberdaya ikan di perairan umum

melalui kegiatan penangkapan dan budidaya mempunyai kecenderungan

semakin tidak terkendali, dimana jumlah ikan yang ditangkap tidak seimbang

dengan daya pulihnya.

Perikanan berbasis budidaya (culture based fisheries, CBF) adalah

merupakan kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan di perairan yang

relatif berukuran kecil, jadi merupakan bagian integral dari rencana

pengelolaan dan pemanfaatan perairan umum. Dibeberapa Negara yang
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sedang berkembang terutama di Asia, program CBF terbukti cocok

dikembangkan di pedesaan atau daerah terpencil, sebab tujuannya untuk

meningkatkan gizi masyarakat, terutama melalui penyediaan protein hewani

bersumber dari ikan yang terjangkau harganya (De Silva et al., 2006) Di

negara yang sudah maju perikanan CBF lebih banyak dimanfaatkan sebagai

perikanan rekreasi atau penyaluran hobi dan untuk konservasi (Purnomo et

al., 2010).

Perikanan berbasis budidaya (culture based fisheries) adalah

perikanan tangkap yang kebanyakan atau seluruhnya bergantung pada input

benih dari luar atau panti benih (FAO, 1997a). Definisi tersebut kini telah

diperluas, yaitu suatu teknologi pemacuan stok yang tujuannya untuk

melengkapi (supplementing) atau menopang (sustaining) rekruitmen alami

suatu atau beberapa jenis ikan agar produksinya meningkat secara lestari

melalui proses secara alami (FAO, 1997; FAO 1997a; De Silva et al., 2006;

Cowx, 1998; Welcomme and Bartley, 1998; Anonim, 2001 dalam Purnomo,

2010). Menurut FAO (1997b dalam Purnomo 2011), pengertian CBF juga

termasuk upaya pemacuan (enhancement) yang mungkin bisa berupa:

introduksi species baru, restoking di perairan alami atau buatan, penyuburan

perairan (fertilization), rekayasa lingkungan termasuk perbaikan

(improvement) dan modifikasi habitat, merubah komposisi jenis ikan yang

tidak dikehendaki. Perikanan CBF biasanya dilakukan di perairan yang relatif

berukuran kecil (De Silva and Funge-Smith, 2005). Berdasarkan ukurannya ,

De Silva and Funge-Smith, 2005 mengusulkan bahwa pengertian kecil adalah

yang luasnya <400 ha, sedangkan De Silva et al, 2006 berdasarkan

pengalamannya bahwa perairan berukuran kecil adalah yang luasnya <100

ha. Nguyen et al, 2001 berdasarkan pengalaman penelitiannya di sejumlah

waduk dan danau tapal kuda (oxbow lakes) di Vietnam <200 ha. Banyak

pendapat tentang pengertian perairan berukuran kecil ini. Menurut De Silva

and Funge-Smith, 2005 dan pengalaman Anonim (2001), ukuran badan air

bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan program CBF, menurutnya

yang sangat penting adalah faktor kemampuan mengelola sumberdaya ikan

dan badan air tersebut yang biasanya dilakukan oleh lembaga kelompok

nelayan.
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Kegiatan penebaran ikan dari berbagai jenis ikan sudah sering

dilakukan di berbagai waduk di Indonesia. Khususnya waduk di Jawa hampir

setiap tahun ada kegiatan penebaran ikan dari berbagai instansi pemerintah

dan swasta. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kehewanan, Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008

melakukan penebaran ikan di waduk Gajah Mungkur (Anonimous, 2006,2008)

dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen pada tahun 2007

melakukan penebaran ikan di waduk Kedungombo (Anonimous, 2008). Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memberi bantuan 450.000

ekor benih ikan untuk ditebar di Waduk Gajah Mungkur (WGM) secara

bertahap di tahun 2012. Untuk penebaran kali pertama yakni 100.000 ekor

benih ikan nila (www.solopos.com). Dalam rangka memperingati Hari Pers

Nasional (HPN) tahun 2012, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan PWI Perwakilan Jateng IV dan

Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan aksi tebar 6000 ekor benih

ikan nila dan tawes di perairan Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor,

Benih ikan itu merupakan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan

Kebumen. (http://www.beritakebumen.info/2012/02/aksi-tebar-ikan-dan-

tanam-pohon-hpn.html#ixzz1wtwYDvY5).

Menurut Purnomo et al, 2009 menyatakan bahwa penelitian pemacuan

stok, baik yang berupa restoking maupun introduksi berbagai jenis ikan sudah

sering dilakukan di berbagai perairan umum daratan Indonesia. Khususnya di

Pulau Jawa penelitian yang dimaksud antara 2000-2003 pernah dilakukan

oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan,

diantaranya ialah introduksi ikan patin siam (Pangasionodon hypophthalmus)

di waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah pada tahun 1999-2001 (Purnomo,

2000; Purnomo et al., 2003), introduksi udang galah (Macrobrachium

rosenbergii) di waduk Darma, Jawa Barat pada tahun 2000 (Tjahjo dan

Purnamaningtyas, 2004) dan pemacuan stok ikan baung (Mystus nemurus) di

Waduk Wadaslintang, Jawa Tengah pada tahun 2002 (Kartamihardja dan

Purnomo, 2006; Purnomo dan Kartamihardja, 2007).
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1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian
1.3.1. Tujuan : - Memantau perkembangan kegiatan perikanan berbasis

budidaya (CBF) dengan melihat distribusi dan

pertumbuhan ikan patin yang akan berdampak pada

kesejahteraan masyarakat sekitar perairan yang

dikelola.

1.3.2. Sasaran : - Terwujudnya peningkatan produksi hasil tangkapan ikan

di perairan Waduk Wadsalintang.

- Terwujudnya struktur komunitas ikan yang produktif,

seimbang dan efisien dalam memanfaatkan sumberdaya

yang tersedia.

1.4. Keluaran yang diharapkan
Mendapatkan data dan informasi produksi ikan dari dampak

penebaran ikan patin di Waduk Wadaslintang dilihat dari peningkatan

hasil tangkapan dan pendapatan nelayan di waduk tersebut.

1.5.. Hasil yang diharapkan
Data potensi produksi, data perkembangan ikan patin hasil tebaran.

1.6. Manfaat dan dampak
1.6.1. Manfaat

Peningkatan hasil tangkapan ikan oleh nelayan.

1.6.2. Dampak
Peningkatan pendapatan nelayan dan tersedianya protein hewani ikan

yang murah.

1.7. Hasil yang telah dicapai
Hasil penelitian tahun 2011 menunjukkan bahwa sebagian besar

perairan yang diteliti masih layak untuk kehidupan ikan dan produksitivitas

tergolong subur (eutrofik). Keragaman sumberdaya ikan di lokasi penelitian

mencapai 11 jenis. Jenis ikan yang paling sering ditemukan yaitu ikan nila

(Oreochromis niloticus). Di Waduk Sermo, Penjalin dan Sempor di dominasi

oleh ikan red devil (Amphilopus citrinellus) (78 %), ikan manila gif
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(Parachromis managuensis) (73 %) dan ikan lohan (Cichlasoma

trimaculatum) (97,8 %). Umumnya nelayan sudah bergabung dalam kelompok

nelayan.

Hasil penelitian tahun 2012 Secara ekologi kualitas perairan waduk

yang diteliti masih dalam keadaan baik dan layak untuk mendukung

kehidupan ikan. Hasil analisis terhadap beberapa aspek (ekologi, perikanan)

Waduk Wadaslintang merupakan Waduk yang paling cocok untuk

pengembangan CBF. Hasil analisis biologi ikan nila di waduk yang diteliti

diketahui mempunyai pola pertumbuhan isometrik, ikan nila jantan dominan di

Waduk Wadaslintang, sedangkan Waduk Sempor didominasi oleh ikan nila

betina, fase matang gonad rata-rata terjadi pada bulan September dan

mempunyai fekunditas berkisar antara 797-1418 butir (Wadaslintang), 1112-

2083 butir (Sempor), 581-1081 butir (Sermo) dan 357-1211 butir (Penjalin).

Potensi produksi ikan di Waduk Wadaslintang adalah 64,66 kg/ha/tahun atau

43,198 ton/tahun, sedangkan Waduk Sempor adalah 32,73 kg/ha/tahun atau

12,698 ton/tahun. Nilai pertumbuhan ikan nila di Waduk Wadaslintang

mencapai 48,83 cm dengan laju pertumbuhan sebesar 0,69/tahun, sedangkan

Waduk Sempor mencapai 42,89 cm dengan laju pertumbuhan sebesar

0,13/tahun. Jenis ikan yang dapat ditebar dalam rangka pengembangan CBF

adalah ikan patin (Pangasianodon hypophthalmus), berdasarkan hasil uji

coba penebaran benih ikan patin yang dipelihara selama dua bulan diketahui

rata-rata laju pertumbuhan panjang benih adalah 0,19 cm/hari dan

pertambahan berat rata-rata 1,21 gr/hari.

Hasi penelitian tahun 2013, secara ekologi kualitas perairan waduk

yang diteliti masih dalam keadaan baik dan layak untuk mendukung

kehidupan ikan.

Hasil analisis biologi beberapa jenis ikan yang diteliti (Betutu, Brek, Patin dan

Lele) diketahui pola pertumbuhan pada umumnya allometrik, tingkat

kematangan gonad pada umumnya TKG IV kecuali ikan patin pada umumnya

baru TKG I-II, luas relung komunitas ikan diwaduk Wadaslintang berkisar

antara 1,8 s/d 2.75, luas relung terbesar dimiliki oleh ikan patin sebesar 2,75

dan terkecil ikan lele sebesar 1,8. Jenis-jenis ikan karnivora memiliki peluang

kompetisi tinggi dalam makanan ditunjukkan dengan nilai relung tumpang

tindih yang tinggi dan kesamaan jenis makanan yang dimakan. Ikan patin
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merupakan ikan tebaran baru, memiliki peluang kompetisi tinggi makanan

dengan ikan melem, makanan tersebut jenis makanan pelengkap bukan

makanan utama. Jenis ikan yang ditemukan sebanyak 20 jenis yang

didominasi oleh kelompok Cyprinidae. Rataan hasil tangkapan nelayan

berkisar antar 0,21-0,71 kg/pcs/hari/nelayan, hasil tangkapan ikan didominasi

oleh ikan nila, ukuran mata jarring 2,5 dan 3,5 inchi sama-sama produktif

untuk menangkap ikan, ikan nila menyebar ke seluruh waduk. Pertumbuhan

ikan patin pasca penebaran memiliki laju pertumbuhan panjang berkisar

antara 3-6,17 cm/bulan (rata-rata 4,05 cm/bulan). Kelimpahan plankton

berkisar antara 355.180-511.055 ind/l yang didominasi oleh   Chlorophyceae,

indeks keanekaragaman berkisar antara 2,02-2,54 (belum tercemar), indeks

dominansi berkisar antara 0,10-0,22 (tidak ada yang mendominasi) dan

indeks keseragaman berkisar antar 0,02-0,04 (tidak seragam).

Pengalaman nelayan berkisar antara 3-30 tahun, usia antara 15-55 tahun,

sebagai nelayan penuh (63 %), sebagai nelayan sambilan (37 %). Pemasaran

hasil tangkapan ikan langsung ke pengepul, pendapatan bersih per hari

dalam tiap bulan berkisar antara Rp 32.500,- hingga Rp 58.000,- . Nelayan

memperoleh keuntungan tipis dengan R/C ratio 1,09.
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BAB II. METODE PENELITIAN

2.1. Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian  dimulai pada bulan Pebruari 2014 hingga

September 2014. Penelitian bersifat survey lapangan yang dilakukan di

Waduk Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan pengamatan

lapangan dilakukan 3 kali pada bulan April, Juni, September 2014.

Untuk mencapai tujuan penelitian maka kegiatan penelitian dibagi

menjadi beberapa tahap, yaitu:

1) Survei/monitoring aspek biolimnologi perairan. Pada tahap ini pekerjaan

yang dilakukan adalah melakukan pengukuran aspek biolimnologi

lingkungan perairan, parameter yang diukur yaitu: suhu air, kecerahan air,

oksigen terlarut, pH air, alkalinitas serta kelimpahan plankton.

2) Monitoring sumberdaya ikan asli dan tebaran, terdiri atas tahapan:

a) Monitoring hasil tangkapan ikan. Survei dilakukan di tempat-tempat

nelayan biasanya mendaratkan ikan. Tujuannya selain untuk data

dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan,

juga untuk mendapatkan data tentang jumlah dan jenis ikan

tangkapan nelayan termasuk ikan patin yang ditebar.

b) Percobaan penangkapan ikan memakai jaring insang. Penangkapan

dilakukan pada beberapa lokasi dengan menggunakan jaring insang

dengan ukuran mata jaring antara 0,75; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5

inchi. Pada penelitian percobaan alat tangkap jaring yang ukuran 0,5

inchi tidak boleh dioperasikan karena mempunyai ukuran mata jaring

yang sangat kecil, oleh sebab itu dilarang pengoperasiannya, maka

sebagai penggantinya adalah jaring dengan ukuran 0,75 inchi.

Tujuannya untuk mengetahui struktur komunitas ikan pasca

penebaran ikan patin, mendapatkan data komposisi jenis ikan.

c) Pencatatan hasil tangkapan para nelayan setiap hari oleh petugas

pencatat (enumerator). Tugasnya adalah mencatat hasil tangkapan

tiap jenis ikan yang didapat setiap hari, di beberapa lokasi

pendaratan ikan yang telah ditentukan di Waduk Wadaslintang.
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Selain itu, tugas pencatat tersebut juga mencatat ukuran panjang dan

berat ikan patin yang tertangkap nelayan setiap hari.

3. Pengamatan biologi terhadap ikan patin terdiri dari : Hubungan panjang

berat, sex  ratio, TKG, IKG, Fekunditas dan diameter telur.

4. Survei/monitoring karakteristik lingkungan perairan (Tabel 1).

Tabel 1. Parameter dan metode analisis sampel air

Parameter Satuan Metode dan peralatan

1. Suhu 0 C Insitu.  Termometer

2. Kecerahan cm Insitu. Piring sechi

3. pH pH unit Insitu.  pH universal indicator

4. Oksigen terlarut mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri dengan
larutan thiosulfat sebagai titrant.

6. Alkalinitas mg/L Insitu, metode Winkler, titrimetri dengan
larutam H2SO4 sebagai titrant

7. Karbondioksida mg/L Insitu, metode titrasi

2.2. Analisis Data

 Data fisika-kimiawi air setelah dipilah-pilah dan ditabulasikan selanjutnya

dianalisis deskriptif menggunakan metoda manual.

 Data komposisi dan kelimpahan plankton setelah ditabulasikan

selanjutnya dianalisis secara terpisah antara kelimpahan fitoplankton dan

zooplankton menggunakan model indek keragaman dari Shanon-Wiener

(Odum, 1971). Informasi dari penghitungan menggunakan model tersebut

dapat dipakai untuk mengetahui gambaran mutu biologis lingkungan

perairan (Krebs, 1992) yang kriterianya adalah sebagai berikut:

# Indek keragaman > 2,5. Indek ini menggambarkan kondisi lingkungan

perairan yang masih sangat baik dan tidak tercemar. Proses

biogeokimiawi; terutama untuk zat hara perairan; masih berjalan baik.

Tidak ada salah satu marga atau jenis fitoplankton yang mendominasi.

Anggota filum Chlorophyta dan Euglenophyta berkembang dengan baik,
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karena umumnya anggota filum ini adalah jenis yang toleran. Meskipun

demikian biasanya ditemukan juga jenis-jenis yang moderat.

# Indek keragaman antara 1,0 – 2,5. Indek ini menggambarkan kondisi

lingkungan perairan yang agak baik, dengan kandungan bahan organik

cukup nyata. Kandungan bahan organik ini dapat berasal dari

pencemaran atau sebab alamiah. Komunitas fitoplankton umumnya tidak

secara mencolok didominasi oleh filum Cyanophyta atau jenis-jenis

moderat lainnya. Filum Chlorophyta dan Euglenophyta umumnya

populasinya agak tertekan dan rendah keanekaragamannya. Filum

Cyanophyta biasanya agak menonjol populasinya.

# Indek keragaman < 1. Lingkungan tercemar berat oleh bahan organik

atau bahan pencemar lainnya. Ada jenis fitoplankton yang sangat

menonjol dan mendominasi komunitas fitoplankton yaitu anggota-

anggota filum Chrysophyta organisme yang bertahan pada kondisi buruk

ini umumnya adalah organisme-organisme tolerant.

 Dari data hasil tangkapan nelayan dibuat grafik hasil tangkapan selama

setahun, komposisi hasil tangkapan peralat tangkap diolah menggunakan

program Microsoft office excel 2007.

Biologi Ikan
1. Hubungan Panjang berat

Hubungan bobot tubuh dengan panjang (total) ditentukan berdasarkan

rumus Effendie (1979) yaitu :   W = aLb

Keterangan : W = berat ikan (gr)

L =  panjang ikan (mm)

a dan b = konstanta regresi

Penentuan nilai b dilakukan dengan uji t, dimana ada usaha untuk melakukan

penolakan atau penerimaan hipotesa yang dibuat. Hipotesanya adalah sbb :

Ho : b = 3

H1 : b ≠ 3

T hitung dihitung menggunakan rumus sbb :
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T hit =
1

21




S



2. Sex ratio
Nisbah kelamin dihitung dengan cara membandingkan jumlah ikan

jantan dan betina yang diperoleh sesuai dengan Haryani, (1998), adalah

sebagai berikut :

Rasio kelamin =  J/B (J = Jumlah ikan jantan (ekor), B = Jumlah ikan betina

(ekor)

Penentuan seimbang atau tidaknya nisbah kelamin jantan dan betina

dilakukan dengan uji Chi-square (Walpole, 1993).

3. TKG
Penentuan tingkat kematangan gonad dengan metode Nikolsky dalam

Effendie 1997 yaitu:

Tingkat I: Ovari belum masak, transparan, bentuk kecil memanjang seperti

benang,   butir telur belum kelihatan.

Tingkat II: Ukuran ovari lebih membesar, warna agak merah gelap, butir telur

dapat terlihat dengan kaca pembesar.

Tingkat III: Ovari kelihatan membesar mencapai 60 % rongga perut,

berwarna kuning, butir telur mulai kelihatan oleh mata.

Tingkat IV. Volume Ovari mencapai lebih dari 70 % rongga perut, berwarna

kuning, butir telur mudah dipisahkan, bila perut ditekan telur

mudah keluar, siap memijah.

Tingkat V: Ovari berkerut karena habis memijah, masih terdapat sisa telur

dalam ovari, perkemnbangan ovari kembali ke tingkat II.

4. Kebiasaan makan
Untuk mengetahui kebiasan makan maka dilakukan analisis isi lambung ikan

dengan menghitung Index of Preponderance yang merupakan gabungan dari

metode frekunsi kejadian dengan metode volumetrik dengan perumusan

sebagai berikut (Effendi, 1979) :

Vi x Oi

IP = ------------- x 100

∑Vi x Oi

Keterangan :
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Vi = persentase volume satu macam makanan

Oi = persentase frekuensi kejadian satu macam makanan

∑Vi x Oi = Jumlah Vi x Oi dari semua macam makanan

IP = Index of preponderance

Plankton
Kelimpahan Plankton  dihitung dengan menggunakan metode

Sedweight – Rafter Counting (APHA, 2005) :

E
x

D

C
x

B

A
xnN

1


Dimana :

N = Jumlah total zooplankton (sel/l).

n = Jumlah rataan individu per lapang pandang.

A = Luas gelas penutup (mm2).

B = Luas satu lapang pandang (mm2).

C = Volume air terkonsentrasi (ml).

D = Volume satu tetes (ml) dibawah gelas penutup.

E = Volume air yang disaring (l).

Untuk mengetahui nilai keanekaragaman jenis dicari berdasarkan

indeks keanekaragaman Shannon (H’)/ Poole (1974) dengan Rumus :

H’ = - ∑ (ni/n) ln (ni/n)    atau     H’ = - ∑ pi ln pi

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon

ni  = Jumlah individu jenis ke i

n  = Jumlah individu semua jenis

pi  = ni/n

Berdasarkan pada indeks Shannon-Wiener dapat dikelompokkan kondisi

keragaman lingkungan perairan sebagai berikut:

H’ < 1 : Keanekaragaman rendah

1 < H’< 3 : Keanekaragaman sedang

H’ > 3 : Keanekaragaman tinggi

Indeks keseragaman (Odum, 1993), dihitung dengan membandingkan

indeks keanekaragaman (H’) dengan nilai maksimumnya (H’ maks):
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maksH

H
E

'

'


Dimana :

H’ maks = Nilai keanekargaman maksimum (log2 S)

E = indeks keseragaman

H’ = Nilai indeks keanekaragamn

s = jumlah seluruh spesies

Dengan kriteria :

E ~ 0 = Terdapat dominansi spesies

E ~ 1 = Jumlah individu tiap spesies sama

Dari perbandingan tersebut maka akan dapat suatu nilai yang

besarnya antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai E menunjukkan semakin kecil

pula keseragaman populasi spesies. Semakin besar nilai E, menunjukkan

keseragaman populasi yaitu bila jumlah individu setiap spesies dapat

dikatakan sama atau tidak jauh beda.

Sedangkan dominansi dihitung berdasarkan pada indeks Simpson
(Simpson dalam Odum, 1993), yaitu:

2

 







N

ni
D

di mana:

D  = indeks dominansi Simpson

ni = jumlah individu tiap spesies

Nilai indeks Dominansi (D) dan berkisar antara 0 sampai dengan 1,

nilai D yang mendekati 0 menyatakan bahwa tidak ada jenis yang

mendominansi atau struktur komunitas dalam keadaan stabil dan nilai D

mendekati 1 menandakan bahwa terdapat jenis yang mendominansi atau

terjadi tekanan ekologis sehingga menyebabkan kondisi struktur komunitas

yang labil.
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Struktur komunitas ikan

Indeks keragaman dihitung dengan indeks Shannon-Wiener (H’)

(Shannon-Weaver, 1949 dalam Neofitou et al., 2010; Lakra et al., 2010)

dengan rumus :

H’ = -Σ(ni/N log2(ni/N))

Keterangan :

H’ = Indeks keragaman Shannon-Wiener

Ni = Jumlah total individu spesies

N = Jumlah total semua spesies ikan

Dengan kategori :

H’ = 0 - ≤ 2,302 : keanekaragaman rendah

H’ = ≥2,302 - ≤ 6,907  keanekaragaman sedang

H’ = ≥ 6,907 : Keanekaragaman tinggi

Species contancy (C) dihitung untuk mengetahui intensitas

tertangkapnya suatu jenis ikan dengan mengukur frekuensi tertangkapanya

spesies ikan tersebut pada setiap pemasangan jaring insang percobaan

(Flores et al., 2009) dengan rumus :

C =(x/n) x 100

Keterangan :

x = frekuensi tertangkapnya ikan

n = frekuensi pemasangan alat tangkap

nilai yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan klasifikasi Lasso
(2000) yaitu :

C1 (jarang) < 25 %

C2 (sedang) > 25% dan < 50%

C3 (sering) > 50%
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Metode abundance – biomass comparison (ABC) digunakan untuk

menganalisa kondisi struktur komunitas ikan (Clark & Warwick, 2001) dan

nilai W statistik dengan persamaan (Clarke, 1990) :

W =

Keterangan :

Bi = Biomass species ke i (%)

Ai = Kelimpahan species ke i (%)

S = Jumlah species

Nilai realtif penting jenis ikan yang tertangkap dihitung dengan

persamaan Kolding, 1999 dalam De Silva, 2001.

% IRI = 100* [(%Wi + % Ni)%Fi]/[Σ((%Wj+%Nj)%Fj)]

Keterangan :

IRI = nilai indeks relatif penting spesies ikan ke i

W    = persentase berat dari spesies ke i dalam total tangkapan

N     = persentase jumlah dari spesies ke i dalam total tangkapan

F = frekwensi keberadaan spesies ke i dalam total tangkapan

Analisa pendapatan nelayan dan kelayakan usaha
Untuk menganalisa pendapatan harus diketahui komponen input dan

output sederhana dengan mengunakan rumus (Soekartawi, 1995)

N = TR – TC

Dimana :

N = Pendapatan nelayan

TR = Nilai penjualan hasil tangkap

TC = Biaya usaha tangkapan

Untuk mengetahui kelayakan usaha di pakai formula R/C ratio = TR/TC,

dengan kriteria :

R/C > 1, berarti usaha untung, R/C < 1, berarti usaha rugi dan R/C = 1, berarti

usaha impas.
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BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kualitas Perairan

Hasil pengukuran parameter kualitas air waduk Wadaslintang, selama

penelitian (April, Juni, dan September 2014) sebagai berikut:

3.1.1. Nilai kualitas air berdasarkan kedalaman di Waduk Wadaslintang
bulan April
Oksigen terlarut di Waduk Wadaslintang stasiun inlet sampai kedalaman

3 m, pada bulan April berkisar antara 8,60-10,43 mg/l, oksigen terlarut tertinggi

terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 10,43 mg/l dan terendah pada

lapisan 3 m yaitu 8,60 mg/l. Stasiun tengah sampai kedalaman 10 m pada bulan

April berkisar antara 0,37-12,13 mg/l, oksigen terlarut tertinggi terdapat pada

lapisan permukaan (2 m) yaitu 12,13 mg/l dan terendah pada lapisan 10 m yaitu

0,37 mg/l. Oksigen terlarut pada stasiun outlet sampai kedalaman 10 m pada

bulan April berkisar antara 0,32-11,60 mg/l, oksigen terlarut tertinggi terdapat

pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 11,60 mg/l dan terendah pada lapisan 10 m

yaitu 0,32 mg/l (Gambar 2).

Kisaran suhu perairan Waduk Wadaslintang selama penelitian di stasiun

inlet sampai kedalaman 3 m pada bulan April berkisar antara 27,10-31,00 0C,

suhu tertinggi terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 31,00 0C dan

terendah pada lapisan 3 m yaitu 27,10 0C. Kisaran suhu di stasiun tengah
sampai kedalaman 10 m pada bulan April berkisar antara 28,20-31,20 0C, suhu

tertinggi terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 31,20 0C dan terendah

pada lapisan 10 m yaitu 28,20 0C. Kisaran suhu di stasiun outlet sampai

kedalaman 10 m pada bulan April berkisar antara 28,10-30,20 0C, suhu tertinggi

terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 30,20 0C dan terendah pada

lapisan 10 m yaitu 28,10 0C (Gambar 2).
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Keterangan: A = Inlet , B = Tengah, C = Outlet
Gambar 2. Nilai kualitas air berdasarkan kedalaman di Waduk Wadaslintang

bulan April 2014.

A

B

C
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3.1.2. Nilai kualitas air berdasarkan kedalaman di Waduk Wadaslintang
bulan Juni
Oksigen terlarut di Waduk Wadaslintang stasiun inlet sampai kedalaman

3 m, pada bulan Juni berkisar antara 7,60-9,43 mg/l, oksigen terlarut tertinggi

terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 9,43 mg/l dan terendah pada

lapisan 3 m yaitu 7,60 mg/l. Stasiun tengah sampai kedalaman 10 m pada bulan

Juni berkisar antara 0,37-9,70 mg/l, oksigen terlarut tertinggi terdapat pada

lapisan permukaan (0 m) yaitu 9,70 mg/l dan terendah pada lapisan 10 m yaitu

0,37 mg/l. Oksigen terlarut pada stasiun outlet sampai kedalaman 10 m pada

bulan Juni berkisar antara 0,32-10,60 mg/l, oksigen terlarut tertinggi terdapat

pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 10,60 mg/l dan terendah pada lapisan 10 m

yaitu 0,32 mg/l (Gambar 3).

Kisaran suhu perairan Waduk Wadaslintang selama penelitian di stasiun

inlet sampai kedalaman 3 m pada bulan Juni berkisar antara 26,49-30,90 0C,

suhu tertinggi terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 30,90 0C dan

terendah pada lapisan 3 m yaitu 26,49 0C. Kisaran suhu di stasiun tengah
sampai kedalaman 10 m pada bulan Juni berkisar antara 28,58-30,90 0C, suhu

tertinggi terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 30,90 0C dan terendah

pada lapisan 10 m yaitu 28,58 0C. Kisaran suhu di stasiun outlet sampai

kedalaman 10 m pada bulan Juni berkisar antara 28,52-30,40 0C, suhu tertinggi

terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 30,40 0C dan terendah pada

lapisan 10 m yaitu 28,52 0C (Gambar 3).

Kisaran pH perairan Waduk Wadaslintang selama penelitian di stasiun

inlet sampai kedalaman 3 m pada bulan Juni berkisar antara 8,57-8,72, pH

tertinggi terdapat pada lapisan 3 m yaitu 8,73, pH terendah terdapat pada lapisan

2 m yaitu 8,57. Kisaran pH di stasiun tengah sampai kedalaman 10 m, pada

bulan Juni berkisar antara 8,78-9,0 pH tertinggi terdapat pada lapisan 3, 4, 5 m

yaitu masing-masing 9,0, pH terendah terdapat pada lapisan 1 m yaitu 8,78.

Kisaran pH di stasiun outlet sampai kedalaman 10 m, pada bulan Juni berkisar

antara 9,0-9,26, pH tertinggi terdapat pada lapisan 7 m dan 8 m, yaitu masing-

masing 9,26, pH terendah terdapat pada lapisan 0 m yaitu 9,0 (Gambar 3).
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Keterangan A= Inlet, B= Tengah, C= Outlet
Gambar 3. Nilai kualitas air berdasarkan kedalaman di Waduk Wadaslintang

bulan  Juni 2014.

A

B

C



Laporan Teknis Penelitian 2014
22

3.1.3. Nilai kualitas air berdasarkan kedalaman di Waduk Wadaslintang
bulan September

Pada bulan September 2014 Waduk Wadaslintang mengalami penurunan

volume air yang sangat banyak, karena pengaruh musim kemarau. Kisaran

Oksigen terlarut di Waduk Wadaslintang stasiun inlet sampai kedalaman 1 m

pada bulan September berkisar antara 6,08-6,50 mg/l, oksigen terlarut tertinggi

terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 6,50 mg/l dan terendah pada

lapisan 1 m yaitu 6,08 mg/l. Stasiun tengah sampai kedalaman 10 m pada bulan

September berkisar antara 0,96-5,68 mg/l, oksigen terlarut tertinggi terdapat

pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 5,68 mg/l dan terendah pada lapisan 9 m

yaitu 0,96 mg/l. Oksigen terlarut pada stasiun outlet sampai kedalaman 10 m

pada bulan September berkisar antara 4,96-6,0 mg/l, oksigen terlarut tertinggi

terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 6,0 mg/l dan terendah pada lapisan

10 m yaitu 4,96 mg/l (Gambar 4). Terlihat bahwa ada penurunan konsentrasi

oksigen seiring dengan penurunan kedalaman air baik inlet, tengah maupun

outlet.

Kisaran suhu perairan Waduk Wadaslintang selama penelitian di stasiun

inlet sampai kedalaman 1 m pada bulan September berkisar antara 25,60-28,10
0C, suhu tertinggi terdapat pada lapisan permukaan (0 m) yaitu 28,10 0C dan

terendah pada lapisan 1 m yaitu 25,60 0C. Kisaran suhu di stasiun tengah
sampai kedalaman 10 m pada bulan September berkisar antara 27,80-28,70 0C,

suhu tertinggi terdapat pada lapisan 1 m dan 2 m yaitu masing-masing 28,70 0C

dan terendah pada lapisan (9 dan10 m) yaitu masing-masing 27,80 0C. Kisaran

suhu di stasiun outlet sampai kedalaman 10 m pada bulan September berkisar

antara 27,80-28,70 0C, suhu tertinggi terdapat pada lapisan 9 m dan10 m, yaitu

masing-masing 28,70 0C dan terendah pada lapisan 9 m dan 10 m yaitu masing-

masing 27,90 0C (Gambar 4).

Hasil pengukuran pH perairan Waduk Wadaslintang selama penelitian di

stasiun inlet sampai kedalaman 1 m pada bulan September, baik pada lapisan

permukaan maupun pada lapisan 1 m sebesar 8. pH di stasiun tengah sampai

kedalaman 10 m, pada bulan September masing-masing sebesar 8. Demikian
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pula pH di stasiun outlet sampai kedalaman 10 m, pada bulan September

masing-masing sebesar 8. (Gambar 4).

Keterangan A= Inlet, B= Tengah, C= Outlet
Gambar 4. Nilai kualitas air berdasarkan kedalaman di Waduk Wadaslintang

bulan  September 2014

A

B

C



Laporan Teknis Penelitian 2014
24

Terlihat bahwa ada penurunan konsentrasi oksigen seiring dengan

penurunan kedalaman air baik inlet, tengah maupun outlet yang terjadi selama

penelitian berlangsung.

Konsentrasi oksigen terlarut secara alami bervariasi pada setiap

kedalaman, penurunan tersebut tidak terlalu tajam, namun mengikuti pola

stratifikasi di daerah epilimnion. Oksigen tinggi karena daerah ini terjadi proses

fotosintesis secara aktif (Boyd, 1993). Pada kedalaman lebih dari tiga meter

konsentrasi oksigen mulai menurun dan pada dasar perairan yang dalam

konsentrasi oksigen sangat rendah dan tidak dapat terdeteksi (nol).

Oksigen secara alami masuk ke dalam perairan terutama melalui proses

fotosintesis sebesar 90-95 % dan yang lain melalui proses difusi dari udara serta

dari perairan itu sendiri (Schimittou, 1991). Proses fotosintesis akan terjadi di

perairan yang masih mendapatkan cahaya matahari, dipengaruhi oleh suhu,

tekanan parsiel yang ada di udara maupun di air, kadar garam serta adanya

senyawa atau unsur yang mudah teroksidasi yang terkandung dalam air

(Wardoyo, 1979). Dari nilai oksigen yang terukur menunjukkan bahwa perairan

Waduk Wadaslintang dilihat dari kandungan oksigennya masih layak untuk

mendukung kehidupan organisme perairan termasuk ikan.

Suhu air di Waduk Wadaslintang baik di inlet, tengah maupun outlet

mempunyai pola cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya

kedalaman perairan. Hal ini karena energi panas yang diterima perairan

semakin dalam semakin kecil. Meskipun suhu air di perairan waduk yang diamati

cenderung menurun dengan bertambahnya kedalaman, namun kondisi suhu

perairan Waduk Wadaslintang belum menunjukkan gejala stratifikasi. artinya

suhu perairan Waduk Wadaslintang masih cukup baik untuk mendukung

kehidupan ikan dan organisme air lainnya.

Keadaan pH selama penelitian menunjukkan nilai yang normal sampai

alkalis hal ini sesuai untuk kehidupan ikan air tawar (Boyd, 1988). Tingkat

keasaman pada stasiun yang diamati menunjukkan bahwa nilai pH dalam

keadaan yang stabil.
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3.1.4. Total alkalinitas (TA) dan Karbon dioksida (CO2)

Alkalinitas diartikan sebagai kapasitas penyangga terhadap perubahan pH

perairan.  Besarnya nilai alkalinitas suatu perairan menunjukkan kapasitas

penyangga perairan tersebut serta dapat digunakan untuk menduga

kesuburannya (Swinggle, 1968). Total alkalinitas Waduk Wadaslintang selama

penelitian (April, Juni, September) dapat dilihat pada Gambar 5. Nilai alkalinitas

tergolong sedang berkisar antara 73-116 mg/l CaCO3 eq (inlet), 55-84 mg/l

CaCO3 eq (tengah) dan 56-91 mg/l CaCO3 eq (outlet). Total alkalinitas tergolong

sedang dan merata di setiap stasiun pengamatan tercermin juga dari pH perairan

dengan kriteria netral hingga basa. Nilai alkalinitas di perairan yang baik berkisar

antara 30-500 mg/l CaCO3 eq, jika lebih dari 40  mg/l CaCO3 eq disebut perairan

sadah dan jika kurang dari 40 mg/l CaCO3 eq disebut perairan lunak (Boyd,

1988). Hasil analisis karbon dioksida di Waduk Wadaslintang selama penelitian

baik di stasiun pengamatan inlet, tengah maupun outlet menunujukkan hasil nol.

Gambar 5. Nilai Alkalinitas berdasarkan stasiun pengamatan di Waduk
Wadaslintang   2014

3.1.5. Kecerahan air
Kecerahan adalah sebagian cahaya yang diteruskan ke dalam air (ukuran

transparansi perairan). Nilai kecerahan perairan Waduk Wadaslintang selama
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penelitian (April, Juni, September) dapat dilihat pada Gambar 6. Kecerahan air

pada stasiun inlet berkisar antara 40-70 cm. Nilai kecerahan air stasiun tengah
berkisar antara 70-75 cm. Nilai kecerahan air stasiun outlet berkisar antara 70-

160 cm. Tingkat kecerahan perairan kurang dari 200 cm termasuk dalam tingkat

kesuburan eutrofik (Novotny and Olem, 1994 dalam Effendi, 2000). Nilai

kecerahan di Waduk Wadaslintang tergolong rendah, dengan demikian termasuk

dalam kriteria tingkat kesuburan eutrofik. Kecerahan air tergantung kepada

warna air, kekeruhan, keadaan cuaca, waktu pengukuran, dan padatan

tersuspensi serta padatan terlarut.

Gambar 6. Nilai kecerahan air berdasarkan stasiun pengamatan di Waduk
Wadaslintang 2014

3.1.6. Kedalaman air
Kedalaman air Waduk Wadaslintang selama penelitian (April, Juni,

September) dapat dilihat pada Gambar 7. Kedalaman air berkisar antara 1,5-3 m

(inlet), 36,8-48 m (tengah) dan 37,6-48,3 m (outlet). Kedalaman air pada bulan

September terjadi penurunan karena belum ada pasokan air ke dalam waduk

akibat kemarau sehingga air waduk menjadi surut.
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Gambar 7. Nilai kedalaman air berdasarkan pengamatan di Waduk Wadaslintang
2014

3.2. PLANKTON

Struktur Komunitas Plankton

Plankton merupakan komponen penting dalam kehidupan akuatik

dikarenakan fungsi biologisnya yang penting sebagai mata rantai paling dasar

dalam rantai makanan. Fitoplankton adalah penyumbang fotosintesis terbesar di

laut (Nybakken, 1988) dan berperan sebagai produsen primer, sedangkan

zooplankton berperan sebagai konsumen primer sehingga menjadi penghubung

dalam rantai makanan antara fitoplankton dan biota yang lebih besar.

Keberadaan plankton dalam perairan mencerminkan kesuburan perairan

tersebut, plankton akan tumbuh subur di dalam perairan yang banyak

mengandung unsur hara. Selain unsure hara, kelimpahan dan penyebaran

plankton sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik perairan seperti penetrasi cahaya,

suhu, salinitas dan arus permukaan (Sverdrup et al., 1969; Nybakken, 1988;

Mann & Lazier, 1981), sehingga kelimpahan plankton pada dasarnya sangat

fluktuatif menurut musim dan lokasi perairan (Arinardi et al., 1997).

Hasil identifikasi plankton di Waduk Wadaslintang bulan April di tiga

stasiun pengamatan (inlet, tengah, outlet) kelimpahan total plankton disajikan
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pada ( Tabel 2). Dari Tabel 2. terlihat bahwa kelimpahan plankton pada bulan

April di stasiun inlet sebanyak 198.961 ind/l, stasiun tengah sebanyak 138.761

ind/l dan di stasiun outlet sebanyak 147.791 ind/l. Kelimpahan tertinggi terjadi

pada stasiun inlet sebanyak 198.961 ind/l.

Jenis-jenis plankton yang teridentifikasi pada bulan April terdiri dari 8

kelas yaitu Bacillariophyceae (9 jenis), Chlorophyceae (5 jenis), Cyanophyceae

(3 jenis), Dinophyceae (2 jenis), Euglenophyceae (2 jenis), Monogononta (4

jenis), Ritifera (1 jenis) dan Ciliophora (1 jenis). Jenis plankton yang

mendominasi adalah Achnantidium dari kelas Bacillariophyceae dan Peridinium

dari kelas Dinophyceae.

Tabel 2. Jumlah jenis plankton di Waduk Wadaslintang bulan April 2014

Jenis Kelas Genus
Stasiun

Inlet Tengah Outlet
Fitoplankton Chlorophyceae Staurastrum 1.849 2.580 3.913

Mougeotia 86
Tetraedron 43 43
Scenedesmus 43
Ankistrodesmus 43

Bacillariophyceae Synedra 86 43 215
Gomphonema 43 43
Navicula 172 86
Achnanthidium 82.302 129.000 136.353
Pinnularia 86
Nitschzia 43
Surirella 43
Cymbella 43
Melosira 43

Cyanophyceae Oscillatoria 344 258 516
Anabaena 387 731 559
Synura 43

Dinophyceae Peridinium 112.746 5.848 5.547
Ceratium 43 86

Euglenophyceae Trachelomonas 172 43 43
Phacus 43

Zooplankton Monogononta Polyartha 215 43 172
Notholcha 43
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Rotofera

Keratella 43
Trichocerca 43 43 86
Monostyla 43

Ciliophora Paramecium 86 86
Jumlah individu 198.961 138.761 147.791

Indeks keanekaragaman (H’) plankton pada bulan April disajikan pada

Gambar 8. Dari Gambar 8, dapat dilihat bahwa indeks keanekaragaman plankton

pada bulan April di stasiun inlet (0,8), tengah (0,3) dan outlet (0,4).

Berdasarkan pada indeks Shannon-Wiener dapat dikelompokkan kondisi

keragaman lingkungan perairan sebagai berikut:

H’ ‹ 1 : Keanekaragaman rendah
1 ‹ H’‹ 3 : Keanekaragaman sedang
H’ › 3 : Keanekaragaman tinggi

Berdasarkan pada nilai indeks keanekaragaman (H’) yang diperoleh dapat

diketahui bahwa komunitas plankton di waduk Wadaslintang berada pada tingkat

keanekaragaman rendah, indeks keanekaragaman berkisar antara 0,3 - 0,8.

(Gambar 8). Hal ini menunjukkan bahwa perairan Waduk Wadaslintang sudah

mengalami pencemaran.

Gambar 8. Nilai indeks keanekaragaman, dominansi, dan keseragaman
plankton di Waduk Wadaslintang bulan April 2014
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Indeks dominansi (D) disajikan pada Gambar 8. Dari Gambar 8, tersebut

terlihat bahwa indeks dominansi plankton di Waduk Wadaslintang pada bulan

April di stasiun inlet (0,5), tengah (0,9) dan outlet (0,9). Indeks dominanasi

tersebut berkisar antara 0,5-0,9, yang berarti bahwa dominansi plankton tinggi

sehingga ada plankton yang mendominansi yaitu Achnanthidium dan Peridinium.

Nilai indeks dominansi kurang dari 0,5 tidak ada yang mendominansi, nilai indeks

dominansi 0,5 sampai dengan 1,0 ada yang mendominansi.

Indeks keseragaman (E) disajikan pada Gambar 8. Dari Gambar 8,

tersebut dapat dilihat bahwa indeks keseragaman plankton di waduk

Wadaslintang pada bulan April di stasiun inlet (0,1), tengah (0,2) dan outlet (0,2),

nilai indeks keseragaman berkisar antara 0,1 – 0,2. Indeks keseragaman

berkisar antara 0,1-0,2, yang berarti bahwa keseragaman plankton rendah

sehingga tidak ada plankton yang seragaman. Nilai indeks keseragaman (E) dan

dominansi pada umumnya berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin kecil E

menunjukkan bahwa penyebaran jumlah individu tiap jenis tidak sama dan tidak

ada spesies yang mendominasi, sebaliknya semakin besar E dan D, maka

kesamaan dalam penyebaran jumlah individu tiap jenis semakin tinggi serta ada

spesies tertentu yang mendominansi.

Kelimpahan plankton pada bulan Juni dapat dilihat pada (Tabel 3). Dari

Tabel 3 terlihat bahwa kelimpahan plankton di stasiun inlet sebanyak 29.627

ind/l, stasiun tengah sebanyak 52.159 ind/l dan di stasiun outlet sebanyak 31.286

ind/l. Kelimpahan tertinggi terjadi pada stasiun tengah sebanyak 52.159 ind/l.

Nilai kelimpahan seperti tersebut diatas terutama terkonsentrasi di perairan

sekitar inlet pada bulan April dan di sekitar tengah pada bulan Juni, kondisi ini

merupakan cerminan bahwa kesuburan perairan tersebut lebih tinggi

dibandingkan perairan lainnya. Distribusi plankton dipengaruhi oleh faktor-faktor

seperti arus, suhu permukaan, kecerahan dan nutrient (Arinardi et al., 1997).

Nilai kelimpahan plankton bersifat relatif tergantung pada kondisi musim dan

metode pengambilan contoh yang diterapkan (Arinardi et al., 1997).
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Jenis-jenis plankton yang teridentifikasi pada bulan Juni terdiri dari 5 kelas

yaitu Bacillariophyceae (10 jenis), Chlorophyceae (4 jenis), Cyanophyceae (3

jenis),  Mastigophora (5 jenis), dan Monogononta (5 jenis). Jenis-jenis plankton

yang termasuk kelas Bacillariophyceae merupakan jenis yang dominan.

Tabel 3. Jumlah jenis plankton di Waduk Wadaslintang bulan Juni 2014

Jenis Kelas Genus Stasiun
Inlet Tengah Outlet

Fitoplankton

Cyanophyceae Anabaena 3.225 7181 3.010
Aphanocapsa 774
Oscillatoria 5.289 2.838 817

Chlorophyceae Closterium 43 86
Cosmarium 86 43
Tetraedron 43 43
Pleurotaenium 602 473

Bacillariophyceae Diatoma 18.232 18.490 13.889
Coconeis 43 215
Coscinodiscus 86 86 172
Cyclotella 86 43 86
Fragilaria 43 6.923
Scenedesmus 43
Staurastrum 473 1.376 1.032
Surirella 43
Cymbella 43
Tabellaria 11.137 8.084

Zooplankton

Mastigophora Difflugia 129 172 215
Trachelomonas 43 43
Peridinium 27.606 3.483 3.250
Ceratium 43
Phacus 43

Monogononta Anureopsis 86
Polyartha 387 43
Keratella 43
Trichocerca 43
Hexartha 86
Jumlah 29.627 52.159 31.286
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Indeks keanekaragaman (H’) plankton pada bulan Juni disajikan pada

Gambar 9. Dari Gambar 9, dapat dilihat bahwa indeks keanekaragaman plankton

pada bulan Juni di stasiun inlet (0,69), tengah (0,48) dan outlet (0,42).

Berdasarkan pada nilai indeks keanekaragaman (H’) yang diperoleh dapat

diketahui bahwa komunitas plankton di waduk Wadaslintang berada pada tingkat

keanekaragaman rendah, indeks keanekaragaman berkisar antara 0,42 - 0,69.

Hal ini menunjukkan bahwa perairan Waduk Wadaslintang sudah tercemar.

Indeks dominansi (D) pada bulan Juni disajikan pada Gambar 9. Dari

Gambar 9, tersebut terlihat bahwa indeks dominansi plankton di Waduk

Wadaslintang pada bulan Juni di stasiun inlet (0,41), tengah (0,46) dan outlet

(0,58). Indeks dominanasi tersebut berkisar antara 0,41-0,58, yang berarti bahwa

dominansi plankton rendah sehingga tidak ada plankton yang mendominansi.

Gambar 9. Nilai indeks keanekaragaman, dominansi, dan keseragaman plankton
di Waduk Wadaslintang bulan Juni 2014

Indeks keseragaman (E) pada bulan Juni disajikan pada Gambar 9. Dari

Gambar 9, tersebut dapat dilihat bahwa indeks keseragaman plankton di waduk

Wadaslintang pada bulan Juni di stasiun inlet (0,09), tengah (0,10) dan outlet

0,12), indeks keseragaman berkisar antara 0,09-0,12. yang berarti bahwa

keseragaman plankton rendah sehingga tidak ada plankton yang seragaman.
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3.3. MONITORING PERTUMBUHAN DAN BIOLOGI IKAN PATIN

3.3.1. Makanan Ikan Patin

Kebiasaan makanan ikan adalah jenis, kuantitas dan kualitas makanan

yang dimakan oleh ikan. Kebiasaan makanan ikan dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain musim, umur ikan, dan ketersediaan makanan (Lagler et al.,

1977). Banyak spesies ikan dapat menyesuaikan diri dengan persediaan

makanan dalam perairan sehubungan dengan musim, yang berlaku (Effendie,

1997). Suatu spesies ikan dapat jadi makanannya berbeda ketika diamati pada

waktu yang berbeda, meskipun diambil dari tempat yang sama. Perubahan

makanan dari suatu spesies ikan adalah hal yang wajar, sehingga spectrum

makanannya dapat berubah-ubah (Effendie, 1997). Komposisi makanan ikan

patin sebagai makanan utamanya adalah pelet 47.5 %, makanan pelengkapnya

adalah detritus 27,5 % dan lumut 25 % (Gambar 10). Menurut Nikolsky (1963)

urutan kebiasaan makanan ikan dibedakan ke dalam empat kategori

berdasarkan pada persentase indeks bagian terbesar, yaitu makanan utama,

makanan pelengkap, makanan tambahan dan makanan pengganti.

Gambar 10. Komposisi makanan ikan patin di Waduk Wadaslintang 2014.
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3.3.2. Pertumbuhan ikan patin
Pertumbuhan merupakan suatu proses yang terjadi di dalam tubuh

organisme yang menyebabkan perubahan ukuran panjang dan berat tubuh

dalam periode waktu tertentu. Menurut Sukimin et al (2002), pertumbuhan ikan di

suatu perairan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan antara lain ukuran

makanan yang dimakan, ukuran ikan di perairan, jenis makanan yang dimakan

serta kualitas lingkungan dan kondisi ikan (umur, keturunan dan genetik).

Analisis panjang berat ikan mempunyai beberapa kegunaan, antara lain untuk

memprediksi berat berdasarkan ukuran panjang ikan.

Ikan patin ditebar di Waduk Wadaslintang pada bulan April 2013, dapat di

monitoring pertumbuhannya dilihat dari gambar 11, selama ini memperlihatkan

bahwa laju pertumbuhan ikan tersebut dari umur dua bulan hingga umur 12

bulan ada penambahan panjang yang signifikan seterusnya pada bulan ke 18

mulai memperlihatkan tidak ada penambahan panjang nyata.

Hingga akhir penelitian bulan September 2014, ikan patin yang tertangkap

sebesar 7,15 %. Kecilnya persentase ikan patin yang tertangkap kembali di

Waduk Wadaslintang dikarenakan ikan patin hidup bergerombol di aqua farm

yang banyak makanan dan merupakan tempat yang dilindungi.

Gambar 11. Pertumbuhan ikan patin di Waduk Wadaslintang 2014
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3.3.3. Pertumbuhan dan Mortalitas Ikan patin
Berdasarkan pada analisis frekuensi ukuran panjang ikan patin (length

frequency data) dengan bantuan paket program Fisat  didapatkan nilai parameter

pertumbuhan Vont Bertalanfy (K dan L∞), dan parameter mortalitas alami (M),

mortalitas total (Z), mortalitas penangkapan (F) dan laju penangkapan (E) seperti

disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Parameter pertumbuhan dan mortalitas ikan patin di Waduk
Wadaslintang

Parameter
pertumbuhan

Parameter mortalitas

L∞ K M Z F E

59,33 0,22 0,54 0,75 0,21 0,28

Apabila dilihat dari tabel tersebut diatas nilai laju penangkapan (E) ikan

patin di Waduk Wadaslintang masih dapat ditingkatkan lagi karena belum

malebihi dari nilai optimum 0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984) yaitu E= 0,28.

Hasil analisis dengan program Fisat pada ikan patin diperoleh nilai

panjang infinitive (L∞) = 59,33 cm dan koefisien pertumbuhan (K) = 0,22 per

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikan patin di Waduk Wadaslintang

diperkirakan mampu tumbuh hingga mencapai panjang total 59,33 cm dengan

laju pertumbuhan sebesar 0,22 per tahun.

3.3.4. Hubungan Panjang Bobot
Hasil analisis hubungan panjang bobot ikan patin yang tertangkap di

Waduk Wadaslintang menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan patin mengikuti

persamaan W = 0,005 L3,169 (Gambar. 12) mempunyai pola pertumbuhan

isometrik yang berarti pertambahan panjang sebanding dengan pertambahan

berat.
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Gambar 12. Hubungan panjang-bobot ikan patin di Waduk Wadaslintang 2014

3.3.5. Nisbah Kelamin (Sex ratio).
Dari pengamatan terhadap nisbah kelamin (sex ratio) bahwa

perbandingan ikan patin jantan dengan betina (1 : 9), (Gambar 13).

Perbandingan antara jantan dan betina pada sampel ikan pada Waduk

Wadaslintang didominasi oleh ikan betina. Hal ini disebabkan jumlah individu

betina yang tertangkap di Waduk Wadaslintang lebih banyak. Dikatakan oleh

Pralampita et al (2003) bahwa individu betina yang lebih banyak daripada jantan

atau sebaliknya dapat saja disebabkan  oleh perbedaan perilaku yang bersifat

spasio-temporal, misalnya yang berkaitan dengan proses reproduksi, tabiat

pakan dan makan (food and feeding habits), ruaya dan lain sebagainya.
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Gambar 13. Perbandingan jenis kelamin ikan patin di Waduk Wadaslintang 2014

3.3.6. Tingkat Kematangan Gonad (TKG).
Data TKG ikan patin di Waduk Wadaslintang tersaji pada Gambar 14. Seluruh ikan

patin yang tertangkap selama penelitian belum mamasuki fase matang gonad yaitu

(TKG I dan II). TKG I sebesar 32,69 % dan TKG II sebesar 67,31 %.

Gambar 14. Tingkat kematangan gonad ikan patin di waduk Wadaslintang 2014.
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3.3.7. Indeks kematangan gonad, Fekunditas,Diameter telur dan Ukuran
Pertama kali Matang Gonad.

Untuk analisa dan pembahasan nilai IKG, Fekunditas, Diameter telur dan

Ukuran pertamakali matang gonad tidak bisa dilakukan karena selama penelitian

ikan patin tebaran belum ada yang matang gonad (TKG IV), ikan patin yang

tertangkap oleh nelayan dan dari percobaan alat tangkap semuanya belum

matang gonad (TKG I dan TKG II).

3.4. PERCOBAAN ALAT TANGKAP JARING

3.4.1. Struktur Komunitas Ikan

3.4.1.1. Indeks Keanekaragaman (H’)
Hasil analisis data diperoleh nilai keanekaragaman jenis ikan di Waduk

Wadaslintang pada bulan April sebesar 1,64 (rendah), bulan Juni sebesar 1,90

(rendah), dan pada bulan September sebesar 1,37 (rendah) (Gambar 15). Indeks

keanekaragaman (H’) adalah keanekaragaman yang menunjukkan banyak

tidaknya jenis dan individu yang ditemukan pada suatu perairan, artinya semakin

besar jumlah jenis dan jumlah individu setiap jenis suatu organisme maka nilai

indeks keanekaragaman (H’) semakin tinggi. Hasil analisis keanekaragaman

jenis ikan di lokasi penelitian bahwa nilai keanekaragaman yang diperoleh

berkisar 1,37 - 1,90 dengan rata-rata 1.64 (kategori rendah). Nilai indeks

keanekaragaman (H’) dikatakan rendah disebabkan kerena jumlah jenis dan

jumlah individu relatif sedikit.
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Gambar 15. Nilai Indeks Keanekaragaman ikan di waduk Wadaslintang 2014.

3.4.1.2. Indeks Dominansi Jenis (D)
Berdasarkan hasil penelitian (Gambar.16) terlihat bahwa hasil indeks

dominansi jenis ikan (D) di Waduk Wadaslintang berkisar antara 0,17 - 0,30 yang

masing-masing pada bulan April, Juni dan September 2014 yaitu 0,17; 0,25; dan

0,30 dengan rata-rata 0,24 (rendah). Nilai tersebut menunjukkan bahwa

dominansi jenis ikan di perairan Waduk wadaslintang dalam kategori rendah.

Pengkategorian ini berdasarkan kriteria indeks dominansi Simpson dalam Krebs

(1985), yang menjelaskan bahwa apabila dominansi rendah artinya tidak

terdapat spesies yang mendominasi spesies lainnya atau struktur komunitas

dalam keadaan stabil.

Gambar 16. Nilai Indeks Dominansi ikan di Waduk Wadaslintang 2014.
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3.4.1.3. Indeks Keseragaman Jenis (E)
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai indeks keseragaman (E) ikan

di Waduk Wadaslintang berdasarkan kriteria indeks Shannon Wienner pada

bulan april yaitu 0,08 rendah/relatif tidak merata); bulan Juni yaitu 0,05

(rendah/relatif tidak merata); dan bulan September yaitu 0,08 (rendah/relatif tidak

merata) dengan rata-rata 0,07 (rendah/relatif tidak  merata) (Gambar.17). Nilai

tersebut menunjukkan bahwa keseragaman jenis ikan di Perairan waduk

Wadaslintang yang dimiliki masing-masing spesies relatif tidak merata atau

jumlah individu masing-masing spesies relatif tidak sama. Menurut Styobudiandi

et al., (2009) bahwa indeks yang mendekati 0 menunjukkan adanya jumlah

individu yang terkonsentrasi pada satu atau beberapa jenis. Hal ini dapat

diartikan ada beberapa jenis biota yang memiliki jumlah individu yang relatif

sedikit. Sedangkan nilai indeks keseragaman yang mendekati 1 menunjukkan

bahwa jumlah individu di setiap spesies adalah sama atau hampir sama.

Selanjutnya Fachrul (2007) menjelaskan bahwa indeks keseragaman

menggambarkan ukuran jumlah individu antara spesies dalam suatu komunitas

ikan. Semakin merata penyebaran individu antara spesies maka keseimbangan

ekosistem semakin meningkat. Kisaran nilai indeks keseragaman yang diperoleh

yakni 0,05 - 0,08 dengan ratarata 0,07. Berdasarkan pernyataan Odum (1996),

bahwa individu ikan dalam komunitas menyebar dalam 3 (tiga) pola dasar, yaitu

penyebaran secara acak, merata atau seragam dan bergerombol atau

berkelompok. Pola penyebaran biota atau jenis ikan atau komunitas tergantung

dari faktor fisik, kimia dan biologi. Pola tersebut tergantung juga dari jenis

ekosistem dan jenis ikan sehingga masing-masing menunjukkan karakteristik

sendiri-sendiri.
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Gambar 17. NIlai Indeks Keseragaman ikan di waduk Wadaslintang 2014.

3.4.1. 4. Kurva ABC (Rasio kelimpahan/biomassa)

Kurva ABC memiliki latar belakang teoritis dengan teori evolusi klasik r

dan k-seleksi (Yamane et al., 2005). Pada kondisi alami (tidak ada tekanan

ekologis), komunitas ikan diasumsikan didominasi oleh spesies ikan yang

cenderung mampu mengikuti pola k-strategi (pertumbuhan lambat, ukuran besar,

proses matang gonad yang tidak terlalu cepat, adaptasi rendah), sehingga

biomassa populasi akan lebih besar dari pada kelimpahan populasi. Apabila

terjadi gangguan ekologi, spesies ikan yang mengikuti pola k- strategi akan

terhambat, sehingga meningkatkan dominansi oleh spesies ikan yang cenderung

mampu mengikuti r- strategi (pertumbuhan cepat, ukuran kecil, oportunis,

adaptasi tinggi). Dampaknya adalah biomassa populasi ikan lebih kecil dari pada

kelimpahan populasi (Yamane et al., 2005; Meire & Deren, 1990; Craeymeesch,

1991).

Pendekatan penggunaan kurva ABC adalah menggunakan kurva k-

dominansi (k- dominance plots) dimana kumulatif kelimpahan dan biomassa

dalam persentase pada y – axis diurutkan berdasarkan peringkat (rangking) dari

tiap spesies pada x – axis (Lambshedd et al., 1983 dalam Maguran, 2004).

Ketika kondisi lingkungan berada pada keadaan equilibrium, maka kurva
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tercemar/ekosistem tidak terganggu. Kondisi dimana kurva kelimpahan saling

berkait & sejajar dengan kurva biomassa dapat pula terjadi dan dikatakan

tercemar sedang (moderat) atau keadaan netral. Apabila kurva kelimpahan

mendominasi dan berada diatas kurva biomassa, maka diindikasikan telah terjadi

pencemaran dan gangguan ekologis (Meire & Dereu, 1990; Craeymeersch,

1991). Analisis non parametrik W-statistik digunakan untuk mengkaji nilai trend

dari plot kurva ABC. Nilai ini dapat bernilai positif (W>0), netral (W≥0) dan negatif

(W<0) dengan kisaran antara -0,98 sampai dengan 0,089. Penentuan nilai W-

statistik tergantung konsistensi posisi dari kurva biomassa terhadap kurva

kelimpahan.

Hasil penelitian, kurva ABC (perbandingan biomassa populasi terhadap

kelimpahan populasi) pada bulan April tersaji pada (Gambar.18). Pada temporal

dari kurva ABC dan nilai W-statistik pada bulan April 2014 menunjukkan nilai

dalam keadaan equilibrium (W berkisar dari 0,003 – 0,071) yang berarti

ekosistem tidak terganggu (Tabel 5).

Ket : I =Nila, II=Brek, III=Betutu, IV=Palung, V=Kalkul, VI=Lele, VII=Andhong, VIII=Melem

Gambar 18. Grafik metode ABC sebagai dasar dalam menentukan ganguan
komunitas ikan yang ada di waduk wadaslintang bulan April 2014.
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Tabel 5. Nilai uji statistic W dalam penentuan ganguan komunitas ikan di waduk
Wadaslintang bulan April 2014

Uji Statistik W
Bi Ai Bi - Ai S 50(S-1) (Bi-Ai)/50(S-1)

38.1 13.4 24.68 8 350 0.071
65.4 55.5 9.95 8 350 0.028
78.6 60.5 18.08 8 350 0.052
87.8 64.6 23.14 8 350 0.066
91.4 83.2 8.12 8 350 0.023
95.2 83.8 11.41 8 350 0.033
98.3 97.2 1.05 8 350 0.003
100.0 100.0 0.00 8 350 0

W- statistik 0,276

Pada bulan Juni 2014 terjadi perubahan dalam komposisi tangkapan ikan.

Kurva ABC (perbandingan biomassa populasi terhadap kelimpahan populasi)

pada bulan Juni tersaji pada (Gambar.19).  Pola temporal dari kurva ABC dan

nilai W-statistik pada bulan Juni menunjukkan nilai dalam keadaan netral, (W

berkisar dari -0,002 – 0,057) (Tabel 6), karena terdapat nilai W yang bernilai

negatif, Dan ada tiga jenis ikan yang pertumbuhannya mengikuti pola r - strategi

ikan tersebut adalah ikan kalkul, palung dan grascrap.
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Keterrangan : I =Nila, II=Brek, III=Betutu, IV=Andong, V=Melem, VI=Betik, VII=Kalkul,
VIII=Palung, IX=Grascrap, X=Tawes, XI=Bader, XII=Gabus

Gambar 19. Grafik metode ABC sebagai dasar dalam menentukan ganguan
komunitas ikan yang ada di waduk wadaslintang bulan Juni 2014.

Tabel 6. Nilai uji statistic W dalam penentuan ganguan komunitas ikan di waduk
Wadaslintang bulan Juni  2014

Uji Statistik W
Bi Ai Bi - Ai S 50(S-1) (Bi-Ai)/50(S-1)

42.7 11.4 31.36 12 550 0.057
57.3 35.9 21.45 12 550 0.039
71.9 45.8 26.05 12 550 0.047
77.8 72.6 5.23 12 550 0.010
83.4 77.1 6.31 12 550 0.011
88.8 79.9 8.90 12 550 0.016
91.7 95.5 -3.79 12 550 -0.007
94.1 97.5 -3.35 12 550 -0.006
96.1 97.7 -1.66 12 550 -0.003
97.6 98.7 -1.05 12 550 -0.002
98.9 99.9 -0.96 12 550 -0.002
100 100 0.00 12 550 0.000

W-statistik 0,160

Begitu juga pada bulan September 2014, memperlihatkan bahwa pola

temporal dari kurva ABC dan nilai W-statistik pada bulan September

menunjukkan nilai dalam keadaan netral (Gambar 20), (W berkisar dari -0,002 –
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0,057) (Tabel 7), karena terdapat nilai W yang bernilai negatif, Dan ada tiga jenis

ikan yang pertumbuhannya mengikuti pola r - strategi ikan tersebut adalah ikan

brek, palung dan gabus.

Keterangan : I = Nila, II = Betutu, III = Andhong, IV = Brek, V = Palung, VI = Gabus, VII = Lele,
VIII = Patin, IX = Betik, X = Melem,  XI = Brongsong, XII = Kalkul, XIII = Kalkul

Gambar 20. Grafik metode ABC sebagai dasar dalam menentukan ganguan
komunitas ikan yang ada di waduk wadaslintang bulan September
2014.

Tabel 7. Nilai uji statistic W dalam penentuan ganguan komunitas ikan di waduk
Wadaslintang bulan September  2014.

Uji Statistik W
Bi Ai Bi - Ai S 50(S-1) (Bi-Ai)/50(S-1)

59.6 25.1 34.47 13 600 0.057
74.5 29.1 45.40 13 600 0.076
85.5 68.3 17.14 13 600 0.029
91.4 97.0 -5.63 13 600 -0.009
93.7 97.4 -3.66 13 600 -0.006
95.4 97.5 -2.13 13 600 -0.004
96.6 97.6 -1.05 13 600 -0.002
97.8 98.1 -0.36 13 600 -0.00060254

98.925 98.9 0.04 13 600 6.32576E-05
99.639 99.0 0.63 13 600 0.001046496
99.783 99.1 0.65 13 600 0.001080027
99.914 99.9 0.04 13 600 6.32093E-05

100.000 100.0 0.00 13 600 0
W- statistik 0,143
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3.4.1.5. Nilai species contency

Nilai species contency ikan di Waduk Wadaslintang dapat dilihat pada

Gambar 21. Nilai tersebut yaitu dari ukuran mata jaring 0,75 inci pada bulan April

terdiri dari ikan kalkul (100 %), brek (100 %) dan andong (100 %). Pada bulan

Juni  terdiri dari ikan kalkul (100 %), brek (100 %) dan andong (100 %). Pada

bulan September  terdiri dari ikan kalkul (60 %), brek (80 %) dan andong (100

%). Ukuran mata jaring 1,5 inci pada bulan April terdiri dari ikan betutu (75 %)

dan nila (50 %). Pada bulan Juni  terdiri dari ikan betutu (80 %) dan nila (100 %).

Pada bulan September  terdiri dari ikan betutu (80 %) dan nila (60 %). Ukuran

mata jaring 2 inci pada bulan April terdiri dari ikan brek (75 %) dan nila (75 %).

Pada bulan Juni  terdiri dari ikan brek (80 %) dan nila (80 %). Pada bulan

September  terdiri dari ikan brek (40 %) dan nila (80 %). Ukuran mata jaring 2,5

inci pada bulan April terdiri dari ikan nila (100 %). Pada bulan Juni  terdiri dari

ikan nila (60 %). Pada bulan September  terdiri dari ikan nila (100 %). Ukuran

mata jaring 3 inci pada bulan April terdiri dari ikan nila (100 %). Pada bulan Juni

terdiri dari ikan nila (100 %). Pada bulan September  terdiri dari ikan nila (100 %).

Ukuran mata jaring 3,5 inci pada bulan April terdiri dari ikan nila (100 %). Pada

bulan Juni  terdiri dari ikan nila (80 %). Pada bulan September  terdiri dari ikan

nila (100 %). Jadi ikan kalkul, brek dan andong selalu tertangkap dengan jaring

ukuran 0,75 inci sedangkan ikan nila selalu tertangkap dengan jaring ukuran 1,5

hinggga 3,5 inci.
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Gambar 21. Nilai spesies contency beberapa jenis ikan di Waduk
Wadaslintang 2014

3.4.1.6. Nilai indeks relatif penting

Nilai Indeks relatif penting beberapa jenis ikan di Waduk Wadaslintang

2014, dapat dilihat pada Gambar 22. Yaitu nilai indeks relatif penting pada bulan

April, ikan kalkul 4,5 %; betutu 7,4 %; palung 4,1 %; andong 3,4 %; brek 39,0 %;

nila 39,5 %; melem 1,6 %; dan lele 0,5 %. Indeks relatif penting pada bulan Juni,

ikan kalkul 3,7 %; betutu 7,4 %; palung 0,7 %; andong 5,5 %; brek 25 %; nila

39,5 %; bader 0,2 %; melem 3,0 %; grasscarp 0,1 %; tawes 0,3 %; dan betik 2,5

%. Indeks relatif penting pada bulan September, ikan kalkul 0,1 %; betutu 7,9 %;

palung 0,3 %; andong 9,5 %; brek 7,9 %; nila 73,9 %; betik 0,2 %; gabus 0,1 %;

lele 0,1 %; dan patin 0,1 %.

Berdasarkan perhitungan menggunakan indeks relatif penting, dimana

ikan nila dan ikan brek merupakan dua jenis ikan yang mempunyai nilai IRP

tinggi, dimana ikan nila mempunyai nilai IRP (39,5 %) pada bulan April, (47,3 %)

pada bulan Juni, dan (73,9 %) pada bulan September, kemudian ikan brek (39,0

%) pada bulan April, (25,0 %) pada bulan Juni dan (7,9 %) pada bulan

September, dua jenis ikan tersebut merupakan ikan yang mempunyai nilai
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tangkap yang relatif penting berdasarkan jumlah individu, berat total individu dan

frekuensi tertangkapnya.

Gambar 22. Nilai Indeks reletif penting beberapa jenis ikan di Waduk
Wadaslintang 2014

3.4.2. Hasil Tangkapan Jaring Percobaan

Hasil analisis tangkapan jaring percobaan pada bulan April 2014 dapat

dilihat pada (Gambar 23). Dari (Gambar 23), tersebut dapat dilihat bahwa jaring

ukuran 0,75 inci memperoleh hasil tangkapan 340 gram/pcs/malam sebanyak 50

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 1,5 inci  memperoleh hasil tangkapan 360

gram/pcs/malam sebanyak 14 individu/pcs/malam.  Jaring ukuran 2 inci

memperoleh hasil tangkapan 850 gram/pcs/malam sebanyak 12

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 2,5 inci memperoleh hasil tangkapan 470

gram/pcs/malam sebanyak 5 individu/pcs/malam. Jaring ukuran 3 inci

memperoleh hasil tangkapan 480 gram/pcs/malam sebanyak 4

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 3,5 inci  memperoleh hasil tangkapan 600

gram/pcs/malam sebanyak 3 individu/pcs/malam.
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Gambar 23. Nilai jumlah hasil tangkapan jaring berdasarkan perbedaan ukuran
mata jaring di waduk Wadaslintang bulan April 2014.

Hasil analisis tangkapan jaring percobaan pada bulan Juni 2014 dapat

dilihat pada (Gambar 24). Dari (Gambar 24), tersebut dapat dilihat bahwa jaring

ukuran 0,75 inci memperoleh hasil tangkapan 275 gram/pcs/malam sebanyak 48

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 1,5 inci  memperoleh hasil tangkapan 380

gram/pcs/malam sebanyak 12 individu/pcs/malam.  Jaring ukuran 2 inci

memperoleh hasil tangkapan 290 gram/pcs/malam sebanyak 8

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 2,5 inci memperoleh hasil tangkapan 190

gram/pcs/malam sebanyak 5 individu/pcs/malam. Jaring ukuran 3 inci

memperoleh hasil tangkapan 170 gram/pcs/malam sebanyak 4

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 3,5 inci  memperoleh hasil tangkapan 190

gram/pcs/malam sebanyak 4 individu/pcs/malam.
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Gambar 24. Nilai jumlah hasil tangkapan jaring berdasarkan perbedaan ukuran
mata jaring di waduk Wadaslintang bulan Juni 2014.

Hasil analisis tangkapan jaring percobaan pada bulan September 2014

dapat dilihat pada (Gambar 25). Dari (Gambar 25), tersebut dapat dilihat bahwa

jaring ukuran 0,75 inci memperoleh hasil tangkapan 300 gram/pcs/malam

sebanyak 58 individu/pcs/malam. Jaring ukuran 1,5 inci  memperoleh hasil

tangkapan 230 gram/pcs/malam sebanyak 10 individu/pcs/malam.  Jaring ukuran

2 inci  memperoleh hasil tangkapan 310 gram/pcs/malam sebanyak 8

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 2,5 inci memperoleh hasil tangkapan 450

gram/pcs/malam sebanyak 5 individu/pcs/malam. Jaring ukuran 3 inci

memperoleh hasil tangkapan 400 gram/pcs/malam sebanyak 4

individu/pcs/malam. Jaring ukuran 3,5 inci  memperoleh hasil tangkapan 350

gram/pcs/malam sebanyak 2 individu/pcs/malam.
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Gambar 25. Nilai jumlah hasil tangkapan jaring berdasarkan perbedaan ukuran
mata jaring di waduk Wadaslintang bulan September 2014.

Dari gambar 23, 24 dan 25 menunjukan hasil tangkapan dalam jumlah

individu, semakin besar ukuran mata jaring maka semakin sedikit jumlah individu

ikan yang tertangkap dan semakin kecil ukuran mata jaring maka semakin

banyak jumlah individu ikan yang tertangkap. Sedangkan untuk hasil tangkapan

dalam jumlah berat, ukuran mata jaring tidak mempengaruhi hasil tangkapan

ikan tersebut dan selalu berubah-rubah. Dan dari hasil pengamatan dilapangan

jaring dengan ukuran mata jaring yang besar selalu menangkap ikan berukuran

besar, jaring yang mempunyai ukuran mata jaring yang kecil selalu menangkap

ikan berukuran kecil atau dengan kata lain semakin besar ukuran mata jaring

semakin besar ukuran ikan yang tertangkap.

3.4.3. Komposisi Hasil Tangkapan
Aktifitas perikanan di Waduk Wadaslintang adalah kegiatan perikanan

tangkap dan budidaya dengan sistem keramba jaring apung (KJA). Jenis alat

tangkap yang dioperasikan di Waduk Wadaslintang didominasi oleh alat tangkap

jaring  dari berbagai ukuran, mulai ukuran 2,5 hingga 5 inchi.  Komposisi hasil

tangkapan ikan dari percobaan alat tangkap berbagai ukuran mata jaring (0,75;

1,5; 2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5 inchi) pada bulan April dapat dilihat pada (Gambar 26).
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Dari Gambar  tersebut terlihat bahwa mata jaring ukuran 0,75 inchi jenis ikan

yang tertangkap sebanyak 6 jenis yaitu menurut persentase berat  adalah

berturut-turut ikan brek (37,8 %), andong (29,6 %), kalkul (23,5 %), melem (5,1

%), nila (3,1 %) dan palung (1,0 %), dan persentase individu secara berurutan

yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan kalkul (32,0 %) kemudian disusul

oleh ikan brek (29,9 %),   andong (25,4 %), nila (8,0 %), melem (5,6 %) dan

palung (3,3 %). Untuk ukuran mata jaring 1,5 inchi jenis ikan yang tertangkap

sebanyak 5 jenis yaitu menurut persentase berat adalah berturut-turut ikan brek

(52,0 %), palung (20,0 %), betutu (12,0 %), melem (8,0 %), dan nila (8,0 %), dan

persentase individu secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah

ikan brek (44,74 %) kemudian disusul oleh ikan palung (26,45 %), betutu (14,89

%), melem (9,1 %), nila (4,78 %). Untuk ukuran mata jaring 2 inchi jenis ikan

yang tertangkap sebanyak 5 jenis yaitu menurut persentase berat adalah

berturut-turut ikan betutu (36,84 %), nila (26,32 %), palung (15,79 %), brek

(15,79 %), dan lele (5,26 %) dan persentase individu secara berurutan yaitu

merupakan urutan pertama adalah ikan betutu (53,06 %) kemudian disusul oleh

ikan palung (15,80 %), nila (12,04 %), brek (11,95 %), dan lele (7,14 %). Untuk

ukuran mata jaring 2 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 5 jenis yaitu

menurut persentase berat adalah berturut-turut ikan betutu (36,84 %), nila (26,32

%), palung (15,79 %), brek (15,79 %), dan lele (5,26 %) dan persentase individu

secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan betutu (53,06 %)

kemudian disusul oleh ikan palung (15,80 %), nila (12,04 %), brek (11,95 %), dan

lele (7,14 %). Untuk ukuran mata jaring 2,5 inchi jenis ikan yang tertangkap

sebanyak 3 jenis yaitu menurut persentase berat adalah berturut-turut ikan nila

(81,82 %), brek (9,09 %), betutu (9,09 %), dan persentase individu secara

berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan nila (72,38 %) kemudian

disusul oleh ikan betutu (18,20 %), brek (9,41 %). Untuk ukuran mata jaring 3

inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 2 jenis yaitu menurut persentase berat

adalah berturut-turut ikan nila (87,50 %), betutu (12,50 %), dan persentase

individu secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan nila

(78,40 %) kemudian disusul oleh ikan betutu (21,60 %). Untuk ukuran mata jaring
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3,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 2 jenis yaitu menurut persentase

berat adalah berturut-turut ikan nila (66,67 %), betutu (33,33 %), dan persentase

individu secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan nila

(65,58 %) kemudian disusul oleh ikan betutu (34,42 %). Jadi semakin besar

ukuran mata jaring semakin sedikit ikan yang tertangkap karena semakin besar

ukuran mata jaring maka semakin selektif pula untuk memeperoleh hasil

tangkapan.

Gambar 26. Nilai komposisi hasil tangkapan jaring berdasarkan ukuran mata
jaring di Waduk Wadaslintang bulan April 2014.

Komposisi hasil tangkapan ikan dari percobaan alat tangkap berbagai

ukuran mata jaring (0,75; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5 inchi) pada bulan Juni dapat

dilihat pada (Gambar 27). Dari (Gambar 27), tersebut terlihat bahwa mata jaring

ukuran 0,75 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 8 jenis yaitu menurut

persentase berat adalah berturut-turut ikan brek (34,52 %), andong (34,02 %),

kalkul (20,81 %), betutu (5,29 %), palung (3,96 %), melem (0,83 %), nila (0,29

%), grasscarp (0,29 %), dan persentase individu secara berurutan yaitu

merupakan urutan pertama adalah ikan andong (40,13 %) kemudian disusul oleh

ikan brek (27,73 %),   kalkul (23,74 %), palung (3,78 %), betutu (3,36 %), melem
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(0,63 %), nila (0,42 %) dan grasscarp (0,21 %). Untuk ukuran mata jaring 1,5

inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 6 jenis yaitu menurut persentase berat

adalah berturut-turut ikan betutu (54,15 %), brek (18,99 %),  melem (18,01 %),

betik (6,13 %), nila (2,39 %), dan tawes (0,36 %), dan persentase individu secara

berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan betutu (43,09 %), brek

(23,58 %), melem (19,51 %), betik (7,32 %), nila (5,69 %) dan tawes (0,81 %).

Untuk ukuran mata jaring 2 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 7 jenis

yaitu menurut persentase berat adalah berturut-turut ikan nila (28,45 %), brek

(26,38 %),  palung (12,10 %), tawes (10,76 %), betutu (10,72 %), betik (8,86 %),

dan melem (2,72 %), dan persentase individu secara berurutan yaitu merupakan

urutan pertama adalah ikan palung (31,82 %), nila (24,24 %), brek (16,67 %),

tawes (9,09 %), betutu (9,09 %) dan melem (7,58 %). Untuk ukuran mata jaring

2,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 5 jenis yaitu menurut persentase

berat adalah berturut-turut ikan nila (39,77 %), betik (30,43 %), betutu (14,35 %),

gabus (11,95 %), dan brek (3,50 %), dan persentase individu secara berurutan

yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan nila (50,0 %), betik (30,0 %), betutu

(10,0 %), brek (5,0 %), dan gabus (5,0 %). Untuk ukuran mata jaring 3 inchi jenis

ikan yang tertangkap sebanyak 3 jenis yaitu menurut persentase berat adalah

berturut-turut ikan nila (82,3 %), brek (10,63 %), palung (7,07 %), dan persentase

individu secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan nila

(85,71 %) kemudian disusul oleh ikan brek (7,14 %). Untuk ukuran mata jaring

3,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 2 jenis yaitu menurut persentase

berat adalah berturut-turut ikan nila (79,10 %), dan tawes (20,90 %), dan

persentase individu secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah

ikan nila (87,0 %) kemudian disusul oleh ikan tawes (12,50 %). Jadi semakin

besar ukuran mata jaring semakin sedikit ikan yang tertangkap karena semakin

besar ukuran mata jaring maka semakin selektif pula untuk memeperoleh hasil

tangkapan.
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Gambar 27. Nilai komposisi hasil tangkapan jaring berdasarkan perbedaan
ukuran mata jaring di Waduk Wadaslintang bulan Juni 2014.

Komposisi hasil tangkapan ikan dari percobaan alat tangkap berbagai

ukuran mata jaring (0,75; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5 inchi) pada bulan September

dapat dilihat pada (Gambar 28). Dari (Gambar 28), tersebut terlihat bahwa mata

jaring ukuran 0,75 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 4 jenis yaitu

menurut persentase berat  adalah berturut-turut ikan andong (67,05 %), brek

(31,28 %), brongsong (0,87 %) dan palung (3,96 %), dan persentase individu

secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan andong (56,63 %)

kemudian disusul oleh ikan brek (40,86 %),   brongsong (1,43 %) dan palung

(1,08 %). Untuk ukuran mata jaring 1,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak

5 jenis yaitu menurut persentase berat adalah berturut-turut ikan betutu (47,05

%), nila (44,43 %), melem (5,54 %), brek (2,32 %), dan tawes (0,67 %), dan

persentase individu secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah

ikan nila (66,96 %), betutu (26,79 %), melem (3,57 %), brek (1,79 %) dan tawes

(0,89 %). Untuk ukuran mata jaring 2 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 7

jenis yaitu menurut persentase berat adalah berturut-turut ikan nila (77,46 %),

patin (6,74 %), betutu (6,0 %), palung (3,49 %), brek (2,96 %),  betik (2,23 %),

dan brongsong (0,82 %), dan persentase individu secara berurutan yaitu

merupakan urutan pertama adalah ikan nila (84,88 %), patin (4,65 %), brek (4,65



Laporan Teknis Penelitian 2014
56

%), betutu (2,33 %), palung (1,17 %), betik (1,15 %) dan brongsong (1,14 %).

Untuk ukuran mata jaring 2,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 6 jenis

yaitu menurut persentase berat adalah berturut-turut ikan nila (60,28 %), betik

(12,62 %), betutu (9,11 %), palung (6,79 %), gabus (6,46 %), dan lele (4,73 %),

dan persentase individu secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama

adalah ikan nila (71,43 %), betik (14,29 %), betutu (6,12 %), palung (2,04 %), lele

(2,04 %), dan gabus (2,04 %). Untuk ukuran mata jaring 3 inchi jenis ikan yang

tertangkap sebanyak 3 jenis yaitu menurut persentase berat adalah berturut-turut

ikan nila (71,47 %), betutu (24,70 %) dan  betik (3,83 %), dan persentase individu

secara berurutan yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan nila (71,43 %)

kemudian disusul oleh ikan betutu (14,81 %) dan betik (3,71 %). Untuk ukuran

mata jaring 3,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 1 jenis yaitu menurut

persentase berat adalah ikan nila (100 %), dan persentase individu ikan nila (100

%). Jadi semakin besar ukuran mata jaring semakin sedikit ikan yang tertangkap

karena semakin besar ukuran mata jaring maka semakin selektif pula untuk

memeperoleh hasil tangkapan.

Gambar 28. Nilai komposisi hasil tangkapan jaring berdasarkan ukuran mata
jaring di Waduk Wadaslintang bulan September 2014.
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3.4.4. Distribusi ukuran ikan

Nilai distribusi ukuran beberapa jenis ikan ekonomis penting di Waduk

Wadaslintang antara lain andong, kalkul,  betutu, brek dan nila. Nilai distribusi

ukuran ikan andong yang tertangkap jaring ukuran 0,75 inci dapat dilihat pada

(Gambar 29). Yaitu didominasi ukuran 8,4 cm sebesar 96 %, ukuran 8,8 cm

sebesar 79 % dan ukuran 8,6 cm sebesar 74 %.

Gambar 29. Nilai distribusi ukuran ikan Andong hasil tangkapan jaring 0,75 inchi
di aduk Wadaslintang 2014.

Nilai distribusi ukuran ikan kalkul yang tertangkap jaring ukuran 0,75 inci

dapat dilihat pada (Gambar 30). Yaitu didominasi ukuran 7,2 cm sebesar 20 %,

ukuran 7,8 cm sebesar 20 % dan ukuran 7,4 cm sebesar 19 %.

Gambar 30. Nilai distribusi ukuran ikan Kalkul hasil tangkapan jaring 0,75 inchi
di Waduk Wadaslintang 2014.
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Nilai distribusi ukuran ikan betutu yang tertangkap jaring ukuran 1,5 inci

dapat dilihat pada (Gambar 31). Yaitu didominasi ukuran 14,5 cm sebesar 14 %,

ukuran 13,7 cm sebesar 13 % dan berturut-turut ukuran 13,3 cm, 14,1 cm dan

15,3 cm masing-masing  sebesar 11 %.

Gambar 31. Nilai distribusi ukuran ikan Betutu hasil tangkapan jaring 1.5 inchi di
Waduk Wadaslintang 2014.

Nilai distribusi ukuran ikan brek yang tertangkap jaring ukuran 2 inci dapat

dilihat pada (Gambar 32). Yaitu didominasi ukuran 18,45 cm sebesar 6 ekor,

ukuran 17,95 cm sebesar 3 ekor dan 20,95 cm  sebesar 3 ekor.

Gambar 32. Nilai distribusi ukuran ikan Brek hasil tangkapan jaring 2 inchi di
Waduk Wadaslintang 2014.
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Nilai distribusi ukuran ikan nila yang tertangkap jaring ukuran 2 inci dapat

dilihat pada (Gambar 33). Yaitu didominasi ukuran 12,95 cm sebesar 25 ekor,

ukuran 13,95 cm sebesar 24 ekor dan 13,45 cm  sebesar 17 ekor.

Gambar 33. Nilai distribusi ukuran ikan Nila hasil tangkapan jaring 2 inchi di
Waduk Wadaslintang 2014.

3.5. HASIL TANGKAPAN NELAYAN

3.5.1. Komposisi Hasil Tangkapan
Aktifitas perikanan di Waduk Wadaslintang adalah kegiatan perikanan

tangkap dan budidaya dengan sistem keramba jaring apung (KJA). Jenis alat

tangkap yang dioperasikan di Waduk Wadaslintang didominasi oleh alat tangkap

jaring  dari berbagai ukuran, mulai ukuran 3 hingga 4,5 inchi.  Hasil pengamatan

tangkapan ikan dari berbagai ukuran mata jaring dapat dilihat pada Tabel 8. Dari

Tabel 8, menunjukkan bahwa mata jaring ukuran 3 inchi jenis ikan yang

tertangkap sebanyak 14 jenis yaitu menurut persentase berat dan persentase

jumlah ekor secara berurutan mulai bulan Januari hingga Mei, yaitu merupakan

urutan pertama adalah ikan nila kemudian disusul oleh ikan betutu, lele, patin,

beong, gabus, brek, palung, bader, melem, wader, grasscarp dan cakul/kalkul.

Untuk ukuran mata jaring 3,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 11 jenis

yaitu menurut persentase berat dan persentase jumlah ekor secara berurutan

mulai bulan Januari hingga Mei, yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan



Laporan Teknis Penelitian 2014
60

nila kemudian disusul oleh ikan beong, lele, patin, betutu, bader, palung, mujair,

grasscarp, brek dan gabus. Untuk ukuran mata jaring 4 inchi jenis ikan yang

tertangkap sebanyak 12 jenis yaitu menurut persentase berat dan persentase

jumlah ekor secara berurutan mulai bulan Januari hingga Mei, yaitu merupakan

urutan pertama adalah ikan nila kemudian disusul oleh ikan patin, betutu, beong,

bader, tawes, gabus, lele, brek, palung, wader dan kalkul. Untuk ukuran mata

jaring 4,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 9 jenis yaitu menurut

persentase berat dan persentase jumlah ekor secara berurutan mulai bulan April

hingga Nopember, yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan nila kemudian

disusul oleh ikan, brek, betutu, palung, lele, gabus, melem, beong dan patin.

Untuk ukuran mata jaring 4,5 inchi jenis ikan yang tertangkap sebanyak 11 jenis

yaitu menurut persentase berat dan persentase jumlah ekor secara berurutan

mulai bulan Januari hingga Mei, yaitu merupakan urutan pertama adalah ikan

nila kemudian disusul oleh ikan brek, palung, betutu, tawes, lele, beong, gabus,

patin, bader dan melem. Jadi semakin besar ukuran mata jaring semakin sedikit

ikan yang tertangkap karena semakin besar ukuran mata jaring maka semakin

selektif pula untuk memeperoleh hasil tangkapan.



Laporan Teknis Penelitian 2014
61

Tabel 8. Komposisi hasil tangkapan berbagai ukuran mata jaring oleh nelayan
Waduk Wadaslintang 2014.

Mesh
(Inchi) No Jenis

Ikan
Januari Februari Maret April Mei

%
Berat

%
Ekor

%
Berat

%
Ekor

%
Berat

%
Ekor

%
Berat

%
Ekor

%
Berat

%
Ekor

3

1 Nila 59.2 69.1 73.4 77.0 57.4 68.0 49.9 51.6 55.3 58.3

2 Betutu 12.4 8.7 12.2 10.2 10.1 5.7 6.5 4.1 3.3 3.2

3 Lele 7.4 6.6 4.1 3.2 5.2 4.2 9.7 12.4 7.5 8.5

4 Patin 5.0 3.4 1.78 1.48 3.0 4.7 6.3 1.5 6.3 5.3

5 Beong 3.9 2.8 1.20 0.41 1.0 0.3 2.6 1.1 3.1 2.3

6 Gabus 2.9 0.6 2.15 0.57 1.9 0.5 1.4 0.5 0.6 0.3

7 Tawes 2.9 3.2 0.74 1.31 0.2 0.5 0.7 1.8 2.5 1.5

8 Brek 2.2 2.6 1.99 4.56 5.7 8.4 11.5 18.6 14.5 16.5

9 Palung 1.5 0.4 2.08 0.73 12.3 5.9 10.1 6.7 5.4 3.2

10 Bader 1.1 1.0 0.10 0.03 2.4 0.7

11 Melem 0.8 0.9 0.27 0.49 0.7 1.3 1.3 1.8 1.2 0.8

12 Wader 0.3 0.3

13 Grasscrap 0.3 0.1 0.3 0.1

14 Cakul 0.1 0.3

3.5

1 Nila 75.0 82.2 89.1 92.0 51.6 66.7 60.3 74.8 75.1 80.2

2 Beong 8.7 5.1 0.9 0.6

3 Lele 6.5 4.6 3.6 2.9 9.9 5.3 6.3 4.2

4 Patin 3.6 2.1 11.6 11.9 4.4 0.9 8.5 2.3

5 Betutu 3.1 2.7 1.1 0.6 4.3 3.4

6 Bader 1.4 1.8 0.5 0.2 1.4 0.8

7 Palung 0.8 0.4 0.5 0.3 12.6 7.7 35.3 24.3 10.1 13.3

8 Mujair 0.5 1.0

9 Grasscrap 0.6 0.3

10 Brek 0.2 0.2

11 Gabus 4.1 3.4 8.6 4.2

4

1 Nila 68.9 74.0 75.8 87.7 32.7 40.7 25.3 46.4 42.60 58.40

2 Patin 6.0 6.1 2.2 2.0 11.2 17.3 0.8 0.5 15.50 9.80

3 Betutu 5.6 3.4 2.5 0.6 12.4 8.7 21.5 13.8 4.10 3.20

4 Beong 3.9 1.7 1.5 1.1 4.3 6.2

5 Bader 3.2 3.7

6 Tawes 2.7 2.7

7 Gabus 2.7 1.3 6.4 4.6 8.7 4.6 8.90 3.80
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8 Lele 2.3 1.8 3.6 1.7 18.8 16.5 20.8 16.3

9 Brek 2.2 4.0

10 Palung 2.2 0.7 7.8 2.2 16.2 12.3 31.5 23.1 24.60 18.60

11 Wader 0.3 0.2

12 Kalkul 0.1 0.2

4.5

1 Nila 55.6 62.3 57.9 58.0 32.7 40.7 60.5 59.4 63.52 58.4

2 Brek 5.6 11.8 11.1 22.3 10.9 18.9 10.90 19.6

3 Palung 3.5 0.9 5.6 2.1 16.2 12.3 4.26 1.80

4 Betutu 2.4 1.9 10.5 8.3 12.4 8.7 9.59 7.65 8.10 6.6

5 Tawes 1.5 2.1 1.04 1.78 9.03 9.54

6 Lele 14.6 9.5 6.22 3.57 18.8 16.5

7 Beong 5.7 4.3 2.44 0.89 3.60 1.80

8 Gabus 0.6 0.1 8.7 4.6 1.47 0.45

9 Patin 8.6 5.7 5.22 3.08 11.2 17.3 17.46 15.4

10 Bader 2.0 1.4

11 Melem 0.67 0.45

3.6. Sosial Ekonomi Nelayan
3.6.1. Pendapatan Nelayan

Penelitian sosial ekonomi di Waduk Wadaslintang untuk mengetahui

gambaran mengenai kegiatan aktual dari masyarakat perikanan yang dilakukan

pada saat ini. Dari hasil wawancara terhadap kelompok nelayan, umumnya

pekerjaan sebagai nelayan terjadi turun temurun dari orang tua sampai ke anak

sehingga penangkapan ikan secara tradisional sangat melekat. Pada umunya

nelayan di Waduk Wadaslintang telah berpengalaman menekuni profesinya

selama 3-30 tahun. Pengaruh usia sangat penting karena usia produktif sangat

mendukung untuk mendapatkan hasil yang tinggi, usia yang produktif antara 15-

55 tahun (Soeharjo dan Patong, 1973) dapat menentukan sikap dalam

mengambil keputusan. Nelayan Waduk Wadaslintang mempunyai kisaran usia

dari 15-55 tahun, dengan jumlah nelayan 134 orang, semua berjenis laki-laki,

mempunyai pengalaman antara 3-30 tahun, 85 orang beraktivitas maksimum dan

49 orang aktivitasnya tidak maksimum (Adjie, et al, 2013).
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Hasil analisis pendapatan nelayan bersih dan perbandingan pendapatan

nelayan dengan biaya produksi nelayan Waduk Wadaslintang dapat dilihat pada

Tabel .

Tabel 9. Pendapatan nelayan bersih dan perbandingan pendapatan nelayan
dengan biaya produksi nelayan, waduk Wadaslintang 2014

No Uraian Jumlah (Rp)
1 Hasil Pendapatan (TR) 8,500,000
2 Biaya Produksi (TC) 6,500,000
3 Pendapatan (N) 2,000,000
4 Ratio (TR/TC) 1.31

Untuk mengetahui kelayakan usaha digunakan rumus R/C ratio = TR/TC,

diketahui hasil penjualan dibagi dengan biaya produksi didapat perbandingan

R/C ratio = 1,31 (Tabel. 9), berarti dengan modal Rp 6.500.000,- akan didapat

hasil 1,31 kali, artinya pendapatan nelayan dalam enam bulan memperoleh

keuntungan yang cukup baik dan usaha boleh dilanjutkan. Nilai R/C yg di dapat

sekarang meningkat jika dibandingkan dengan nilai R/C pada tahun 2013

sebesar 1,09 hal ini disebabkan meningkatmya hasil tangkapan nelayan perhari

dalam tahun 2014, khususnya ikan patin sudah mulai banyak tertangkap oleh

nelayan yang akan berdampak meningkatnya hasil tangkapan dan pendapatan

nelayan.
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BAB IV
KESIMPULAN

1. Kualitas perairan Waduk Wadaslintang masih dalam keadaan baik dan layak

untuk mendukung kehidupan ikan.

2. Kelimpahan plankton berkisar antara 29.627-198.961 ind/l (inlet), 52.159-

138.761 ind/l (tengah), 31.286-147.791 ind/l (outlet), yang didominasi oleh

Achnanthidium (Bacillariophyceae) dan Peridinium (Dinophyceae).

3. Pola pertumbuhan ikan patin hasil introduksi, mempunyai pola pertumbuhan

isometrik, didominasi oleh ikan betina, tingkat kematangan gonad yang

ditemukan pada kisaran TKG I-II, mampu tumbuh mencapai panjang total

59,33 cm dengan laju pertumbuhan sebesar 0,22 / th.

4. Indeks keanekaragaman ikan di Waduk Wadaslintang termasuk kategori

rendah (1,37-1,90) dan tidak ada jenis ikan yang mendominasi.

5. Berdasarkan kurva ABC, ekosistem Waduk Wadaslintang dalam keadaan

equilibrium belum mengalami ganguan ekologi pasca penebaran ikan patin.

6. Berdasarkan species contency, ikan kalkul, brek dan andong mendominasi

hasil tangkapan jaring ukuran (0,75 inci), ikan nila dan andong mendominasi

hasil tangkapan jaring ukuran (1,50 inci), ikan brek dan nila mendominasi

hasil tangkapan jaring ukuran (2 inci), ikan nila mendominasi hasil tangkapan

jaring ukuran 2,5; 3 dan 3,5 inci.

7. Berdasarkan perhitungan menggunakan indeks relatif penting, dimana ikan

nila dan ikan brek merupakan dua jenis ikan yang mempunyai nilai IRP yang

tinggi, karena dua jenis ikan tersebut merupakan ikan yang dominan banyak

tertangkap berdasarkan jumlah individu, berat dan frekuensi tertangkapnya.

8. Nilai R/C yg di dapat tahun 2014 meningkat yaitu 1,31, jika dibandingkan

dengan nilai R/C pada tahun 2013 sebesar 1,09 hal ini disebabkan

meningkatmya hasil tangkapan nelayan perhari dalam tahun 2014, khususnya

ikan patin sudah mulai banyak tertangkap oleh nelayan yang akan berdampak

pada peningkatan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.
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Lampiran 1.  Ikan patin hasil tangkapan nelayan

Ikan Patin Hasil Tangkapan Nelayan
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Lampiran 2. Nelayan yang ditunjuk sebagai pembantu lapangan di waduk
Wadaslintang 2014
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Lampiran 3. Kegiatan pengamatan biologi ikan di waduk Wadaslintang 2014
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Lampiran 4. Gambar Alat tangkap jaring percobaan di waduk wadaslintang
2014
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Lampiran 5. Gambar oprasional jaring percobaan di waduk Wadaslintang
2014
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Lampiran 6. Jenis-Jenis ikan hasil tangkapan jaring percobaan di waduk
Wadaslintang
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Lampiran 7. Kegiatan pengamatan kualitas air di waduk Wadaslintang 2014
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Lampiran 8. Data Plankton di waduk Wadaslintang April 2014

Inlet
Permukaan

Inlet Batas
Kecerahan

Tengah
permukaan

Tengah
Batas

Kecerahan

Outlet
Permukaan

Outlet
Batas

Kecerahan

Chlorophyceae Staurastrum 1462 387 1720 860 1849 2064

Mougeotia 43 43 0 0 0 0

Tetraedron 0 0 43 0 43 0

Scenedesmus 0 0 0 0 0 43

Ankistrodesmus 43 0 0 0 0 0

Bacillariophyceae Synedra 43 43 0 43 215 0

Gomphonema 43 0 0 43 0 0

Navicula 86 86 0 86 0 0

Achnanthidium 52761 29541 88795 40205 71982 64371

Pinnularia 43 43 0 0 0 0

Nitschzia 43 0 0 0 0 0

Surirella 43 0 0 0 0 0

Cymbella 43 0 0 0 0 0

Melosira 43 0 0 0 0 0

Cyanophyceae Oscillatoria 172 172 129 129 387 129

Anabaena 344 43 645 86 215 344

Synura 43 0 0 0 0 0

Dinophyceae Peridinium 99287 13459 4730 1118 3655 1892

Ceratium 0 43 0 0 86 0

Euglenophyceae Trachelomonas 43 129 0 43 0 43

Phacus 0 43 0 0 0 0

Polyartha 215 0 43 0 43 129

Notholcha 0 0 0 0 43 0

Monostyla 0 0 0 0 0 43

Trichocerca 43 0 43 0 0 86

Keratella 0 0 0 0 43 0

Paramecium 43 43 0 0 0 86

Jenis Kelas Genus

Fitoplankton

Zooplankton

Kelimpahan total (plankton/liter)
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Lampiran 9. Data Plankton di waduk Wadaslintang Juni 2014

Inlet
Permukaan

Inlet Batas
Kecerahan

Tengah
permukaan

Tengah
Batas

Kecerahan

Outlet
Permukaan

Outlet
Batas

Kecerahan
Anabaena 6450 0 10449 3913 0 5977
Aphanocapsa 0 1505 0 0 0 0

Oscillatoria 9245 1290 5676 0 774 860
0 0 0 0 0 0

Closterium 0 0 0 43 43 129

Cosmarium 0 0 43 86 86 0

Tetraedron 0 43 0 43 0 0

Pleurotaenium 0 1161 0 0 43 860
0 0 0 0 0 0

Diatoma 21199 15222 258 36722 0 27735

Coconeis 43 0 387 0 0 0

Coscinodiscus 0 172 0 129 0 344

Cyclotella 86 43 86 0 0 129

Fragilaria 0 43 13803 0 0 0

Scenedesmus 0 43 0 0 0 0

Staurastrum 258 688 1634 1118 215 1849

Surirella 0 43 0 0 0 0

Cymbella 43 0 0 0 0 0

Tabellaria 0 0 22274 0 16168 0
0 0 0 0 0 0

Difflugia 172 43 301 0 43 387

Trachelomonas 43 0 0 43 0 0

Peridinium 50869 4300 3784 3139 63124 1376

Ceratium 0 0 0 0 0 43

Phacus 43 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Anureopsis 86 43 0 0 0 0

Polyartha 731 0 0 0 0 86

Keratella 0 0 0 0 0 43

Trichocerca 43 0 0 0 0 0

Hexartha 129 0 0 0 0 0

Bacillariophyceae

Zooplankton

Mastigophora

Monogononta

Kelimpahan total (plankton/liter)

Jenis Kelas Genus

Fitoplankton

Cyanophyceae

Chlorophyceae
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