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ABSTRAK 

 

Sungai Tala merupakan salah satu dari tiga daerah aliran sungai utama di sisi 

barat pulau Seram.  Sungai ini mengalir kes elatan, dan bermuara di Teluk El-Paputih di 

pantai barat daya pulau tersebut. DAS Tala memiliki luas 677,37 Km2. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui kondisi stok terkini, potensi produksi, potensi lestari dan produksi 

hasil tangkap di Sungai Tala. Metodologi yang digunakan adalah metode mark and 

recapture untuk stok ikan dan alat untuk analisis kualitas air. Potensi produksi 

berdasarkan analisa data klhorofi-a dengan metode Almazan. Potensi Lestari (MSY) 

menggunakan data nilai Z dan standing stock. Dinamika populasi ikan dominan 

dianalisis dengan metode FISAT II. Data alat tangkap dan Ikan dikoleksi dari data primer 

serta data informasi yang dikumpulkan oleh enumerator.  Hasil yang didapatkan standing 

stock sebesar 110 Kg/ha di sungai dan 75 Kg/ha di rawa, Potensi produksi rata-rata di 

Sungai Tala 59.74 Kg/ha/th dan di Rawa 71.16  kg/ha/th. Potensi Lestari (MSY) 106,86 

Kg/ha/th. Secara fisika kimia , Sungai Tala tergolong perairan yang sangat ideal 

mendukung kehidupan ikan. Terdapat 7 jenis alat tangkap yang dioperasikan dan 23 jenis  

ikan hasil tangkapan.  

 

Kata kunci :  Estimasi stok, potensi produksi, lotensi lestari, produksi hasil tangkap, 

Sungai Tala, Maluku 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 

Luas perairan umum Indonesia mencapai 54 juta ha. Luasan tesebut terdiri dari 

12 juta hektare perairan sungai dan paparan banjirnya dan 39 juta ha perairan rawa. 

Sedangkan 2 juta hektare merupakan perairan danau dan badan air lainya. 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. Pengkajian estimasi stok  ikan bertujuan untuk 

memberikan saran tentang pemanfaatan yang optimum sumber daya hayati perairan 

seperti ikan dan udang. Sumber daya hayati bersifat terbatas, tetapi dapat memperbaharui 

dirinya dan pengkajian stok ikan dapat diartikan sebagai upaya pencarian tingkat 

pemanfaatan yang dalam jangka panjang memberikan hasil tangkapan maksimum 

perikanan dalam bentuk bobot (Sparre & Venema, 1998) untuk keperluan pengelolaan 

perikanan Gulland (1983) 

 Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan 

Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) yaitu melaksanakan penelitian tentang pengelolaan 

sumberdaya perikanan perairan umum daratan. Penelitian tersebut  bertujuan untuk 

mengkaji stok ikan dan potensi sumberdaya ikan khususnya di KPP PUD 413 yang 

difokuskan pada daerah aliran DAS Tala Maluk. Harapan yang dicapai adalah adanya 

optimalisasi pemanfaatan perikanan tangkap agar dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan, memelihara daya dukung lingkungan. 

 

 

1.1.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui kondisi stok (standing stok) terkini di DAS Tala Maluku   

2. Mengetahui Potensi Produksi Perikanan di DAS Tala Maluku  

3. Mengetahui Potensi Lestari dari perairan di DAS Tala Maluku  

4. Mengetahui Produksi tangkap di DAS Tala Maluku .  
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1.2. Keluaran Yang Diharapkan 

Dari hasil penelitian ini keluaran yang diharapkan adalah menyediakan paket 

data dan informasi hasil penelitian untuk bahan kebijakan pemanfaatan dan 

pengelolaan DAS Tala Maluku. 

 

1.3. Hasil Yang Diharapkan 

Memberikan informasi terkini gambaran kepada pemangku kepentingan 

tentang estimasi stok dan sumber daya ikan untuk pengelolaan sumber daya ikan 

sebagai  sumber pendapatan  masa kini  dan masa mendatang. Terdapat empat jenis 

data dan informasi/output dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data standing stock, yaitu data stock actual keberadaan sumberdaya ikan 

yang ada pada saat dilakukan pengukuran/ estimasi kg/area atau ton/area.  

2. Data potensi Produksi, yaitu data mengenai kemampuan suatu badan perairan 

untuk dapat mengasilkan ikan  kg/ha/tahun 

3. Data potensi lestari (MSY), yaitu data sejumlah ikan yang dapat 

dimanfaatkan secara optimum, dengan memperhatikan status kelestariannya.  

4. Data Produksi hasil tangkapan yaitu produksi ikan dari hasil tangkapan 

berbagai alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan, data sekunder dinas dan 

data-data penangkapan ikan lain yang bersesuaian 

 

1.4.  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang meliputi pengumpulan data 

dan informasi secara primer dan sekunder. Pelaksanaan kegiatan riset melibatkan 

para peneliti yang mempunyai keahlian di bidang penangkapan, manajemen 

sumberdaya perairaian, ekologi perairan dan biologi ikan.  

Penelitian  dilaksanakan dengan pendekatan pengumpulan data primer dan 

data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dan hasil 

penelitian yang relevan dari instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kab. Seram Bagian Barat.  
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Penentuan dari stok yang ada terkait erat dengan tipe habitat yang ditemui 

pada setiap lokasi penelitian. Adapun beberapa langkah dalam penentuan stok dan 

potensi pada setiap habitat mengacu pada metode dibawah ini : 

 

a. Standing Stock  

Standing stok ikan dilaksakan dengan dua metode : 

  Perairan Sungai dan Rawa dengan metode mark and recapture (block area) 

 

b. Potensi Produksi  

Pada seluruh tipe habitat dibutuhkan data kecerahan, DHL, klorofil-

a dan kedalaman rata-rata.  

 

c. Potensi Lestari (MSY) 

Untuk menghitung MSY, upaya optimum ptimum dan tingkat 

pemanfaatan, data statistik yang diperlukan adalah data sekunder 10 tahun 

atau 5 tahun kebelakang berupa : 

1) Produksi ikan. 

2) Produksi ikan per-jenis alat tangkap. 

3) Jumlah dan jenis alat tangkap. 

Namun bila data dari Dinas Perikanan tidak memadai, maka dapat 

digunakan data standing stok dikalikan konstanta dan nilai Z (total laju 

penangkapan) dengan rumus :  

MSY = 0.5 x Z x Standing Stok  

 

d.   Produksi Hasil Tangkapan  

Yaitu penentuan produksi ikan dari hasil tangkapan berbagai alat 

tangkap yang dilakukan oleh nelayan (enumerator), data sekunder dinas dan 

data-data penangkapan ikan lain yang bersesuaian.  
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BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Gambaran Umum. 

Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan 

Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di utara, Samudra 

Hindia dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat.[3] Ibu 

kota dan kota terbesarnya ialah Ambon. Maluku merupakan provinsi terbesar ke-28 

menurut jumlah penduduk dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1,8 juta jiwa 

dan ke-14 menurut luas wilayah dengan luas wilayah sebesar 46 ribu kilometer persegi, 

Maluku ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang merupakan daerah swatantra tingkat 

I melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tertanggal 17 Juni 1958 yang juga 

dapat disebut sebagai Undang-Undang Pembentukan Maluku. Undang-undang tersebut 

merupakan penetapan dari Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 yang 

memiliki tujuan yang sama. Pada undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku 

ditetapkan berkedudukan di Ambon. 

 

Pulau Seram adalah sebuah pulau  terletak di sebelah utara Pulau Ambon, 

Provinsi Maluku, Indonesia. Di Pulau Seram ada tiga Kabupaten yaitu kabupaten 

Maluku Tengah dengan ibu kota Masohi serta dua kabupaten hasil pemekaran yaitu 

Kabupaten Seram Timur dengan ibu Kotanya Bula dan Kabupaten Seram Bagian Barat 

dengan Ibu Kotanya Piru. Di pulau ini terdapat beberapa pelabuhan: Amahai, Masohi, 

Kairatu, Piru dan pelabuhan rakyat seperti Tehoru, Bula, Geser, Wahai, Kobisadar dan 

Way ley. DAS Tala masuk pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. 

 

2.2.  Sungai Tala 

Sungai Tala Menurut cerita rakyat Maluku Tengah, tiga sungai, yaitu sungai 

Eti, sungai Tala, dan sungai Sapalewa, bersumber pada sebuah danau keramat di puncak 

sebuah gunung yang bernama "Nunusaku". Di tempat itu tumbuh suatu pohon 

beringin dengan tiga akar tunjangnya yang masing-masing mengarah ke sungai-sungai 

tersebut di atas dan di situlah berasal manusia-manusia asli pulau Seram, yaitu orang 

"Alifuru", yang kemudian mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Ketiga sungai itu dikenal 

dengan nama "Tiga Batang Air" (dalam bahasa daerah: Kwele Batai Telu atau Kwalai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Seram
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Arafura
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku#cite_note-FOOTNOTEKembauwSahusilawaneSinay2017134-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_ibu_kota_provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_ibu_kota_provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Masohi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tehoru
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Eti
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Eti
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Sapalewa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon_beringin
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon_beringin
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Batai Telu) atau "Tiga Ruas Sungai" yang mengaliri pulau Seram (Nusa Ina).  Nunusaku 

(yang menurut legenda adalah suatu kerajaan besar yang kemudian menghilang) adalah 

istilah yang terbentuk dari dua kata, yaitu "nunu" atau "nunue" yang merujuk kepada 

"pohon beringin", dan "saku" yang berarti "benar". Tempat ini terletak di wilayah 

Manusa-Manue dan dianggap sebagai wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh 

manusia. Di wilayah tiga sungai ini berdiam suku Alune dan suku Wemale, di mana suku 

Alune menghuni seluruh wilayah sungai Eti, daerah bergunung sungai Tala dan sebagian 

besar wilayah sungai Sapalewa di dekat pantai, sedangkan suku Wemale tinggal di 

sebelah timur sungai Tala dan sungai Sapalewa.  

 

 

Gambar 2.1. Peta Lokasi Sungai Tala  

2.3. Aspek Penangkapan 

Pengelolaan perairan umum sebagai salah satu upaya kegiatan perikanan dalam 

memanfaatkan sumberdaya ikan di  perairan  umum  secara  berekelanjutan  perlu  

dilakukan secara bijaksana. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum 

melalui kegiatan penangkapan dan budidaya mempunyai  kecenderungan  semakin  tidak  

terkendali, dimana jumlah ikan yang ditangkap  tidak  lagi  seimbang  dengan  daya  

pulihnya.  Untuk  itu  diperlukan  pengelolaan  sumberdaya yang lebih hati-hati. Untuk 

mencapai tujuan pengelolaan  sumberdaya  yang  lebih  hati-hati,  maka  perlu disusun  

petunjuk  pelaksanaan  pengelolaan sumberdaya yang lebihhati-hati. Populasi ikan mulai 

menurun /hampir punah, baik disebabkan oleh faktor lingkungan maupun tekanan 

penangkapan (Utomo dan Asyari, 1999) 
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2.4. Sumberdaya Ikan  

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004, Sumberdaya ikan adalah potensi semua 

jenis ikan. Sumberdaya ikan adalah merupakan salah satu sumberdaya kelautan dan 

perikanan yang tergolong dalam sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable 

resources), artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa ikan yang tertinggal 

mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak. 

Sumber daya ikan yang terdapat di perairan umum seharusnya menjadi salah satu yang 

dapat menopang ketahanan pangan masyarakat. Sungai merupakan salah satu tipe 

perairan umum yang salah satu fungsinya adalah untuk perikanan, menjadi sumber 

ekonomi yang berkontribusi menjadi sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.  

 

Kondisi usaha perikanan tangkap masih didominasi usaha perikanan tangkap 

skala kecil dengan tingkat produktivitas dan efisiensi usaha serta pendapatan yang masih 

rendah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat peranan nelayan sebagai 

hulu dalam bisnis perikanan. Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya ikan, 

sumberdaya lingkungan, serta sumberdaya buatan manusia yang digunakan untuk 

memanfaatkan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, pengelolaan /manajemen sumberdaya 

perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan 

lingkungannya, serta pengelolaan kegiatan manusia (Fauzi dan Anna, 2005). 

Sumberdaya perikanan bersifat dinamis demikian juga gangguan terhadap keseimbangan 

sistem yang terjadi pada sumberdaya tersebut baik berupa hubungan langsung antara 

catch dan effort maupun hubungan tidak langsung antara catch dan effort. Pencemaran 

merupakan suatu sistem yang bersifat dinamis.  

 

2.5.  Kualitas Air 

 

Kualitas air merupakan bagian penting sebagai indicator untuk menentukan layak 

dan tidaknya suatu perairan menunjang kehidupan biota yang ada di dalamnya. Beberapa 

Parameter yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain; kecerahan, suhu,, 

Konduktifitas , DO, Kesadahan (Hardness), Turbiditas, pH, Total Phospat dan 

Kedalaman 
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Kondisi kecerahan air sangat tergantung kepada warna,  kekeruhan (turbidity), 

keadaan cuaca, waktu pengukuran, padatan tersuspensi (TSS) dan padatan terlarut 

(TDS).  Kecerahan yang rendah mengindikasikan laju sedimentasinya tinggi, warna air 

mengindikasikan perairan kaya plankton terutama fitoplankton dan sedimentasi.  

Menurut Novotny dan Olem, (1994) dalam Effendi, (2000) tingkat kecerahan perairan 

kurang dari 200 cm termasuk dalam tingkat kesuburan eutrofik.  

 

Suhu air permukaan dipengaruhi oleh ketinggian, dan musim, waktu hari, 

sirkulasi udara, aliran dan kedalaman badan air Faktor fisik yang paling penting di 

perairan adalah cahaya. Ini mempengaruhi suhu, potensi fotosintesis, dan oksigen 

terlarut.. Kondisi Fisik, kimia dan karakteristik biologis dipengaruhi oleh suhu. Dalam 

perairan, zona fotik dan aphotic sangat terkait dengan penetrasi cahaya. Zona eufotik 

mengacu pada kedalaman maksimum kolom air yang tanaman dapat tumbuh. Sumber 

terbesar dari panas dalam air adalah radiasi matahari dengan penyerapan langsung. 

Transfer panas dari udara dan dari sedimen hanya terjadi dalam jumlah yang relatif kecil 

(Wetzel, 1995). 

 

pH merupakan variabel penting dalam penilaian kualitas air. Hal ini dipengaruhi 

oleh banyakbiologis (fotosintesis dan respirasi) dan proses kimia (dekomposisi) di dalam 

tubuh air dan semua proses yang terkait dengan pasokan air dan treatmen. Di perairan 

tercemar, pH dikendalikan oleh keseimbangan antara karbon dioksida, karbonat dan ion 

bikarbonat. Variasi harian pH juga dapat disebabkan oleh fotosintesis dan respirasi siklus 

alga di perairan eutrofik. Tingginya nilai pH (lebih dari 8,5) dicatat di perairan dengan 

kandungan organik yang tinggi dan kondisi eutrofik (Kalff, 2002).  

 

Kedalaman merupakan fungsi dari curah hujan, masukan dari anak sungai, 

kemiringan tingkat erosi tepian dan dasar sungai, serta merupakan parameter fisika kunci 

yang akan menentukan produktivitas perairan sungai 

 

Oksigen terlarut (DO) di perairan dalam seperti sungai memiliki kecendrungan 

semakin rendah dengan semakin dalamnya suatu perairan. Konsentrasi oksigen terlarut 

secara alami bervariasi pada setiap kedalaman, penurunan tersebut tidak terlalu tajam, 

namun mengikuti pola stratifikasi perairan (Effendi, 2003). Oksigen terlarut (DO) sangat 



 

 

 

 

 

 

 

8       

 

penting untuk semua bentuk kehidupan biota di air. DO perairan alami dipengaruhi oleh 

aktivitas fotosintesis, suhu, tekanan, salinitas, dan turbulensi. Bahan organik yang 

ekstrim dari limbahdapat menurunkan  konsentrasi DO dalam air sungai. 

 

Ortofosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan secara langsung 

oleh tumbuhan akuatik. Setelah masuk ke dalam tumbuhan akuatik (fitoplankton) fosfat 

anorganik mengalami perubahan menjadi organofosfat (Effendie, 2003).  Kisaran kadar 

orthoposfat pada lokasi penelitian berkisar 0,0005–0,0161 mg/L. Berdasarkan kadar 

ortofosfat, perairan dapat diklasifikasikan menjadi perairan oligotrofik menuju perairan 

mesotrofik.  

 

DHL atau konduktivitas listrik (EC) adalah ukuran kemampuan sebuah larutan 

untuk melakukanarus listrik. EC berkaitan dengan jumlah total ion terlarut dalam air dan 

memiliki korelasi positif dengan gradien trofik dan kelimpahan fitoplankton (Diaz et al., 

2007). Sumber polutan seperti air limbah dari pabrik pengolahan limbah, limpasan 

pertanian, dan limpasan perkotaan meningkatkan ion dalam air, yang mengarah ke 

peningkatan dari EC (Nather Khan, 1990a). EC meningkatkan juga selama stratifikasi 

termal di hypolimnion karena peningkatan dekomposisi. Alkalinitas adalah kapasitas 

asam-penetral air. Kebanyakan perairan alami mengandung keasaman yang rendah. 

Alkalinitas adalah indikator konsentrasi karbonat, bikarbonat dan hidroksida, tetapi 

mungkin termasuk kontribusi dari borat, fosfat, silikat dan senyawa dasar lainnya. Oleh 

karena itu, danau yang terletak di dekat lanskap pertanian atau perkotaan memiliki 

tingkat alkalinitas lebih tinggi. Perairan alkalinitas rendah (<24 mg / l sebagai CaCO3) 

memiliki kapasitas buffer yang rendah. 

Dalam dunia perikanan keberadaan plankton terutama fitoplankton merupakan 

faktor biologi yang penting, karena fitoplankton merupakan bagian mata rantai pertama 

dalam jaringan makanan di perairan. Disamping itu, kelimpahan plankton dapat juga 

menjadi indikator tentang kesuburan perairan (Wetzel & Likens, 1979). Menurut 

Swingle dalam Muligan (1969) peran fitoplankton dalam dunia perikanan adalah 

keterlibatannya dalam sistem rantai makanan menuju ke produksi ikan. Daerah pelagis 

waduk merupakan daerah utama di mana plankton tumbuh dan berkembangbiak. 

Kelimpahan fitoplankton berkaitan erat dengan kandungan unsur hara N dan P perairan, 
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dimana unsur N umumnya merupakan unsur pembatas pertumbuhannya (Kartamihardja 

& Sri Nastiti, 2003). Secara vertikal, fitoplankton hidup pada lapisan permukaan yaitu 

didaerah eufotik, akan tetapi hal ini hanya terbatas pada lapisan tertentu dimana pada 

siang hari fitoplankton tidak terlalu dekat dengan permukaan karena fitoplankton tidak 

menyukai cahanya matahari dengan intensitas tinggi. Sedangkan pada malam hari 

biasanya fitoplankton dekat dengan permukaan air. Konsentrasi fitoplankton sangat besar 

di lapisan permukaan, dan penurunan konsentrasi hampir berbanding lurus dengan 

pertambahan kedalaman daya tembus cahaya (Davis, 1955 dalam Suroso, 2008). 

Kelimpahan fitoplankton menggambarkan karakteristik umum perairan waduk dan 

danau (Ryding & Rast, 1989). Lebih lanjut dikatakan bahwa di perairan eutrofik, 

frekuensi pertumbuhan sesaat alga (alga bloom) lebih sering terjadi dengan kuantitas 

alga hijau dan alga hijau biru relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perairan 

oligotrofik. 

 

Klorofil-a adalah pigmen warna hijau yang berperan dalam proses fotosintesis 

dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Klorofil terdapat 

pada tumbuhan, alga dan bakteri fotosintetik Kandungan total klorofil-a di perairan dapat 

digunakan untuk menduga potensi produksi ikan dan tingkat kesuburan perairan. 

Menurut Novotny & Olem (1994); perairan oligotrofik bila kandungan klorofil < 4 μg/l, 

mesotrofik bila kandungan klorofil antara 4-10 μg/l, dan menjadi eutrofik bila kandungan 

klorofil-a  >10 μg/l.   
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BAB III. METODOLOGI 
 

3.1. Waktu dan Lokasi 

Penelitian telah dilakukan pada tahun 2021. Pengambilan sampel dilakukan tiga 

kali survey yaitu pada bulan Februari dan Juni dan Juli 2021 di Sungai Tala Kab Seram 

Bagian Barat, Provinsi Maluku. 

 

Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian 

Terdapat 6 lokasi  yang menjadi stasiun pengambilan sampel, yaitu :  

 

1. Stasiun 1. Jembatan Tala  (S. 030, 19‘, 417” / E. 1280 , 41’, 199”) 

Merupakan bagian hilir dari Sungai Tala yang mendekati muara sungai. 

Kedalaman sekiatr 1-1,5 m, dengan kondisi air sangat jernih sehingga kecerahan 

sampai dasar. Dengan dasar lumpur berpasir  0.05 0/00 

 

2. Stasiun 2. KP. Kayu Merah (S. 030, 19‘, 948” / E. 1280 , 21’, 025”) 

Merupakan sebuah lokasi yang juga dasar berpasir dengan air yang jernih sampai 

ke dasar. Di sekitar lokasi banyak terdapat pohon-pohon mulai dari bamboo 

samapi dengan tanaman keras lain sperti pohon meranti. Lokasi ini juga menjadi 
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tempat favorit para penebang pohon hutan untuk transit membawa hasil potongan 

kayunya. Lokasi ini juga merupakan tempat terakhir mobil atau kendaraan roda 

4 bisa melintas, karena jalan sempit setelah terjadi longsor tahun 2018. Salinitas 

air 0,05 0/00 

 

3. Stasiun 3. Sumiet Pasinaro (S. 030, 18‘, 061” / E. 1280 , 39’, 730”) 

Merupakan nama  sebuah Desa nelayan terdekat setelah memasuki Sungai Tala.  

Kondisi air sangat jernih sehingga kecerahan sampai dasar dengan beberapa 

kolam (ceruk) air yang memiliki kedalaman  dasar pasir berbatu, sekitaar lokasi 

banyak terdapat pohon-pohon tebu sungai dan tanaman keras yang hidup di 

pinggir tebing. salinitas air  0.05 0/00 

 

4. Stasiun 4. Batu Belah (S. 030, 18‘, 947” / E. 1280 , 30’, 026”) 

Merupakan nama  sebuah lokasi yang dipercaya penduduk sebagai tempat 

pertempuran buaya dari laut dengan buaya sungai Tala.  Kondisi air sangat jernih 

sehingga kecerahan sampai dasar,. terdapat beberapa kolam (ceruk) air yang 

memiliki kedalaman  dasar pasir berbatu, salinitas air  0.05 0/00 

 

5. Stasiun 5. Muara Kali Nui (S. 030, 17‘, 334” / E. 1280, 38’, 602”) 

Merupakan muara dari Sungai atau Kali Nui yang masuk ke Sungai Tala. 

Kedalaman Sungai mencapai sekitar 1-1,5 m. di sekitar sungai juga terdapat. 

Dasar perairan cenderung berbatu dengan salinitas air 0,05 0/00 

 

6. Stasiun 6. Kali Nui (S. 030, 17‘, 332” / E. 1280, 38’, 522”) 

Merupakan badan dari Sungai atau Kali Nui anak sungai dari Sungai Tala. 

.Kedalaman Sungai mencapai sekitar 1-2 m.. Dasar perairan cenderung berbatu 

dengan salinitas air 0,05 0/00 

 

3.2. Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi Analisis Data Estimasi 

PStok dan Potensi Sumberdaya Ikan  sebagai berikut : 
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a. Standing Stock 

a.1. Pengolahan dan Analisis Data Akustik 

Data akustik diolah dengan menggunakan software ECHOVIEW ver.5. 

Elementary sampling distance unit adalah 0.5 nmi. Hasil ekstraksi berupa nilai 

area backscattering coeficient (sA, m2/nmi2) dan distribusi nilai target strength 

ikan tunggal dalam satuan decibel (dB) sebagai indeks refleksi ukuran ikan.  

 

Hubungan target strength dan óbs (backscattering cross-section, m2) 

dihitung berdasarkan atas MacLennan & Simmonds (1992) yaitu:  

TS=10 log óbs ................................…………………………………….(1)  

 

Persamaan untuk densitas ikan (ñA, ind./nmi2) adalah:  

   ñA=sA/óbs ............................................................................................ (2)  

 

Panjang ikan (L) berhubungan dengan óbs yaitu:  

   óbs=aLb ................................................................................................ (3)  

 

Hubungan target strength dan L adalah:  

   TS=20 log L+A .................................................................................... (4) 

 

         A = nilai target strength untuk 1 cm panjang ikan 

      (normalized target strength)  

 

Menurut Hile (1936) dalam Effendie (2002), hubungan panjang (L) dan 

bobot (W) dari suatu spesies ikan yaitu:  

W=aLb.............................................................................................(5) 

 

Menurut Mac Lennan & Simmonds (1992) persamaan panjang dan bobot 

untuk mengkonversi panjang dugaan menjadi bobot dugaan adalah:  

Wt=a{∑{ni(Li+ÄL/2)b+1-(Li-  

ÄL/2)b+1}/{(b+1)ÄL}}………………………………………..…(6)  

 di mana:  

Wt   = bobot total (g)  

ÄL  = selang kelas panjang (cm)  

Li   = nilai tengah dari kelas panjang ke-i (cm)  

ni  = jumlah individu pada kelas ke-i  

a, b = konstanta untuk spesies tertentu  
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Selain nilai estimasi stok ikan berdasarkan atas komposisi ukurannya, 

hasil analisis juga disajikan dalam bentuk peta sebaran densitas tiap ESDU nya. 

 

a.2. Metode Mark and Recapture/ Penandaan dan Tertangkap Kembali/ 

Lincoln-Peterson Method (Rawa Banjiran)  

 

Hewan yang bergerak terutama yang bersifat sendiri/individualisa akan 

sangat susah untuk dilakukan penghitungan jumlah populasinya. Hal ini 

dikarekan hewan jenis ini terkadang bergerak mengitari, bergerak bersama dan 

juga bersembunyi pada saat tertentu. Untuk menghitung jumlah absolute dapat 

digunakan metode mark-recapture methods yang dapat memverifikasi secara 

efectif. Langkah yang digunakan dalam metode ini adalah:  

a. Kumpulkan sejumlah sampel yang berasal dari satu spesies (digunakan 

spesies yang dominan tertangkap pada habitat tertentu).  

b. Gunakan tagging atau penanda yang tahan air pada bagian tubuh yang 

tidak mengganggu pergerakan alamiah.  

c. Setelah pemberian tanda (tagging) tebarkan kembali ikan yang ditandai, 

sebaiknya dilakukan pada dekat lokasi ikan yang tertangkap.  

d. Setelah penebaran, dibiarkan beberapa saat agar ikan kembali kepada 

populasi keseluruhan dan dianggap populasi telah bercampur (recover) 

e. Untuk mengestimasi ukuran populasi dilakukan penangkapan kembali 

pada ikan yang telah ditandai pada hari berikutnya (hari kedua/ dapat 

ditentukan selanjutnya).  

f. Asumsi pada metode mark-recapture adalah proporsi dari individu yang 

ditandai dan tertangkap pada kedua kali, sebagai bentuk dari bagian ikan 

dari keseluruhan populasi. Dapat digambarkan pada persamaan:  

𝐑

𝐒
=

𝐌

𝐍
 …………………………………………………………(5) atau 

𝑵 =
𝑴∗𝑪

𝑹
 …………………………………………………………(6) 

Dimana:  

M = Jumlah spesies yang di tandai dan dilepaskan  

N  = Ukuran populasi 

R = Spesies yang tertangkap kembali pada hari kedua  

C = Jumlah sampel yang tertangkap pada hari kedua 
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b. Potensi Produksi Ikan 

Besarnya potensi produksi ikan diestimasi dibedakan berdasarkan ekosistem 

dengan menggunakan dua metode yaitu : 

 

   b.1.  Perairan Waduk/Danau atau Rawa Banjiran  

Untuk waduk/danau atau rawa bajiran menggunakan rumus Almazan and 

Boyd in Boyd (1990), yaitu: 

Y = 1.43 + 24.48Xc – 0.15Xc2 

Dimana:   

Y    = Potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)  

Xc   = Chlorophyll-a (mg/m3). 

 

    b.2.  Perairan Sungai 

Potensi Produksi di sungai  (Leger-Huet’s Method)(Welcomme, 1983) 

 

Nilai potensi produksi perikanan untuk badan air bergerak seperti sungai 

dan rawa banjiran dapat dilakukan dengan pendekatan dari metode Leger-Huet’s 

method. Formulasi berdasarkan Leger-Huet’s dapat mengestimasi potensi 

berdasarkan zonasi dengan sederhana berdasarkan perkiraan ichthyomass yang 

dimungkinan di eksploitasi dari badan air yang ada. Dengan formula dasar 

adalah:  

𝑲 = 𝑩 ∗ 𝑳 ∗ 𝒌 …………………………………………….(9) 

Dimana :  

K = Produktivitas tahunan perairan atau standing stok (kg/km2)  

B = Kapasitas biogenic  

L = Lebar rata-rata sungai  

k  = Produktivitas coeffisient  

 

Kapasitas biogenic dapat menggunakan koefisien kesuburan perairan 

berdasarkan tumbuhan (perifiton, fitoplankton, makrofita) atau dapat dihitung 

berdasarkan modifikasi dengan menggunakan biomass makrozoobenthos.  

Koefisien kesuburan adalah sebagai berikut:  

Skor 1-3 bila miskin makanan alami  

Skor 4-6 bila makanan alami sedang/cukup  

Skor 7-10 bila kaya akan makanan alami.  
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Nilai coefficient k adalah jumlah dari tiga koefisien (k1 + k2 + k3), Dimana :  

k1 =   hasil rata-rata suhu  

k2  =  tergantung pada kesadahan dan alkalinitas perairan dan  

Skor 1 untuk perairan lunak/tidak alkalis  

Skor 2 untuk perairan sadah/alkalis  

k3 =   komposisi jenis ikan dominan dengan nilai berikut :  

Skor 1 untuk ikan berarus deras (rheophilic)  

Skor 1,5 untuk kombinasi ikan arus deras dan lambat  

Skor 2,0 untuk ikan dominan berarus lambat (limnophilic)  

 

Metode ini kemudian dimodifikasi untuk perairan sungai yang lebar dan 

luas dengan merubah koefisien 1 (k1) dan kapasitas biogenic (Holcik, 1979 

dalam Welcomme, 1983) dimana :  

k1 dihitung berdasarkan persamaan :  k1 = -0.6671 + 0.16671* Suhu (-oC) 

Kapasitas biogenic B dari perairan akan dinilai menggunakan biomassa dari 

makrozoobenthos menggantikan jumlah tumbuhan air. Menurut Albrecht 

dalam Welcomme (1983), perhitungan kapasitas biogenic ini tergantung pada 

biomass makrozoobenthos. Bila biomass makrozoobenthos kurang dari 60 

kg/ha maka kapasitas biogenic (B) dihitung dengan rumus :  

B = 0.00 + 0,05 Bb ……………………………………………….(10) 

 

Bila biomass makrozoobenthos pada kisaran 60-700 kg/ha maka 

kapasitas biogenic   digunakan rumus B = 0,35158 + 0,45469 log Bb dimana Bb 

adalah biomass makrozoobenthos hasil pengukuran.  

 

c. Potensi Produksi Lestari (MSY) 

Untuk menghitung MSY, Upaya Optimum dan Tingkat Pemanfaatan, data 

statistik yang diperlukan adalah: 

1). Produksi jenis-jenis ikan. 

2). Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap. 

3). Jumlah dan jenis alat tangkap. 
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c.1. Menghitung Produksi Total Tahunan 

Jika semua jenis ikan sudah dapat dikelompokkan ke dalam ‘species 

group’ seperti pelagis kecil, demersal dan lain-lain, maka produksi tahunan 

kelompok jenis ikan tersebut dapat diperoleh melalui penjumlahan biasa. 

 

c.2. Menghitung ‘Fishing Power Index’ (FPI) 

Dari tabel Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap dapat dihitung hasil 

tangkapan per-unit alat (C/A) untuk tahun tertentu. Alat tangkap yang 

mempunyai angka C/A yang tertinggi dinyatakan sebagai alat tangkap standar, 

dimana nilai FPI = 1,00. Nilai FPI alat tangkap lainnya dikonversi ke nilai FPI 

yang tertinggi tersebut. 

 

 

c.3. Menghitung Total Upaya (Total Effort) 

Nilai effort (f) diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah alat (Jumlah 

Alat) dengan FPI. Total effort tahunan adalah penjumlahan dari nilai effort 

dari alat tangkap yang digunakan. 
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c.4. Menghitung MSY dan Upaya Optimum 

Langkah berikutnya adalah menghitung CPUE tahunan yaitu dengan 

membagi Total produksi ikan (demersal, pelagis dsb.) dengan Total Effort 

tahunan. 

 

 

Langkah terakhir adalah menghitung persamaan regresi antara CPUE 

tahunan dengan total effort tahunan. 

 

c.5. Model Linier – Schaefer 

Menurut model tersebut hubungan antara CPUE (c/f) dengan total effort 

mengikuti persamaan regresi: Y = A – b X , dimana: Y = C/f, dan X=f.  

Prosedur pendugaan MSY diperoleh melalui perhitungan berikut: 

 

 

Menurut model Schaefer: C/f =a – bf →C = af - bf 2. Pada titik effort 

maksimum (Fmax), maka hasil tangkapan akan menjadi Nol. C = af – bf 2 = 0; 

Jika demikian pada titik tersebut a = bf; atau f = a/b. Pada Catch maksimum 
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(MSY), maka tingkat effort (Fopt) berada pada setengah tingkat effort maksimum 

(1/2 . a/b = a/2b). 

Dengan memasukkan nilai a/2b ke persamaan regresi: 

C = af – bf 2, menjadi → C = a. a/2b – b (a/2b)(a/2b) atau → C = a2/2b – a2/4b 

atau → 

C = 2a2/4b – a2/4b, sehingga dengan demikian maka Cmax atau MSY menjadi: 

MSY = A2 / 4 b dan f opt = A/2b 

 

d.  Potensi Produksi Hasil Tangkapan 

Yaitu penentuan produksi ikan dari hasil tangkapan berbagai alat tangkap 

yang dilakukan oleh nelayan, data sekunder dinas dan data-data penangkapan 

ikan lain yang bersesuaian. 

 

B. Fisika kimia dan biologi perairan  

Parameter kualitas air yang digunakan sebagai data dukung meliputi; 

Parameter  fisika, kimia dan biologi berdasarkan metode APHA 1995 (Tabel 3.1). 

Tabel . 3.1. Parameter dan Metode Analisis Sampel Air 

No Parameter Satuan Metode/ Instrument 

 Fisika Perairan    

1. Suhu perairan* oC (celcius) Termometer 

2. Kedalaman Meter Deep Sounder 

3. Total Dissolve Solide 

(TDS) 

mg/l TDS meter 

4. Conductivity (DHL) μhos/cm Conductivity meter 

5. Turbidity/Kekeruhan NTU Turbidimeter 

6. Kecerahan  cm Piring secchi  

 Kimia Perairan    

7.  pH unit pH meter/ pH indikator 

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

9. Alkalinnitas* mg/L Titrasi indikator bromocresol green 

10. Hardness* mg/L Titrasi indikator EDTA 

11. Total Phospat mg/L Spectrofotometer Asam Ascorbat 

dengan destruksi 

 Biologi Perairan    

12. Plankton  sel/l Microscope 

13. Biomas Benthos* Kg/m2 Microscope dan transect 

Keterangan * = wajib diperoleh dalam perhitungan.  
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3.3. Teknik Pengumpulan Data  

 

Sampling dan observasi lapangan akan dilakukan sebanyak tiga kali yang 

mewakili musim kemarau dan penghujan yaitu pada bulan Februari, Juni dan Juli 2021. 

Penelitian bersifat survei lapangan dengan stasiun penelitian meliputi lokasi sepenjang 

Sungai Tala Maluku.  

 

Inventarisasi jenis-jenis ikan dari hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan 

berbagai alat tangkap. Aspek penangkapan meliputi: Diskripsi, operasional dan jumlah 

alat tangkap. Jenis serta koposisi hasil tangkapan didapatkan melalui enumerator dan 

sampling hasil tangkapan nelayan. Pengumpulan specimen ikan dilakukan pada saat 

survei ke lapangan dan pengumpulan oleh enumerator. Sampel ikan dicatat nama lokal, 

tempat/lokasi tertangkap, waktu penangkapan, ukuran dan dipotret. Ikan sampel 

diidentifikasi berdasarkan Kottelat et al, 1993 dan Weber and de Beaufort, 1916.  

 

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. Pencatatan hasil tangkapan para nelayan setiap hari oleh 

petugas pencatat (enumerator), tugasnya adalah mencatat hasil tangkapan tiap bulan 

untuk jenis ikan yang dominan yaitu,; Ikan melem, Ikan Bulana  dan Ikan Sepat siam. 

 

Sampling plankton menggunakan plankton net plankton net 25 (mesh size 60 μm) 

dan disimpan dalam botol sampel plankton ukuran 30 ml serta diawetkan memakai 

larutan Lugol.  Sedangkan Bentos diambil dengan ekmandredge kemudian disaring 

dengan saringan, sample di awetkan dengan formalin. 

 

3.4. Analisis Data 

 

a. Analisis Data Fisika-Kimia-Biologi Perairan 

Data fisika-kimia perairan yang diperoleh selama survei lapangan akan 

ditabulasikan kemudian diuraikan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk grafik, 
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tabel, dan lain-lain. Sample ikan di ukur panjang dan berat dan ikan kemudian dianalisis 

dengan FISAT II.  

 

Analisis plankton dan bentos dilakukan untuk menentukan komposisi, jenis dan 

sebarannya. Sampel air dianalisis di Laboratorium Kimia BRPPUPP dengan metode 

baku untuk mendapatkan kandungan nutrien (nitrat, posfat, amonia), konsentrasi Chl-a 

untuk produktifitas primer. 

 

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).  

 

a. Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks keanekaragaman adalah indeks yang menunjukkan tingkat 

keanekaragaman jenis organisme yang ada dalam suatu komunitas.  Perhitungan indeks 

keanekaragaman dengan menggunakan persamaan indeks Shanon sebagai berikut 

(Bengen, 2000).   

H’ =         
=

−
s

n

pipi
1

ln  

H’ =        Indeks keanekaragaman 

S =         jumlah  jenis plankton 

pi = 
N

ni
 

ni = jumlah individu dari jenis ke-i 

N = jumlah total individu 

 

       Tabel 3.2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Sifat Komponen/Masukan 

Persiapan 

administrasi 

Juni – Agustus 

2021 

Pembuatan dokumen kegiatan: 

proposal teknis, Kerangka Acuan 

kegiatan (KAK), Kerangka umum 

Kegiatan (KUK),RAB dan 

penajaman rencana kegiatan. 

Pengadaan  bahan dan 

alat  penelitian  

Februari- 

November  

2021 

Biaya pengadaan bahan bantu, alat 

bantu dan ATK.  
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3.5.    Faktor  Keberhasilan dan Resiko  

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan dan 

pencapaian sasaran kegiatan penelitian ini antara lain: akses ke lokasi penelitian 

dapat dijangkau dengan sarana transportasi kendaraan darat dan air, metoda 

penelitian, pengamatan lapangan dan sampling percobaan penangkapan sudah 

pernah dilakukan, koordinasi dan kerjasama dengan petugas Dinas Pertanian, 

Perkebunan dan Perikanan Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat dapat dilakukan 

dengan baik. 

 

  Sedangkan faktor–faktor sebagai resiko yang dapat menghambat 

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran antara lain : kondisi lokasi ayng 

agak terpencil dan kondisi perkembangan keamanan Papua dan Papua Barat yang 

saat ini sedang kurang kondusif dan waktu yang terbatas. 

 

3.6.  Aspek Strategis 

Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang bersifat menganalisis data 

enumerator dan karakteristik lingkungan (fisika, kimia, biologi) perairan dan 

beragam spesies ikan,sebagai bahan informasi dasar untuk pengelolaan di bidang 

perikanan dengan pendekatan pengelolaan ekologis. Pengelolaan mencakup 

adanya daerah konservasi sehingga pada akhirnya kegiatan perikanan yang ada 

tidak merusak atau sejalan dengan kegiatan konservasi yang dilakukan. Pelestarian 

dilakukan supaya sumber daya alam yang ada dapat terus dimanfaatkan sejalan 

dengan pembangunan dan juga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan.  

 

 

 

Survei observasi 

lapangan dalam 

rangka pengumpulan 

data primer dan 

skunder  

Untuk mewakili 

musim hujan, 

kemarau dan 

peralihan  

Biaya perlajanan dinas, bahan bantu, 

alat bantu, biaya sewa dan upah 

pembantu lapangan. 

Analisa data dan 

pelaporan 

November, 

Desember 2021 

 

Biaya ATK, komputer suply, 

perjalanan dinas dalam rangka 

seminar hasil riset.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Wilayah 

4.1.1. Profil Kewilayahan Provinsi Maluku 

 

Maluku merupakan salah satu provinsi yang terletak di Kawasan Timur 

Indonesia. Menurut letak astronomis, maka wilayah Provinsi Maluku terletak antara 2 0 

30 ' - 9 0 Lintang Selatan dan 124 0 - 136 0 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Maluku 

secara keseluruhan adalah 581.376 km2, terdiri dari luas lautan 527.191 km2 dan luas 

daratan 54.185 km2. Dengan kata lain sekitar 90 persen wilayah Provinsi Maluku adalah 

lautan.  

 

Maluku memiliki wilayah yang berpulau-pulau sehingga disebut Provinsi Seribu 

Pulau. Dari ujung utara sampai ujung selatan terdiri atas 4 pulau besar dan 1.336 pulau 

kecil bahkan sangat kecil. Keempat pulau besar itu adalah Pulau Seram (18.625 km2), 

Pulau Buru (9.000 km2), Pulau Yamdena (5.085 km2), dan Pulau Wetar (3.624 km2). 

Pulau-pulau tersebut dapat digolongkan ke dalam dua bagian utama yaitu pulau Vulkanik 

dan pulau Karang yang terjadi dari pertemuan antara system orogenetic dan lingkar 

pasifik dengan system orogenetic sunda. 

 

Provinsi Maluku memiliki beberapa stasiun Meteorologi, salah satunya adalah 

stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. Pada tahun 2020 suhu rata-rata di Ambon 

berkisar antara 20,2°C sampai dengan 35,3°C. 

 

Curah hujan tertinggi yang terjadi di Ambon tercatat 413,6 mm dan terendah 

tercatat 9,4 mm. Jumlah hari hujan sebanyak 192 hari. Jumlah hari hujan terbanyak 

terjadi pada bulan Desember yakni 26 hari. Sebagian besar desa di Maluku merupakan 

Desa Pesisir, hal ini sejalan dengan topografi Maluku yang merupakan wilayah 

Kepulauan. 

 

Provinsi Maluku terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota. Di bawahnya, terdapat 

118 kecamatan yang terdiri dari 35 kelurahan dan 1.198 desa dan negeri. Di antara 
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seluruh kabupaten dan kota, ibu kota provinsi, Ambon merupakan yang terbesar menurut 

jumlah penduduk dan Maluku Tengah merupakan yang terbesar menurut luas wilayah.  

 

Pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan topangan terbesar terhadap 

ekonomi Maluku, diikuti dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta 

perdagangan besar dan eceran. Lapangan-lapangan usaha tersebut pun menjadi 

pendorong utama pertumbuhan ekonomi provinsi. 

 

Ada 11 danau di Maluku yaitu Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel di Kepulauan 

Kei Kecil, Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dulla, Danau 

Ohoilim di Kepulauan Kei Besar, Danau Laha di Pulau Ambon, Danau Kaitetu di Pulau 

Ambon, Danau Tihu Suli di Pulau Ambon, Danau Tihu di Pulau Seram, Danau Telaga 

Raja di Pulau Seram, dan Danau Rana di Pulau Buru. Provinsi ini juga dialiri 113 sungai 

besar dan kecil, antara lain Sungai Eti, Sungai Tala, Sungai Sapawela, Sungai Ruwata, 

dan Sungai Mala di Pulau Seram; kemudian ada Sungai Waigeren di Pulau Buru, dan 

Sungai Tamrian di Maluku Tenggara Barat. 

 

Dengan bentuk kepulauan, transportasi di Maluku dikuasai oleh transportasi laut. 

Meskipun demikian, infrastruktur transportasi laut Maluku belum mampu memenuhi 

permintaan. Kini, di Maluku terdapat 31 pelabuhan penyeberangan dengan 66 lintas 

penyeberangan yang dilayani 25 unit kapal. Maluku dilalui 3 lintas Tol Laut dengan 9 

pelabuhan singgah yang tersebar di seluruh penjuru kepulauan. Sebagai pulau terbesar, 

transportasi darat dan jalan terpusat di Seram.  

 

Dengan penduduk sebesar 1.533.506 jiwa pada sensus 2010, tumbuh menjadi 

1.831.880 menurut proyeksi 2020, Maluku merupakan provinsi terbesar ke-29 di 

Indonesia. Kawasan Ambon-Maluku Tengah mencakup hampir setengah dari seluruh 

penduduk provinsi dengan ibu kota, Ambon, sendiri mencakup hampir 

sepertiga. Kepadatan penduduk Maluku merupakan salah satu yang terendah dengan 36 

jiwa per kilometer persegi.  
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4.1.2. Profil Kewilayahan Kabupaten Seram Bagian Barat 

 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang 

merupakan bagian dari Provinsi  dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau 

sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten 

terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur 

sampai 55 0 Bujur Timur. 

 

Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah 

Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur 

bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat bertetangga 

dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran 

Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat. 

 

Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, 

pada umumnya merupakan daerah dataran (Plain), berbukit (hylly) dan bergunung 

(mounyaneous). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), 

landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-

50%), dan sangat curam/bergunung (˃50%). 

Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat  Kabupaten Seram Bagian 

Barat memiliki ilkim Laut Tropis dan Iklim Musiman. Temperatur udara rata-rata 

26,4oC, temperature maksimum rata-rata 31,4oC dan temperature minimum rata-rata 

22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli 

yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari 

hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan 

Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi 

pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu 

sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata 

sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari 
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arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot 

dari arah barat (http://sbbkab.go.id/gambaran-umum-daerah/) 

 

Gambar 4.1. Peta Batas Administrasi Kab. Seram Bagian Barat 

 

 

Tabel 4.1. Data Informasi Kecamatan di Kab. Seram Bagian Barat 

No  Kecamatan Ibukota 

Kecamatan 

Jumlah Luas 

Wilayah 

Kondisi 

Desa Dusun 

1 Kairatu Kairatu 7 8 1.811.60 Pesisir 

2 Kairatu Barat Kamal 5 – Pesisir 

3 Amalatu Latu 7 2 Pesisir 

4 Inamosol Hunitetu 6 6 Pegunungan 

5 Elpaputih Elpaputih 7 3 Pesisir & 

Pengunungan 

6 Seram Barat Piru 7 20 879.92 Pesisir & 

Pegunungan 

7 Huamual Luhu 5 31 Pesisir 

8 Taniwel Taniwel 19 3 1.915.12 Pesisir & 

Pegunungan 

9 Taniwel Timur Uweng Pantai 15 – Pesisir 

10 Waesala Waesala 7 26 569.36 Pesisir 

11 Kepulauan Manipa Tomalehu Timur 7 13 Pesisir  
Jumlah 

 
92 112 5.176.00 
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4.2. Sungai Tala 

Sungai Tala merupakan salah satu dari tiga daerah aliran sungai utama di sisi 

barat pulau Seram.  Sungai ini mengalir ke selatan, dan bermuara di Teluk El-Paputih di 

pantai barat daya pulau tersebut. DAS Tala memiliki luas 677,37 km2.  

Sungai ini mengalir di wilayah barat pulau Seram yang beriklim hutan hujan tropis. Suhu 

rata-rata setahun sekitar 22 °C. Bulan terpanas adalah Maret, dengan suhu rata-rata 

24 °C, and terdingin Juni, sekitar 20 °C. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 3349 mm. 

Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Juli, dengan rata-rata 627 mm, dan yang 

terendah Oktober, rata-rata 107 mm.  

 

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan 

sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang 

melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak 

lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat 

Maluku di kenal dengan sebutan ”SASI”. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri 

di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu.  

 

Peranan sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan 

berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu di lestarikan 

dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi 

tercapainya hasil yang memuaskan (Pattanama & Patipelony, 2003). Menurut sejarahnya 

sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh 

masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

 

Di sungai ada Sasi sungai/kali, yaitu Sasi yang mengatur mengenai hal-hal yang 

tidak boleh dilakukan dikali. Misalnya pada saat ikan Lompa sudah masuk ke kali, 

masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang 

mencuci bahan dapur dikali, orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan orang 

perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat 

mengambil air minum, perahu bermotor atau jenis Speed Boat yang masuk ke kali tidak 

boleh menghidupkan mesinnya, pohon kayu di tepi kali di sekitar lokasi sasi tidak boleh 

di tebang kecuali pohon sagu. 



 

 

 

 

 

 

 

27       

 

4.2.  Standing  Stok dengan Metode Mark and Recapture 

Analisis standing stock denganmetode Mark and Recapture biasa laksanakan di 

perairan yang dangkal dan tertutup seperti danau rawa banjiran. Pada penelitian ini 

dilaksanakan satu kali yaitu pada bulan Jun 2021. Pada penelitian ini dilaksanakan 

dengan acara penangkapan ikan bersama-sama oleh beberapa nelayan dengan 

menggunakan jarring melingkar yang susun persegi dengan ukuran. 

 

Untukmen dapatkan akurasi dalam estimasi stok ikan yang ada, maka sebelum 

pelaksanaan penangakapan ditebarkan ikan bertanda (tangging), dengan tujuan sebagai 

pembanding dari data ikan yang tertangkap.  

 

Pelaksanaan metode Mark and Recapture pada bulan Juni dimulai dengan tagging 

ikan Nila sebanyak 50 ekor yang digunakan di Perairan Rawa dan 50 ekor lagi digunakan 

di perairan sungai. Metode ini dilaksanakan dengan pemasangan jaringin yang ukuran 

1,3 Inchi yang di bentangkang membentuk empat persegi dengan ukuran 30x40 m2. 

Sebanyak 50 ekor Ikan yang sudah ditagging kemudian dimasukkan kejaring tersebut, 

kemudian dilakukan penangkapan ikan dan terakhirsemuahasil yang dihitung untuk 

menentukan stok. Ikan yang bertanda yang tertangkap menunjukkan prosentase dari stok 

ikan yang ada. 

Berdasarkan Metode  Lincoln-Peterson (welcome, 1983) 

 N = (MxC) / R 

Dimana :    -    N  :  UkuranPopulasi (stok) 

- M :  Jumlah ikan bertanda yang dilepaskeperairan 

- C  :  Jumlahseluruh Ikan yang tertangkap (bertanda dan 

tidakbertanda) 

- R  :  Jumlah Ikan bertanda yang tertangkapkembali 

Data standing stok yang didapatkan di Rawa dan di Sungai adalah : 

1. Rawa: 

Dari 50 ekor ikan tangging yang ditebar didapatkan kembali 22 ekor 

(44%). Sementara ikan lain yang tertangkap sebanyak 3,96 Kg./1200 m2 

dikonversi dengan luasan maka didapatkan nilai sekitar 75 Kg/ha  
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2. Sungai Tala : 

Dari 50 ekor ikan tangging yang ditebar didapatkan kembali 15 ekor 

(30%). Sementara ikan lain yang tertangkap sebanyak 3,94 Kg./1200 m2 

dikonversi dengan luasan maka didapatkan nilai 110 Kg/ha 

 

Gambar 4.2.1. Tagging dan Penangkapan Ikan  

 

4.3. Komposisi Hasil Tangkapan Ikan 

4.3.1. Komposisi hasil tangkapan ikan di Rawa Gemba 

    Komposisi ikan hasil tangkapan di Rawa Gemba selama tahun 2021dapat dilihat 

pada gambar 4.2.2. 

 

Gambar 4.2.2. GrafikKomposisi Hasil Tangkapan di Rawa Gemba 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Melem

Bethik

Sepat Siam

Nila

Bulana

Belut

Gabus
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Tambakang

Prosentase Hasil Tangkapan Ikan di Rawa Gemba
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 Dari data di atas terdapat ada embilanjenis ikan yang ditangkap oleh nelayan 

dengan didominansi Melem, Sebagian besar ikan di Rawa Gemba merupakan ikan  Black 

fish yang biasa hidup di perairan dengan derajat keasaman di bawah 7.  

 

4.3.2. Komposisi hasil tangkapan ikan di Sungai Tala 

Komposisi ikan hasiltangkapan di Sungai Tala s dapat dilihat pada gambar 4.2.3. 

 

Gambar 4.2.3. Grafik Komposisi Hasil Tangkapan di Sungai Tala 

 

 Dari data di atas terdapatada 23 jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan dengan 

didominansi ikan Bulana dan Melem. Ikan tersebut merupakan ikan white fish yang biasa 

hidup di perairan denagn derajat keasaman sekitar 7. Namun terdapat juga ikan seperti 

lele, sepat siam dan gabus yang merupakan black fish yang hidup di perairan masam. Hal 

yang menarik adalah adanya jenis ikan laut yang mampu bertahan hidup dengan 

beradaptasi  di perairan tawar seperti ikan; Samandar, Gete-gete, Cip-cip, Kerong-

Kerong, Bubara  Bol dan Somasi. Bahkan jumlah ikan laut yang mampu hidup di darat 

juga mendominasi secara jumlah. 
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4.3. Potensi Produksi Ikan  

 

4.3.1. Potensi Produksi Ikan berdasarkan Chlorofil-a 

Potensi Produksi adalah kemampuan suatu badan perairan untuk dapat 

mengasilkan ikan dalam satuan Kg/ha/tahun. Hasil analisa potensi produksi untuk Sungai 

Tala diambil pada bulan Februari  dan Juni  2021, sementara di Rawa Gemba diambil 

pada bulan Juni 2021. Penghitungan potensi produksi didapatkan berdasarkan  data 

Clhorofil-a dengan menggunakan rumus Boyd dan Almazan : 

 Y = 1.43 + 24.48X – 0.15X2 

dimana : 

- Y : Potensi produksi 

- X : Chlorofil-a 
 

Tabel 4.3. Potensi Produksi Ikan diSungai Tala  berdasarka Chlorofil-a 

No Stasiun 

TRIP 1 

(Februari 2021) 

TRIP II 

(Juni 2021) 
RATA-RATA 

Chlorofil-a 

(mg/m3) Pot.Produksi 

(Kg/ha/th) 

Chlorofil-a 

(mg/m3) 
Pot. 

Produksi 

(Kg/ha/th) 

Chlorofil-a 

(mg/m3) 
Pot.  

Produksi 

(Kg/ha/th) 

1 Jembatan Tala 2.559 
63.09 

1.478 
37.28 100.38 50.19 

2 Kayu Merah 2.141 
53.15 

1.688 
42.32 95.48 47.74 

3 
Sumeit 

Pasinaro 
4.166 

100.81 
1.478 

37.28 138.09 69.05 

4 Batu Belah 2.026 
50.41 

1.268 
32.23 82.64 41.32 

5 Muara Nui 2.254 
55.85 

1.706 
42.76 98.60 49.30 

6 Kali Nui 2.027 
50.43 

1.251 
31.82 82.25 41.13 

  
Total  

  373.75  223.70  298.72 

  
Rata-Rata 

  74.75  44.74  59.74 

 

Dari Tabel 4.3.terlihat hasil analisa potensi produksi di Sungai Tala  dari data 

clhorofil-a bulan Februari dan Juni 2021 adalah 59.74 Kg/ha/th. Ini menunjukkan bahwa  

kemampuan Sungai Tala untuk dapat mengasilkan ikan rata-rata 59.74 Kg/ha/th. 

Sementara Rawa Gemba memiliki nilai lebih tinggi yaitu 355,82 Kg/ha/th (Tabel.4.4) 
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Lokasi stasiun di Sungai Tala di yang memiliki potensi produksi terbaik ada di 

Stasiun Kampung Sumeit Pasinaro. Kondisi tersebut lebih disebabkan karena lokasi 

tersebut dekat dengan rumah penduduk dan ladang tempat bercocok tanam sehingga 

kemungkinan sisa-sisa dari pemupukan yang terbawa aliran air membuat phytoplankton 

subur di lokasi tersebut. 

 

Tabel 4.4. Potensi Produksi Ikan di Rawa Gemba berdasarka Chlorofil-a 

No Stasiun Chlorofil-a (mg/m3) Potensi Produksi (Kg/ha/th) 

1 Sampling  1 2.99 73.24 

2 Sampling  2 2.97 72.79 

3 Sampling  3 7.63 179.57 

4 Sampling 4 1.19 30.23 

 Total  355.82 

 Rata-Rata  71.16 

 

Lokasi stasiun di Rawa Gemba di yang memiliki potensi produksi terbaik ada di 

Stasiun sampling ke 3. Kondisi tersebut juga lebih disebabkan karena lokasi tersebut 

dekat dengan rumah penduduk dan ladang tempat bercocok tanam sehingga 

kemungkinan sisa-sisa dari pemupukan yang terbawa aliran air membuat phytoplankton 

subur di lokasi tersebut.  

 

Badan air seperti sungai, danau, atau rawa banjiran selain terdapat benthos juga 

terdapat plankton dan bahan makanan lainya yang dapat menjadi dasar nilai suatu potensi 

produksi. Hal ini  memungkinkan potensi produksi badan air tersebut adalah adalah 

gabungan dari beberapa potensi berdasarkan makanan yang ada. Pemisahan potensi 

produksi berdasarkan makanan yang tersedia ini lebih ditujukan sebagai dasar apabila 

akan melakukan stocking atau restocking ikan suatu perairan. Dengan pertimbangan nilai 

potensi tersebut maka dapat diambil kebijakan untuk jenis ikan apa dan berapa jumlah 

ikan yang dapat ditebar.  Hal ini akan menjadi acuan agar ikan yang ditebar dapat 

berkembang biak dengan baik, tidak menggangu biota yang lain dan dapat bermanfaat 

untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. 
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4.4. Potensi Lestari 

Potensi lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY) adalah jumlah ikan yang 

dapat dimanfaatkan secara optimum, dengan memperhatikan status kelestariannya. 

Dalam menghitung MSY diperlukan data sekunder dari Dinas Perikanan setempat yang 

berupa data hasil tangkapan dan jumlah alat tangkap yang dipakai sekitar 5-10 tahun. 

Potensi lestari juga dapat didapatkan dengan data dinamika populasi ikan dengan nilai Z 

(koefisien mortalitas total sesaat) dan data standing stok yang ada pada tahun berjalan.  

 

4.4.1.Dinamika Populasi Ikan Dominan 

4.4.1.1. Pertumbuhan dan Mortalitas Ikan Sepat Siam (Trichogaster Pectoralis) 

 

 Pertumbuhan 

 

Analisisdata dengan FISAT II didapatkan kurva pertumbuhan Von Bertalanffy 

dapat dilihat pada Gambar. 4.4.1.1 

 

 

 

Gambar 4.4.1.1. Kurva Pertumbuhan Ikan Sepat Siam 

 

Dari Gambar dapat dilihat bahwa dari bulan Maret sampai Agustus 2021 

tertangkap hampir seluruh kelas ukuran. Dari Gambar dapat dilihat bahwa diduga terjadi 

rekruitmen bulan Juli dan Agustus 2021.  
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Mortalitas 

 Laju mortalitas total dalam kegiatan perikanan tangkap sangat penting untuk 

menganalisa dinamika populasi atau stok ikan . Laju mortalitas (Z) ikan Sepat Siam  

dapat dilihat pada Gambar 4.4.1.2. dimana didapatkan laju mortalitas (Z) sebesar 1.01 

pertahun. Laju mortalitas alami (M) ditentukan dengan rumus Pauly yaitu sebasar 0.94 

pertahun. Nilai laju mortalitas karena penangkapan (F)  pada ikan Sepat Siam  yaitu  0.07 

menunjukkan lebih besar dibandingkan dengan mortalitas alami. Nilai laju eksploitasi 

(E) sebesar 0.07 menggambarkan tingkat eksploitasi ikan  belum mengalami lebih 

tangkap atau bahkan masih dibawah ekplotasi. Berdasarkan Sparre & Venema (1998) E 

<0,50 menunjukkan tingkat pemanfaatan stok akibat penagkapan masih sangat rendah 

(under exploitation) 

 

 

Gambar 4.4.1.2. Mortalitas Ikan Sepat Siam  Berdasarkan Analisis FISAT II 
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4.4.1.2. Pertumbuhan dan Mortalitas Ikan Melem (Osteochilus hasseltii) 

 

Pertumbuhan 

Analisisdata dengan FISAT II untuk Ikan Melem didapatkan kurva pertumbuhan 

Von Bertalanffy dapat dilihat pada Gambar. 4.4.1.2.1 

 

Gambar 4.4.2.1. Kurva Pertumbuhan Ikan Melem (Osteochilus hasseltii) 

 

Dari Gambar dapat dilihat bahwa dari bulan Maret sampai Agustus 2021 

tertangkap hampir seluruh kelas ukuran. Dari Gambar dapat dilihat bahwa diduga terjadi 

rekruitmen bulan Juli dan Agustus 2021.  

 

Mortalitas 

 

Laju mortalitas total (Z) ikan Melem (Osteochilus hasseltii) dapat dilihat pada 

Gambar 4.4.1,2.2. dimana didapatkan laju mortalitas total (Z) sebesar 2.03  pertahun. 

Laju mortalitas alami (M) ditentukan dengan rumus Pauly yaitu sebasar 0.66 pertahun. 

Nilai laju mortalitas karena penangkapan (F)  pada ikan Mas yaitu  1.37  menunjukkan 

lebih besar dibandingkan dengan mortalitas alami. Nilai laju eksploitasi (E) sebesar 0.67 

yang menggambarkan tingkat eksploitasi ikan Sepat  sudah mengalami lebih tangkap. 

Berdasarkan Sparre & Venema (1998) E = 0,50 menunjukkan tingkat pemanfaatan stok 

sudah lebih tangkap (over exploitation) 
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Gambar 4.4.1,2. Mortalitas Ikan Melem  Berdasarkan Analisis FISAT II 

 

 

4.4.1.3. Pertumbuhan dan Mortalitas Ikan Bulana (Liza Parmata) 

 

Pertumbuhan 

Analisisdata dengan FISAT II untuk Ikan Melem didapatkan kurva pertumbuhan 

Von Bertalanffy dapat dilihat pada Gambar. 4.4.1.3.1 

 

Gambar 4.4.1.3. Kurva Pertumbuhan Ikan Bulana (Liza parmata) 
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Dari Gambar dapat dilihat bahwa dari bulan Maret sampai Agustus 2021 

tertangkap hampir seluruh kelas ukuran. Dari Gambar dapat dilihat bahwa diduga terjadi 

rekruitmen sepanjang tahun. 

 

Mortalitas 

 

Laju mortalitas total (Z) ikan Bulana (Liza parmata)dapat dilihat pada Gambar 

4.4.1.3.2 dimana didapatkan laju mortalitas total (Z) sebesar 1.38  pertahun. Laju 

mortalitas alami (M) ditentukan dengan rumus Pauly yaitu sebasar 0.44 pertahun. Nilai 

laju mortalitas karena penangkapan (F)  pada ikan Mas yaitu  0.94   menunjukkan lebih 

besar dibandingkan dengan mortalitas alami. Nilai laju eksploitasi (E) sebesar 0.68 yang 

menggambarkan tingkat eksploitasi ikan Sepat  sudah mengalami lebih tangkap. 

Berdasarkan Sparre & Venema (1998) E = 0,50 menunjukkan tingkat pemanfaatan stok 

sudah lebih tangkap (over exploitation) 

 

 

Gambar 4.4.1.3.2. Mortalitas Ikan Bulana Berdasarkan Analisis FISAT II 

 



 

 

 

 

 

 

 

37       

 

4.4.2. Maximum Sustainable Yield (MSY) 

Berdasarkan data standing stok , nilai konstanta untuk pertumbuhan ikan di 

perairan umum (0.5) dan laju mortalitas total (Z) dari dinamika populasi ikan dominan 

di Sungai Tala, maka didapatkan nilai MSY dengan rumus; 

0,5 x Z x Standing Stokx Prosentase Komposisi Hasil Tangkapan 

Bedasarkan kompisisi hasil tangkapan diketahui bahwa ikan black fish (Sepat 

siam, Gabus, Lele, dan belut) berjumlah 30%. Sedangkan ikan White fish (Melem, Nila, 

Cip-cip) juga menempati 30 %, sementara ikan dari laut yang masuk ke sungai seperti 

Kerong-kerong, Bulana, Bubara dan lainnya menempati prosentase 40%  dari komposisi 

hasil tangkapan yang ada di Sungai Tala. 

• Untuk data yang ada Mewakili ikan Black fish kita gunakan ikan Sepat Siam  

- Nilai Konstanta  = 0,5 

- Nilai Z ikan Sepat siam  = 1.01 

- Standing Stok   = 110 Kg/ha 

- Komposisi Hasil Tangkapan = 30 % 

MSY Black fish = 0,5 x 1.01 x 110 x 30% 

   = 16,67 Kg/ha/th 

• Untuk data yang ada Mewakili ikan White fish kita gunakan ikan Melem : 

- Nilai Konstanta  = 0,5 

- Nilai Z ikan Mas  = 2.03 

- Standing Stok    = 110 Kg/ha 

- Komposisi Hasil Tangkapan = 30 % 

MSY White fish = 0,5 x 2.03 x 110 x 30% 

   = 33.50 Kg/ha/th 

• Data yang ada mewakili ikan laut yang masuk ke sungai kita gunakan ikan Bulana 

- Nilai Konstanta  = 0,5 

- Nilai Z ikan Mas  = 1.38 

- Standing Stok    = 110 Kg/ha 

- Komposisi Hasil Tangkapan = 30 % 

MSY Marine fish = 0,5 x 1.38x 110 x 40% 

   = 22.7 Kg/ha/th 

Sehingga TOTAL MSY Ikan Tangkapan di Sungai Tala  = 72.93 Kg/ha/th 

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa potensi lestari ikan white fish lebih 

tinggi dibandingkan black fish. Hal ini lebih disebabkan  recruitmen dari ikan white 

fishl ebih baik daripada ikan black fish. 
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4.5. Produksi Hasil Tangkapan 

4.5.1. Kegiatan Penangkapan ikan 

Pengelolaan sumberdaya ikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan operasi 

penangkapan ikan dan sasaran penangkapan ikan. Dalam rangka menjaga tatanan 

integritas ekosistem sumberdaya hayati perairan, kegiatan penangkapan ikan harus 

memperhatikan:  

1) habitat dimana ikan dan biota perairan lainnya berada;  

2) sumberdaya ikan yang yang merupakan target aktivitas penangkapan; dan  

3) sifat biologi ikan. 

Pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum yang berkelanjutan perlu 

pengaturan kegiatan penangkapan dan pelestarian habitat, harus dipahami oleh semua 

pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu para nelayan, Dinas Perikanan, pemerintah 

daerah, pusat, dan lembaga penelitian. Peraturan penangkapan ikan diatur dalam undang-

undang Nomor 31 Tahun 2004, pasal 8 (1) mengenai alat dan bahan penangkapan ikan 

yang merusak lingkungan dan membahayakan sumberdaya ikan. Alat tangkap yang 

digunakan untuk menangkap ikan di Sungai Tala dan definisi dari alat-alat tersebut 

adalah : 

 

1. Tombak Ikan bermatabanyak (Spears) 

Deskripsi 

Jenis alat ini merupakan jenis alat tangkap aktif yang terbuatdari bamboo atau 

kayu untuk pegangannya, dan mata tombak yang terdiri 8-12 mata yang terbuat dari besi 

dengan panjang 15-20 cm. Panjang pegangan alat ini berkisar antara 3-4 m dengan 

diameter 30 mm. biasanya alat ini disambungkan dengan tali pengaman untuk 

memudahkan dalam mengambil kembali setelah dilepaskan. Alat ini di Maluku dikenal 

dengan nama “Kelawai”.     

 

Cara operasi 

Alat ini dioperasikan di perairan danau atau sungai yang dangkal dengan  arus 

tenang dan jernih. Alat ini dapat dioperasikan  sepanjang tahun. Khusus untuk malam 

hari dalam pengoperasiannya diperlukan tambahan lampu untuk melihat ikan target.  

Pada saat melakukan penangkapan ikan denga ini dibutuhkan minimal 2 orang dengan 
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yang satu orang menegndalikan perahu sedangkan nalayan satunya focus mencari dan 

melemparkan alat ini ke ikan target. 

  

Hasil tangkapan 

Target alat ini dikhususkan pada ikan yang berukuran relative besar. Jumlah hasil 

tangkapan 3–5 kg / hari. Jenis hasil tangkapan sesuai dengan habitat operasional yaitu 

jenis ikan danau dan sungai seperti : Ikan Gabus-Gabusan, Bhol, Nila, dan Bobara 

 

2. Senapan Panah 

Deskripsi 

Jenis alat ini merupakan jenis alat tangkap aktif yang terbuat dari kayu untuk 

senapannya dan besi untuk anak panahnya. Bentuk senapan menyerupai senapan api pada 

umumnya namun sebagai pegasnya biasa digunakan karet ban bekas yang disusun 

beberapa helai untuk memberi kekuatan tekanan lebih saat anak panah dilesatkan. 

Panjang senapan bervariasi antara 70-100 cm. Panjang anak panah antara 100-150 cm. 

Alat ini disambungkan dengan tali pengaman untuk memudahkan dalam mengambil 

kembali setelah anak panah dilepaskan.  

 

Cara operasi 

Seperti halnya alat tombak, alat ini biasa juga biasa perairan danau atau sungai 

yang dangkal dengan arus tenang dan jernih. Namun dalam pelaksanaanya nelayan akan 

menggunakan alat ini sambil menyelam. Pada saat menyelam nelayan akan mencari ikan 

target dan melepaskan panah dan ikan target harus dalam jangkauan panjang tali 

pengaman.  

 

Hal lain yang menarik yang merupakan kearifan local nelayan di Maluku 

khususnya di Sungai Tala adalah di dalam pelaksanaan operasional alat senapan panah. 

Sebelum mengoparsikan alat senapan panah ini mereka akan membuat jarring lingkar 

untuk membatasi ruang gerak ikan, kemudian merekamenyelam dan menangkapkhusus 

ikan target yang besar. Ikan yang berukuran kecil akan dibiarkan atau tidak menjadi 

target dengan harapan untuk menjaga kelestariannya. Bahkan jumlah hasil tangkapannya 

pun kadang mereka batasi hanya untuk seperlunya saja. 
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Hasil tangkapan 

Target alat ini dikhususkan pada ikan yang berukuran relative besar. Jumlah hasil 

tangkapan 2–5 kg / hari. Jenis hasil tangkapan sesuaidengan habitat operasional 

yaitujenis ikan danau dan sungai seperti : Ikan Gabus-Gabusan, Bhol, Nila, dan Bobara 

 

3. Bubu Udang ( Shirm Pot Trap) 

Deskripsi 

Alat tangkap bubu bentuk kerucut berukuran sedang dengan namalokal Bubu 

Udang.  Di buat dari bahan kerangka bilah bamboo atau rotan,  dinding juga dibuat dari 

rotan atau bambu yang dirajut, ukuran panjang   1 – 2 meter, dengan jumlah kerangka 

lingkar 5 buah ,jumlah kerangka arah panjang 8 buah. Diameter  mulut alat 30-40 cm,  

lingkar belakang juga berbentuk kerucut.galah menggunakan umpan potongan daging 

kelapa yang dibakar, untuk target tangkapan ikan Sepat Siam menggunakan umpan 

potongan ikan atau daging keong sawah atau jeroan ayam yang dibusukan (fermentasi) 

 

Cara operasi 

Alat dipasang di pinggiran sungai yaitu pada  tepian sungai yang merupakan 

outlet air yang menuju sungai dengan memliki arus air tenang sampai sedang. 

Menangkap dengancara menjebak udang yang beruayak esungai atau anak sungai. 

Dapatdioperasikan sepanjang tahun terutama. Operasional siang dan  malam, hasil 

tangkapan diamatiset iaphari. Posisi mulut kalang menghadap ke arah sungai atau 

melawa arus air, bagian atas alat setengah tenggelam15–20 cm dari permukaan air.  

 

Hasil tangkapan 

Menangkap ikan berukuran besar sesuai dengan mesh size alat yaitu udang / mini 

lobster yang dalam bahasa local lebih dikenal dengan nama Udang lobster 

 

4. Bubu Ikan (Pot Traps) 

Deskripsi 

Alat tangkap bubu bentuk kerucut berukuran besar,  ukuran panjang 1,5 m lebar 

0,5 m dengan bubu Ikan, bahan penyusun kerangka besi yang dibuat seperti spiral 

melingkar. Dinding jarring polyetheline (PE)  meshsize  2,0 – 4,0  inchi, dilengkapi  satu 

buah injab dari bahan jaring (PE).  
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Cara operasi 

Alat tangkap bubu dipasang di pinggiran sungai utama atau anak sungai dan rawa, 

arus air tenang sampai sedang dengan posisi pemasangan mulut kalang menghadap ke 

hulu atau melawan arus air. Alat ini bias menggunakan umpan, baik dari ikan cincang 

atau makanan lain seperti kelapa .  Alat dipasang sedikit timbul dari permukaan air atau 

seluruh alat tenggelam ± 20 cm dari permukaan air. Dapat dioperasikan siangdan  malam, 

sepanjang tahun dominan pada musim peralihan atau musim ikan beruaya, hasil 

tangkapan diamati setiap hari.  

 

Hasil tangkapan 

Menangkap ikan berukuran besar sesuai dengan mesh size alat yaitu ikan sungai 

dan ikan rawa sesuai dengan habitat operasional alat seperti: Ikan Nilem, Bulana, Bol, 

Nila, dan ikan lain yang bergerak mengikuti arus. 

 

5. Jala (Cast Net) 

Deskripsi  

Alat tangkap jala dari kelompok alat tangkap ikan yang dijatuhkan (falling gears) 

dengan nama lokal Lunta, jala, jalo. Alat tangkap jaring berbentu kkerucut, 

terbuatdaribahan jaring nylon (senar) ataujaring PE.meshsize0,5 – 2 inchi.   Ukuran 

panjang 4 – 7 meter, pemberat rantai besi bentuk cincin diameter  0,5 – 1,0 inchi  yang 

dirangkai  dengan total berat4 – 7  kg Bagian rantai pemberat berbentuk kantong, ujung 

atas dilengkapi tali kendali untuk menarik dan mengangkat jala. 

 

Cara operasi 

Tergolong alat tangkap aktif .Dioperasikan di perairan dangkal pinggiran sungai 

utama, anak sungai dan danau, pada  dasar perairan yang diketahui bersih terutama dari 

sampah kayu atau tonggak kayu. Unit jala dilempar dengan cara khusus sehingga terbuka 

lebar sesuai ukuran jala dengan ujung tali tetap dipegang atau diikatkan pada salah satu 

lengan nelayan yang melempar jala. Kemudian jala tenggelam sampai dasar perairan, 

mengurung sasaran yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang ada dalam kolom air 

lingkaran jala. Perlahan luasan lingkaran jalad persempit dengan menarik tali jala. Jenis 

hasil tangkapan yang berukuran lebih besar dari mesh size jala akan terjebak pada 
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kantong hasil bagian bawah jala dan ukuran hasil tangkapan yang sesuai dengan mesh 

size jala akant erjeratjaring jala.  

 

Untuk meningkatkan jumlah hasil tangkapan atau untuk target tangkapan jenis 

tertentu seperti udang galahbiasanya  menggunakan umpan seperti  butir beras yang 

digumpal dengan tanah liat agar tenggelam kedasar perairan atau potongan  kelapa 

yang.Umpan ditebar pada tempat yang telah diberitanda, beberapa saa t kemudian jala 

ditebar pada lokasi bertanda.  

 

Hasil tangkapan    

Hasil tangkapan  2,0-5,0 kg per 10 kali pelepasan. Hasil tangkapan macam jenis 

ikan dan udang terutama jenis ikan dasar. Hampir semua jenis ikan tertangkap oleh jala. 

 

6.PancingTangan (Hand line) 

Deskripsi 

Alat tangkap pancing tangan karena pancing secara aktif dipegang tangan baik 

yang menggunakan joran (tangkaipancing) atau tidak menggunakan joran. Orientasi 

penangkapan untuk hoby atau memenuhi kebutuhan keluarga. Joran mulai dari bahan 

local atau alami yaitu dari pelepah kering pohon palem hutan atau bamboo kecil atau 

joran pabrikan  bahan fiber glass, beberapa dilengkapi dengan alat pemuta rtali (troll). 

Untuk pancing ikan dasar, tali pancing dilengkapi pemberat timah yang dipasang 20-30 

cm di atas atau sebelum mata pancing, untuk ikan yang biasa di permukaan air dipasang 

pelampung 30 - 40 cm di atau sebelum mata pancing. Menggunakan tali pancing  nylon 

(senar), mata pancing Nomor 20 sampai nomor 10.  Umpan yang biasa digunakan adalah 

cacing tanah, ikan atau udang kecil, kodok, kecoa atau umpan buatan.  

 

Cara operasi 

Mata pancing diberi umpan, dimasukan kedalam air (dasar atau permukaan air) 

dan selalu dipegang sehingga dapat diketahui saat umpan dimakan ikan .   Dioperasikan 

di sungai utama, anaksungai, danau ,rawa dan hutan rawa, dapat dioperasikan sepanjang 

tahun terutama pada musim kemarau.  
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Hasil tangkapan : 

Ikan  sungai ( ikan putih) dan ikan rawa (ikan hitam) sesuai dengan jenis umpan 

dan kebiasaan makan (karnivora dan herbivora, omnivora) dan sesuai habitat operasional 

alat tangkap pancing. Jenis ikan yang biasa tertangkap antara lain : Ikan Gabus (Channa 

striata), Ikan Nilem, Bulana, Bol, Nila, dll  

 

7.  Jaring Insang (Gill net)  

 

Deskripsi 

Alat tangkap pasif, bahan pernyusun jaring benang  nylon no. 60 , bentuk 

empat persegi panjang, ukuran panjang 70-100 meter,lebar 1,5–2,5 meter, mesh size 

2,1,5–3,0 inchi. Pada bagian tengah 40% dari panjang jaring dan 50% dari lebar 

jaring, terbuat dari jaring pollyetalin (PE) dengan meshsize 0,5 inchi, bertujuan agar 

pada saat lingkaran jaring mengecil,  ikan terkumpul pada bagian jaring yang lebih 

kokoh, bila menggunakan 100% jaring PE kendala berat pada saat menarik jaring. 

Tali ris bawah jaring  dipasang pemberat kawat besi/ timah  bentuk cincin (pemberat 

jala)  berat 10 kg/100 meter . Tali ris atas diberi pelampung  potongan kayu apung 

/karet / pelampung sintetis, dipasang setiap jarak 50 cm. Pada bagian tengah panjang 

jaring diberi tanda pelampung agar pada saat operasional  diketahui  posisi tengah 

jaring .  

 

Cara operasi.   

Habitat operasional perairan rawa dangkal pada saat kedalaman air 1–1,5 

meter. Perairan bersih dari tanaman air dan bersih dari sampah dasar perairan seperti 

tonggak kayu dan lainnya.  Tergolong alat tangkap aktif. Jaring dibentang  

melingkar dengan cara salah satu ujung jaring diikat pada patok kayu, kemudian 

jaring secara bertahap di bentang  arah melingkar menggunakan perahu sampai 

kemudian bertemu pada ujung jaring  yang di ikta pada patok kayu. Nelayan turun 

kedalam air dan menarik salah satu atau kedua bagian jaring secara bergantian atau 

bersamaam sampai lingkaran jaring menyempit dan ikan hasil tangkapan ditangkap. 

Dioperasikan oleh 1 – 2  orang nelayan, setting – hauling  memerlukan waktu ± 60 

menit.     
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Hasil tangkapan 

Jumlah hasil tangkapan  10–20 kg/hari/unit alat. Jenis hasil tngkapan kelompok 

ikan sungai dan ikan rawa  yang berukuran relative besar sesuai dengan mesh size jaring, 

seperti antara lain : Ikan Nilem, Bulana, Bol, Nila, dll  

 

4.6. Jenis-Jenis Ikan     

Sungai Tala memiliki sekitar banyak jenis ikan air tawar, namun selama 

penelitian kami hanya didapatkan data lebih dari 22 jenis. Beberapa jenis tergolong ikan 

white fish dan ikan black fish. Namun selain itu juga banyak terdapat ikan laut yang 

bermigrasi dan hidup di perairan Sungai Tala, Selain itu ada udang 

karang Parastacid (Cherax ) yang merupakan ikan endemik perairan wilayah Indonesia 

timur Jenis dan data ikan di Sungai Tala dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

       

Tabel 4.6. Beberapa Jenis Ikan di Sungai Tala Maluku 
 

No  Nama Lokal Nama Ilmiah Ket Gambar 

1 Bulana Liza parmata *** 

 
2 Melem Osteochillus hasselti *** 

 
3 Sepat siam  Trichogaster 

pectoralis 

** 

 
4 Nila Oreocromis niloticus ** 

 
5 Gabus Channa Spp ** 

 
6 Cip-cip Osteochillus ** 

 
7 Belut Monopterus aibus ** 

 

8 Betik Anabas testudineus ** 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parastacidae&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhiyVk0zPTe0Xbepya1Ba2kcY7nPow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DCherax_boesemani%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhiFqyvR4glQqYd6rldFkdKPBT0RMQ
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9 Morea Anguilla sp * 

 
10 Somasi Lutjanus johnii * 

 
11 Lele Clarias spp * 

 
12 

Udang  

Cherax ** 

 
13 Kerong-

kerong 

Mesopristes 

cancellatus 

** 

 
14 

Bubara 
Caranx ignobilis ** 

 
15 Samandar Scatophagus argus * 

 

16 Gabus 

Lawate 

Oxyeleotris fimbriata  * 

 
17 Kapas-kapas Gerres filamenteous * 

 
18 Mata Bulan Mesopristes 

argenteus 

* 

 
19 Gabus putih Glossogobius giuris * 

 
20 Welus Muraenichthys 

gymnopterus 

* 

 
21 Gete-gete Ambassis buruensis * 

 
22 Belus-Belus Sillago macrolepis * 

 
23 Somasi 

Tompel 
Lutjanus fuscescens * 

 
 

Keterangan : * = Sedikit.   ** =  Sedang.   *** = Banyak. x = Tidak ditemukan 
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Pola Pertumbuhan beberapa jenis ikan  

Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian aspek biologi ikan dengan 

mengukur panjang berat ikan dominan. Data menggunakan data dari enmeraotor. Ikan 

yang digunakan sampel adalah ikan dan Ikan Sepat (Trichogaster pectoralis), Ikan 

Melem (Osteochilus hasseltii)) dan ikan Bulana (Liza parmata) 

 

Aspek biologi ikan Sepat (Trichogaster pectoralis) 

Dari hasil analisis juga diperoleh nilai t-hitung 8,41. dan t-tabel 1,96. Ikan Sepat 

(Trichogaster pectorales), menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan berat 

sangat erat dimana koefisien korelasinya (r) = 0,94, 0,94 dan 0,97. Walpole (1993) 

menyatakan apabila nilai koefisien korelasi mendekati 1 maka menunjukkan hubungan 

yang erat antara kedua peubah, artinya semakin besar nilai panjang total tubuh ikan maka 

semakin besar pula nilai berat tubuh Ikan Sepat tersebut. Hasil analisis anova (Gambar. 

4.6.1) didapatkan nilai b = 2,63, uji t t-hitung 8,41 > t-tabel 1,96, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa pola pertumbuhan Ikan Sepat (Trichogaster pectorales), di Sungai 

Tala bersifat alometrik negatif (pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan 

pertumbuhan berat) 

 

 

Gambar. 4.6.1. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Sepat (Trichogaster pectoralis) 

 

Aspek biologi Ikan Melem (Osteochillus hasselti) 

Dari hasil analisis juga diperoleh nilai t-hitung 3,26. dan t-tabel 1,96. Ikan Nilem 

(Osteochilus hasseltii), menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan berat sangat 

y = 0.0376x2.6259

R² = 0.8697
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erat dimana koefisien korelasinya (r)= 0,91, 0,94 dan 0,97. Walpole (1993) menyatakan 

apabila nilai koefisien korelasi mendekati 1 maka menunjukkan hubungan yang erat 

antara kedua peubah, artinya semakin besar nilai panjang total tubuh ikan maka semakin 

besar pula nilai berat tubuh Ikan tersebut. Hasil analisis anova (Gambar. 4.6.2) 

didapatkan nilai b = 2,87, uji t t-hitung 3,26 > t-tabel 1,96, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa pola pertumbuhan Ikan Nilem (Osteochilus hasseltii), di DAS Tala 

bersifat alometrik negatif (pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan 

pertumbuhan berat) 

 

 

Gambar. 4.6.2. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Melem (Osteochillus hasselti) 

 

Aspek biologi Ikan Bulana (Liza parmata) 

Dari hasil analisis juga diperoleh nilai t-hitung 7,33. dan t-tabel 1,96. Ikan Bulana 

(Liza Parmata), menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan berat sangat erat 

dimana koefisien korelasinya (r)=0,94, 0,94 dan 0,97. Walpole (1993) menyatakan 

apabila nilai koefisien korelasi mendekati 1 maka menunjukkan hubungan yang erat 

antara kedua peubah, artinya semakin besar nilai panjang total tubuh ikan maka semakin 

besar pula nilai berat tubuh Ikan tersebut. Hasil analisis anova (Gambar. 4.6.3) 

didapatkan nilai b=2,78, uji t t-hitung 7,33 > t-tabel 1,96, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa pola pertumbuhan Ikan Bulana, di DAS Tala bersifat alometrik negatif 

(pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan pertumbuhan berat) 
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Gambar. 4.6.3. Grafik Hubungan Panjang Berat Ikan Bulana () 

 

 

4. 7. Kualitas Air 

 

4.7.1. Kecerahan 

Kecerahan perairan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan 

secara visual menggunakan kepingan secchi (secchi disk). Berdasarkan pengamatan 

bulan Februari dan Juni2021, dapat dilihat pada Gambar 4.7.1 

 

Gambar 4.7.1. Kondisi Kecerahan  Perairan Sungai Tala 
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Kecerahan suatu perairanditentukan juga oleh tingkat kekeruhan air tersebut 

dinyatakan dengan suatu nilai yang dikenal dengan kecerahan secchi disk Jeffries dan 

Millsdalam Effendi (2003). Tingkat kecerahan terendah terjadi di STASIUN Kayu 

Merah. Nilai kecerahan rendah menandakan bahwa tingkat kekeruhan tinggi. hal ini 

dapat disebabkan aktifitas masyarakat dan terkikisnya lapisan tanah di sekitar sungai 

akibat kegiatan pertanian dan penambangan. Masuknya partikel-partikel koloid organic 

ke perairan sungai yang menimbulkan tingkat kekeruhan menjadi tinggi, ini terjadi ketika 

datangnya musim hujan.  

 

Secara normal pada perairan yang lebih dalam mempunyai nilai kecerahan yang 

relatif lebih tinggi. Nilai kecerahan tergantung dengan keadaan cuaca, waktu 

pengukuran, warna air, kekeruhan dan padatan tersuspensi yang ada didalam perairan. 

Kecerahan yang tinggi menunjukkan daya tembus cahaya matahari yang jauh kedalam 

perairan (Kordi dan Andi (2007). Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh 

Novotny dan Olem (1994) dalam Effendi (2003)Sungai Tala dengan kecerahan secchi 

rata-rata lebihdar1 meter, ini menandakan mengklasifikaskan tingkat kesuburan sungai 

termasuk dalam tingkatan oligotrofik (kesuburan rendah hingga mesotrofik (kesuburan 

sedang).  

 

4.7.2. Suhu Perairan 

 

Tabel. 4.7.2. Kondisi Suhu Perairan di Sungai Tala 

 

SUHU  

(0C) 

STASIUN 

Jembatan 

Tala 

KP. 

Kayu 

Merah 

KP. Sumeit 

Pasinaro 

Batu 

Belah 

Muara 

Kali Nui 
Kali Nui 

Feb 
29.03 28.94 27.2 27.41 27.58 27.41 

Juni 
27.05 27.2 32.63 31.14 25.63 26.09 
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Suhu perairan Sungai Talaberdasarkan Tabel. 4.7.2, pengamatan bulan Februari 

dan Juni2021 berkisar antara 25,63 hingga 32,63OC. Suhu perairan Sungai Tala masih 

cukup baik dalam mendukung kehidupan ikan. Tidak ada suhu ekstrim atau terlalu tinggi 

di semua stasiun. Kondisi suhu menjadi hal penting sebab kondisi suhu yang tinggi bias 

berbahaya bagi biota yang ada.  

 

Menurut Haslam (1995) bahwa Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya 

peningka tan dekomposisi bahan organik oleh mikroba dan juga menyebabkan 

penurunan kelarutan gas dalam air. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme 

organisme, karena itu penyebaran organisme baik dilautan maupun diperairan tawar 

dibatasi oleh suhu perairan tersebut. Suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

kehidupan biota air. Secara umum, laju pertumbuhan meningkat sejalan dengan kenaikan 

suhu, dapat menekan kehidupan hewan budidaya bahkan menyebabkan kematian bila 

peningkatan suhu secara ekstrim (Kordi dan Andi,2007). 

 

Menurut Handjojo dan Djoko Setianto (2005) dalam Irawan (2009), suhu air 

normal adalah suhu air yang memungkinkan makhluk hidup dapat melakukan 

metabolism dan berkembang biak. Suhu merupakan faktor fisik yang sangat penting di 

perairan. 

 

4.7.3. Konduktivitas (Daya Hantar Listrik) 

 

Gambar. 4.7.3. Kondisi DHL PerairanSungai Tala 
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Daya hantar listrik perairan yang alami adalah suatu ukuran kemampuan perairan 

untuk menghantarkan arus listrik (Boyd, 1979). Konduktivitas atau daya hantar listrik 

berhubungan erat dengan kandungan unsur-unsur terionisasi dalam air, nilainya dapat 

memberikan gambaran banyaknya garam-garam yang terlarut atau terionisasi dalam 

suatu perairan.  

 

Dari data di atasdapat dilihatbahwanilai DHL di sebagianbesarlokasimasih di 

bawah 100 µmhos/cm. Hasil pengukuran DHL di perairan Sungai Tala berkisar antara 

63.5–144.5µmhos/cm dengan rata-rata 84.13µmhos/cm.Kondidi di Jembatan Tala yang 

lebihdari140µmhos/cm lebih dikarenakan kondisi kedalaman yang paling rendah dari 

beberapa lokasi stasiun pengamatan. Dalam perairan lunak (soft waters) untuk kehidupan 

yang layak, ikan dapat mentolerir nilai DHL yang berkisar antara 150-500 µmhos/cm 

(Ellis dalam Sylvester, 1958). Diatas 500 µmhos/cm ikan mulai mengalami keadaan stres 

dan bila nilainya diatas 1000 µmhos/cm, ikan tidak dapat bertahan lagi. Pada perairan 

tawar yang sadah, ikan dapat hidup bertahan dalam perairan  dengan nilai DHL  sekitar 

2000 µmhos/cm. Nilai-nilai DHL dengan kisaran tersebut diatas menunjukkan nilai yang 

relatif baik bagi kehidupan ikan (Kartamihardja et al., 1985). 

 

4.7.4. OksigenTerlarut (DO) 

 

 

Gambar 4.7.4.Kondisi DO Sungai Tala 
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Konsentrasi oksigen terlarut (Disolved Oxygen) di perairan tergantung dengan 

berbagai faktor. Proses difusi langsung dari udara dan proses fotosintesa yang terjadi di 

dalam perairan menghasilkan oksigen terlarut. Berdasarkan pengamatan pada bulan 

Februari dan Juni tahun 2021, oksigen terlarut (DO) Sungai Tala rata-rata bulan Februari 

lebih rendah dari kondisi bulan Juni 2021. Pengaruh besar terhadap kondisi oksigen 

tersebut lebih disebabkan seiring dengan ketinggian air yang juga lebih tinggi pada bulan 

Februari disbanding bulan Juni 2021. 

 

Oksigen terlarut (DO) dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, 

proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk 

pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kecepatan difusi oksigen dari udara, tergantung 

dari beberapa faktor, seperti kekeruhan air, salinitas, pergerakan massa dan udara, suhu 

yang semakin tinggi semakin berkurang tingkat kelarutan oksigen (Wibisono, 2005). 

Keberadaan oksigen terlarut ini sangat memungkinkan untuk langsung dimanfaatkan 

bagi kebanyakan organisme untuk kehidupan, antara lain pada proses respirasi dimana 

oksigen diperlukan untuk pembakaran (metabolisme) bahan organik sehingga terbentuk 

energi yang diikuti dengan pembentukan CO2 dan H20. Kebutuhan oksigen pada ikan 

mempunyai kepentingan pada dua aspek, yaitu kebutuhan lingkungan bagi spesies 

tertentu dan kebutuhan konsumtif yang terkandung pada metabolisme ikan (Kordi dan 

Andi,2007). Oksigen terlarut sangat penting untuk kelangsungan hidup semua organisme 

air (tidak hanya ikan tetapi juga invertebrata). Faktor utama yang berkontribusi terhadap 

perubahan tingkat oksigen terlarut adalah dekomposisi bahan organik (Wetzel 

1995).Mengetahui dengan tepat pola distribusi horizontal dan vertikal suhu dan oksigen 

terlarut adalah penting untuk pengelolaan waduk (Moreno-Ostos et al., 2006). 

  

4.7.5. Hardness (Kesadahan) 

 

Tabel. 4.7.5. Nilai Kesadahandi Sungai Tala 

Kesadahan 

mg/Liter 

CaCO3 

STASIUN 

Jembatan 

Tala 

KP. Kayu 

Merah 

KP. Sumeit 

Pasinaro 

Batu 

Belah 

Muara 

Kali Nui 
Kali Nui 

Feb 70.07 68.07 60.06 62.06 72.07 66.07 

Juni 260.26 242.24 240.24 246.25 250.25 254.25 
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Nilai kesadahan perairan Sungai Tala selama penelitian  berkisar 60.06– 260.26 

mg/Liter CaCO3, dengan rata-rata 130.96 mg/Liter CaCO3. Mengacu kepada Sawyer 

dan McCarty (1967) dalam Boyd (1979), karakteristik kesadahan perairan Sungai Tala 

tergolong tinggi. 

 

4.7.6. Derajat Keasaman/ pH Perairan 

 

Derajat keasaman(pH) perairan Sungai Talaberkisar antara 7,33 – 8,14 (Gambar 

4.7.6). Hal ini menunjukkan pH perairan sungaiantar waktu pengamatan dan titik 

sampling tidak terlalu berfluktuasi.  

Boyd (1988) dan NTAC (1968) menyatakan bahwa perairan yang ideal untuk 

mendukung kehidupan ikan dan organisme air sebagai makanan ikan adalah perairan 

yang mempunyai pH berkisar antara 5.98 sampai 6,93.  Berdasarkan keterangan tersebut 

diatas, maka perairan Sungai Talatergolong perairan yang sangat ideal mendukung 

kehidupan ikan dan organisme perairan lainnya sebagai makanan ikan. Nilai pH yang 

baik untuk pertumbuhan ikan di perairan perairan tawar umumnya berkisar 5,5 - 7 

(Wetzel (2001).  

 

Gambar. 4.7.6. Kondisi pH Perairan Sungai Tala 

 

Derajat keasaman atau pH air menunjukkan aktifitas ion hydrogen dalam larutan 

tersebut dan dinyatakan sebagai konsentrasi ion hydrogen (dalam nol per lter) pada suhu 

tertentu atau dapat ditulis pH = - log (H+) (Kordi dan Tancung, 2007).  Berdasarkan 

keterangan tersebut diatas, maka perairan waduk Batutegi ditinjau dari parameter pH 
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tergolong perairan yang masih ideal mendukung kehidupan ikan dan organisme perairan 

lainnya sebagai makanan ikan. 

 

4.7.7. Total Phospat (TP) 

 

Tabel. 4.7.7. Kandungan TP di Sungai Tala 

Total 

Phospat 

(μg/l) 

STASIUN 

Jembatan 

Tala 

KP. Kayu 

Merah 

KP. Sumeit 

Pasinaro 

Batu 

Belah 

Muara 

Kali Nui 
Kali Nui 

Feb 80 70 54 78 72 106 

Juni 47 26 42 22 38 30 

 

 Konsentrasi total Phospat (TP) di Sungai Tala berkisar antara 22 – 106μg/l dan 

rata-ratanya55.4 μg/l. Menurut Novotny dan Olem (1994); perairan oligotrofik 

(kesuburan rendah) bila kandungan total fosfor kurang dari 10 mg/L termasuk mesotrofik 

(kesuburan sedang) bila kandungan fosfor total antara 10 – 35 μg/L, eutrofik (kesuburan 

tinggi) bila kandungan fosfor total  lebih dari 35 – 100 μg/L, hipertrofik bila kandungan 

fosfor total > 100 μg/L.  Dengan demikian Sungai Tala sudah termasuk perairan euotrofik 

(kesuburan tinggi). Keberadaan fosfor yang tinggi di perairan  dapat menstimulir 

pertumbuhan fitoplankton, selanjutnya  dapat menghambat penetrasi sinar matahari 

masuk ke perairan sehingga tidak menguntungkan bagi ekosistem perairan.  

 

4.8. Plankton 

Kehadiran plankton dalam suatu perairan sangat penting karena berperan sebagai 

produsen primer atau dalam mensitesis senyawa organik dari senyawa anorganik melalui 

proses fotosintesis. Untuk keberlangsungan hidup ikan, dibutuhkan produsen primer 

Yaitu plankton. Plankton adalah organisme baik tumbuhan maupun hewan yang 

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

daya gerak/ kalaupun ada daya gerak relatif lemah sehingga distribusinya sangat 

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

mengetahui keanekaragaman plankton dalam suatu badan air dapat mengetahui tingkat 

kesuburan suatu perairan.  Struktur komunitas plankton dicirikan oleh indeks-indeks 
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biologi berupa jumlah individu dan spesies, kelimpahan (K), indeks diversitas (H’) dan 

dominansi (C).  

Keanekaragaman mencakup 2 hal pokok yaitu variasi jumlah spesies dan jumlah 

individu tiap spesies pada suatu kawasan. Apabila jumlah spesies dan variasi jumlah 

individu tiap spesies relatif kecil berarti terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang 

disebabkan akibat adanya gangguan atau tekanan. Menurut Soegianto (1994), suatu 

komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis tinggi jika komunitas itu disusun 

oleh banyak jenis dengan kelimpahan jenis yang sama atau hampir sama. Sebaliknya jika 

komunitas itu disusun oleh sangat sedikit jenis dan jika hanya sedikit jenis yang dominan 

maka keanekaragaman jenisnya rendah. Keanekaragaman yang tinggi menunjukkan 

bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas tinggi karena dalam komunitas itu terjadi 

interaksi jenis yang tinggi pula. Sehingga dalam suatu komunitas yang mempunyai 

keanekaragaman jenis tinggi akan terjadi interaksi jenis yang melibatkan transfer energi 

(jaring-jaring makanan), predasi, kompetisi, dan pembagian relung yang secara teoritis 

lebih kompleks. Stabilitas suatu komunitas berhubungan dengan jumlah dan tingkat 

kompleksitas jalur energi dan nutrisi (jaring-jaring makanan). Makin baik tingkat 

kompleksitas dari jaring-jaring makanan, maka komunitas makin stabil. Komunitas yang 

stabil memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. 

 

  

Februari 2021 Juni 2021 

Gambar  4.8.1. Komposisi Kelas Fitoplankton di DAS Tala 2021. 
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 Phytoplankton 

 

Fitoplankton yang didapat terdiri dari 3 class yaitu Bacillariophyceae, 

Chlorophyceae  dan Cyanophyceae. Terdapat penurunan jumlah kelas pada bulan Juni 

(2 kelas) dibandingkan dengan bulan februari sebanyak 3 kelas. Dari hasil komposisi 

fitoplankton yang didapat didominasi oleh Kelas Bacillariophyceae, Chlorophyceae dan 

Cyanophyceae. Menurut Yuliana (2007), Bacilariophyceae merupakan fitoplankton yang 

dominan di perairan tawar, khususnya sungai, danau dan waduk.  

Bacillariophyceae yang teridentifikasi terdiri genus Coconeis, Coscinodiscus, 

Cymbella, Diatoma, Diploneis, Epithemia, Eunotia, Fragilaria, Gyrosigma, Navicula, 

Nitzchia, Pleurosigma Surirella  dan Synedra. Sedangkan kelas Chlorophyceae terdiri 

dari gebus Actinastrum, Ankistrodesmus, Cladophora, Cosmarium, Melosira, 

Mougeotia, Ooedogonium, Spirogyra, Staurastrum dan Ulotrix. Kelas Cyanophyceae 

terdiri dari dua genus Anabaena dan Spirulina. 

Indeks Keanekaragaman Fitoplankton 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks keanekaragaman 

fitoplankton di DAS Tala tergolong sedang dengan nilai berkisar antara 1,3 hingga 2,3. 

Hal ini menunjukkan bahwa struktur komunitas fitoplankton di daerah tersebut berada 

dalam kondisi yang stabil. Hal ini didukung dari nilai nilai indeks lainnya seperti indeks 

dominansi, kekayaan jenis dan kemerataan. 

 

 

Gambar 4.8.2. Indeks Keanekaragaman Fitoplankton di DAS Tala. 
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Gambar 4.8.3. Indeks Kekayaan Jenis Fitoplankton di DAS Tala. 

 

 

Gambar 4.8.4. Indeks Dominansi Fitoplankton di DAS Tala. 

 

 

Gambar 4.8.5.  Indeks Kemerataan Fitoplankton di DAS Tala 
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Zooplankton 

Steeman Nielsen (1971) menyatakan bahwa pertumbuhan zooplankton 

tergantung pada fitoplankton tetapi karena pertumbuhannya lebih lambat dari 

fitoplankton maka populasi maksimum zooplankton akan tercapai beberapa waktu 

setelah populasi maksimum fitoplankton berlalu. Selanjutnya Arinardi, (1997) 

menyatakan dalam hubungannya dengan rantai makanan, terbukti zooplankton 

merupakan sumber pangan bagi semua ikan pelagis, oleh karena itu kelimpahan 

zooplankton sering dikaitkan dengan kesuburan perairan. Dengan demikian zooplankton 

berperan sebagai mata rantai antara produsen primer dengan karnivora besar dan kecil 

(Nybakken, 1992). 

 Zooplankton yang didapat selama penelitian terdiri dari 2 kelas dan 8 

species yang terdiri dari Difflugia, Euglena, Euglypha, Phacus, Trachelomonas, 

Hexartha, Keratella, Pompholyx, danTrichocerca. Hasil analisis terhdapa indeks 

keanekaragaman zooplankton di DAS Tala menunjukkan hasil yang bervariasi antar 

stasiun dan waktu penelitian dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1,2. Hal ini 

mengindikasikan bahwa struktur komunitas zooplankton di daerah tersebut rendah dan 

berada dalam kondisi yang tidak stabil. Hal ini juga didukung dari data indeks lainnya 

seperti indeks dominansi, kekayaan jenis dan kemerataan. 

 

 

Gambar 4.8.6. Indeks Keanekaragaman Zooplankton di DAS Tala 
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Gambar 4.8.7. Indeks Kekayaan Jenis Zooplankton di DAS Tala 

 

Gambar 4.8.8. Indeks Dominansi Zooplankton di DAS Tala 

 

 

Gambar 4.8.9.  Indeks Kemerataan Zooplankton di DAS Tala 
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4.9. Benthos 

Benthos adalah organisme yang hidup dipermukaan atau didalam sediment dasar 

suatu badan air. Berdasarkan ukurannya, benthos dikelompokan menjadi 3 yaitu: 

mikrobenthos, meiobenthos dan makrobenthos. Adapun peran benthos diantaranya 

mampu mendaur ulang bahan organik, membantu proses mineralisasi, menduduki posisi 

penting dalam rantai makanan  dan indikator pencemaran. Hasil identifikasi bentos yang 

terdapat di DAS Tala yang ditemukan di 6 stasiun penelitian teridentifikasi sebanyak 3 

famili 6 spesies. Nilai keanekaragaman bentos di DAS Tala tergolong rendah hampir di 

semua stasiun yaitu H’≤ 2. Hal ini didukung oleh nilai kekayaan jenis nya yang rendah 

hampir di semua stasiun dengan nilai R≤3,5,  kecuali di stasiun Muara Kali Nui dengan 

nilai R 7, 21. Sedangkan nilai indeks dominansi organisme bentos menunjukkan nilai 

yang rendah di stasiun Jembatan Tala dan Kayu merah sebesar D ≤ 0,5, dan dominansi 

sedang dan tinggi di stasiun lainnya R≥ 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi 

organisme bentos di DAS Tala memiliki  keanekaragaman genera/spesies rendah, 

penyebaran jumlah individu tiap genera/spesies rendah, kestabilan komunitas rendah dan 

indikasi keadaan perairan telah tercemar secara organic. 

 

 

Gambar 4.9.1. Indeks Keanekragaman bentos di DAS Tala. 
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Gambar 4.9.2. Indeks Kekayaan Jenis bentos di DAS Tala. 

 

 

Gambar 4.9.3.  Indeks Dominansi bentos di DAS Tala. 

 

 

Gambar 4.9.4. Indeks Kemerataan bentos di DAS Tala. 
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

 

1. Standing stok dengan metode Mark and Recapture (block area) di Sungai Tala 

mencapai 110 Kg/ha dan di Rawa Gemba mencapai 75 Kg/ha 

2. Rata-rata potensi produksi berdasarkan khlorofil-a untuk Sungai Tala adalah 

59.74kg/ha/th, sedangkan di Rawa Gemba sebesar 71.16 kg/ha/th 

3. Total Potensi Lestari (MSY) Sungai Tala mencapai sebesar 72,59  Kg/ha/th 

4. Ekploitasi hasil tangkapan ikan relative rendah untuk ikan jenis black fish. 

Sementara  jenis white fish dan ikan laut yang migrasi di sungai Marine fish telah 

terjadi eksploitasi berlebih  (E > 0.5) 

5. Terdapat 23 jenis ikan dengan 7 alat tangkap yang dioperasikan di Sungai Tala. 

 

5.2. Saran  

 

1. Pendataan ikan hasil tangkapan ikan perairan umum masih sangat minim, untuk 

itu diharapkan peran penyuluh dan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah untuk mendata ikan hasil tangkapan di 

perairan umum. 

2. Beberapa jenis ikan rawa masih bisa dieksplotasi untuk menambah pendapatan 

nelayan. Ikan tersebut rawa tidak dianggap tidak memiliki nilai ekonomis di 

Maluku namun di tempat lain punya nilai ekonomis yang tinggi 
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