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ESTIMASI STOK DAN POTENSI PERIKANAN  

DI PROVINSI BANTEN, WPPNRI-PD 433 

RINGKASAN 

Provinsi Banten memiliki perairan umum antara lain sungai, danau, waduk, rawa 

pasang surut, dan lainnya. Perairan tersebut tersebar 6 Kabupaten. Luas lahan perairan umum 

ada 4.665,6 ha terdiri dari waduk 620,5 ha, danau/situ  258,7 ha, rawa 3.415,6 ha, dan bekas 

galian pasir 370,8 ha; sedangkan panjang sungai keseluruhan ada 2.242,3 km. Perairan umum 

mempunyai arti penting bagi perekonomian masyarakat setempat, terutama kehidupan 

nelayan. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten 1.176 ton/tahun, tertinggi di 

Kabupaten Lebak 412 ton (35 %) dan Serang 365 ton (31%) (Provinsi Banten dalam Angka, 

2019). Penelitian bertujuan untuk mendapatkan stok dan potensi ikan di WPPNRI-PD 433 

Banten. Data dan informasi ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai landasan 

untuk pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan umum 

WPPNRI-PD 433 Provinsi Banten. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda 

survei, penyebaran kuesioner kepada nelayan pembatu pencatat data di lapangan 

(enumerator), wawancara, dan analisis di laboratorium. Penelitian di mulai bulan Februari-

November 2021. Titik sampling pengambilan ditentukan mewakili tipe ekosistem (sungai dan 

waduk). Parameter yang diamati yaitu: Standing Stock dengan metoda hidroakustik dan swept 

area, potensi potensi lestari (MSY), hasil tangkapan nelayan (enumerator). Stok ikan sungai 

di WPPNRI-PD 433 berkisar antara 20,1-187,8 kg/ha dengan rata-rata 103,95 kg/ha.  

Sedangkan stok ikan di Waduk WPPNRI-PD 433 berkisar antara 158,43-254 kg/ha dengan 

rata-rata 206,21 kg/ha. Potensi Produksi Ikan (PPI) 92.406-205.828 kg/ha/tahun.  

 

Kata Kunci : Stok, potensi, tangkapan, perairan, waduk, sungai. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Provinsi Banten  memiliki perairan umum antara lain sungai, danau, waduk, rawa, dan 

lainnya. Perairan tersebut tersebar 6 Kabupaten. Luas lahan perairan umum ada 4.665,6 ha 

terdiri dari waduk 620,5 ha, Danau/Situ  258,7 ha ; Rawa 3.415,6 ha dan bekas galian pasir  

370,8 ha;  sedangkan panjang sungai keseluruhan ada 2.242,3 km (Tabel 1 dan 2). Perairan 

umum mempunyai arti penting bagi perekonomian masyarakat setempat, terutama kehidupan 

nelayan. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten 620 ton/tahun, tertinggi di 

Kabupaten Serang mencapai 419 ton (67,5 %) (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Banten, 2008). 

 

Tabel 1.1. Jumlah Tipe Perairan Umum Tiap Kabupaten di Provinsi Banten 

Kabupaten/Kota 

Lokasi (Buah) 

Sungai 
Cekdam/

Waduk 

Danau/

Situ 
Rawa 

Bekas Galian 

Pasir 

Kab. Lebak 59 6 15 3 - 

Kab. Pandeglang 65 2 19 - - 

Kab. Serang 9 9 12 7 - 

Kab.Tanggerang 11 - 6 18 50 

Kota Tanggerang 1 - 5 3 3 

Kota Cilegon 1 - - 1 - 

Kota Serang 1 - 1 - - 

Kota Tanggerang Selatan 3 - 14 2 5 

Jumlah 150 17 72 34 58 

Sumber:  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2015 

 

Tabel 1.2. Luas Lahan Perairan Umum pada Tiap Kabupaten di Provinsi Banten 

Kabupaten/ 

Kota 

Panjang 

Sungai 

(Km) 

Luas lahan (Ha) 

Cekdam/

Waduk 
Danau/Situ 

Rawa Galian 

Pasir 
Bekas Total 

Kab. Lebak 887,0 275,0 - 36,0 - 311,0 

Kab. Pandeglang 618,0 340,0 57,7 3,6 - 401,3 

Kab. Serang 323,0 5,5 5,5 2.830,0 - 2.841,0 

Kab. Tangerang 314,3 - 190,2 416,0 350,8 957,0 

Kota Tangerang 100,0 - 5,4 125,0 20,0 150,4 

Kota Cilegon - - - 5,0 - 5,0 

Jumlah 2.242,3   620,5 258,7     3.415,6 370,8 4.665,6 

Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2015 
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Berdasarkan Wilayah pengelolaan administratif, Sungai Citarum dan Sungai Ciliwung 

termasuk dalam Pengelolaan DAS Citarum-Ciliwung yang meliputi Wilayah administratif 

(1). Provinsi Banten dengan 3 Kabupaten yaitu Serang, Pandeglang, dan Lebak. Serta dua 

Kota yaitu Cilegon dan Tanggerang. (2). Provinsi Jawa Barat dengan 7 Kabupaten yaitu 

Bandung, Purwakarta, Kerawang, Cianjur, Bogor, Depok, dan Bekasi (3). DKI dengan 5 kota 

yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Pada 

tahun 2020 telah dilakukan kajian stok ikan di WPPNRI-PD 433 Jawa Barat. Hasil yang telah 

didapatkan yaitu stok ikan di Waduk Cirata yaitu 158,4 kg/ha terdiri dari kelompok ikan 

Nila= 83,97 kg/ha, Patin= 33,11kg/ha, Baung= 4, 39 kg/ha, Gabus= 1,63 kg/ha, Mas= 8,65 

kg/ha, Tawes= 5,76 kg/ha, Lele= 4,26 kg/ha, dan Bawal= 0,46 kg/ha. Stok ikan di Sungai 

Citarum 187,8 kg/ha terdiri dari Nila= 62,91 kg/ha, Tagih= 33 kg/ha, Garang= 65,73 kg/ha, 

Lelawak= 11,26 kg/ha, Goldsom= 12,20 kg/ha, dan sapu sapu = 2,67 kg/ha (Aida, et al., 

2020). 

Pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian stok ikan di WPPNRI-PD 433 Provinsi 

Banten. Sungai di Provinsi Banten antara lain: Ci Banten (35 km), Ci Sadane (126 km), Ci 

Baliung (84,8 km), Ci Durian (24,8 km), Ci Liman 55 km), Ci Ujung (142 km), Ci 

Pasanggrahan (66,7) km), dan Ci Manceuri (126 km). Waduk yang ada di Provinsi Banten 

antara lain: Waduk Krakatau steel, Waduk/Bendungan Sindang Heula, Waduk Karian, 

Waduk/Bendungan Cikoncang, Bendung Cibaliung, Waduk/Bendungan Pamarayan, 

Waduk/Bendungan Cipasauran, Waduk Ciater, Waduk Krenceng, Waduk Pertanian Kronco, 

Waduk Sumur Karang Kronco, Waduk Bukit Pamulang Indah, Waduk Citra raya dll.  

Permasalahan lingkungan perairan darat di Banten adalah Limbah dari beberapa 

sektor antara lain kegiatan pertanian dan peternakan, serta aktifitas industri, limbah bahan 

organik dan anorganik menyebabkan kualitas perairan menurun. Akibat dari kondisi tersebut 

beberapa jenis ikan di sungai mengalami tekanan, sehingga komunitas ikan di Sungai 

Citarum diduga menurun. Ikan asli sungai bagian hulu adalah ikan hampala (Hampala 

macrolepidota), ikan arar (Cyprinus carassius), ikan pelati pedang (Xyphophorus helleri), 

senggal (Mystus nemurus), gerang (Mystusnigriceps), kehkel (Glyptothorax platypogon), 

bogo (Ophiochephalus gachua), dan betok (Anabas testudineus). Ikan Tagih (Mystus 

nemurus) dulu mudah ditemukan dari mulai hulu sampai hilir, namun sekarang sangat sulit 

didapatkan. 

Berdasarkan data statistik perikanan Provinsi Banten kegiatan penangkapan dilakukan 

dengan alat tangkap yang sederhana seperti pancing, jala, jaring, tangkul, dan lainnya. Data 

produksi hasil tangkapan tersedia, namun data tentang stok ikan, potensi lestari, dan tingkat 
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eksploitasi belum tersedia. Padahal informasi tersebut sangat bermanfaat bagi pengelolaan 

perikanan tangkap di perairan umum daratan.   

 

1.2. Tujuan dan Keluaran 

Tujuan: 

 Tujuan dan sasaran akhir penelitian: mendiskripsikan stok dan potensi sumberdaya 

ikan, untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan 

WPPNRI-PD 433 Provinsi Banten agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

 

Keluaran: 

a) Data dan informasi tentang standing stok perairan WPPNRI PD 433 Banten 

b) Data dan informasi tentang potensi produksi di perairan WPPNRI PD 433 Banten 

c) Data dan informasi tentang potensi lestari di perairan WPPNRI PD 433 Banten 

d) Data dan informasi tentang hasil tangkapan di perairan WPPNRI PD 433 Banten 

e) Dinamika Populasi beberapa jenis ikan dominan di perairan WPPNRI PD 434 Banten 

f) Karya Tulis Ilmiah (dua naskah) 

g) Rekomendasi Kebijakan/Policy Brief 

 



4 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Definisi dan Batasan Kajian Stok Ikan 

Pengkajian stok ikan adalah memberikan saran tentang pemanfaatan yang optimum 

sumber daya hayati perairan seperti ikan dan udang. Sumber daya hayati bersifat terbatas tapi 

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. Catch, Effort, dan Catch Per-Unit of Effort 

(CPUE) merupakan parameter dasar yang diperlukan dalam aplikasi Model Produksi Surplus 

(MPS). MPS adalah salah satu model pengkajian stok yang paling sederhana dan paling 

mudah dijelaskan dan diterima oleh para pengelola sumberdaya ikan. Beberapa model 

pengkajian besarnya stok sumberdaya ikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 model, yaitu 

model holistik, model dinamik/analitik, dan model ekosistem. Aplikasi dari semua metode-

metode pengkajian stok sebenarnya harus ditunjang dengan analisis tentang aspek-aspek 

dinamika populasi yang mengarah kepada diperolehnya tingkat upaya (fishing effort) yang 

optimal dan hasil tangkapan yang maksimum dan berkelanjutan. Model holistik adalah model 

yang dirancang berdasarkan konsep bahwa populasi/stok ikan merupakan sesuatu kesatuan 

„utuh‟ tanpa mengikut-sertakan aspek-aspek lain yang menunjang dinamika populasinya. 

Aplikasi model dinamik atau model analitik dilakukan dengan mengikutsertakan aspek-aspek 

dinamika populasi yang mendukung perkembangan populasi tersebut, seperti laju 

pertumbuhan, laju kematian, panjang maksimum, parameter hubungan panjang-berat 

(isometrik atau allometrik) dan laju penangkapan. Analisis data yang dilakukan berdasarkan 

kedua model tersebut akan mengarah kepada diperolehnya tingkat „magnitude‟ yang antara 

lain dapat dinyatakan sebagai; Besarnya biomassa, Potential Yield, Yield per-recruit, dan 

MSY atau hasil tangkapan maksimum yang berlanjut (Sparre & Venema,1998). 

Estimasi stok dan potensi produksi ikan sangat penting untuk pengelolaan 

sumberdaya ikan di suatu badan air agar tetap lestari (Anonim, 1999; Bramick, 2002). 

Produktivitas perikanan di perairan umum berhubungan dengan jaringan makanan (Dugan et 

al., 2006; Welcomme, 2006; CPWF, 2008; Sugunan et al., 2007). Estimasi produksi ikan 

didasarkan pada dinamika populasi. Adanya pencemaran dari limbah peternakan dan industri 

batik yang tinggi terhadap perairan menyebabkan degradasi lingkungan (berkembangnya 

KJA, eceng gondok, ikan introduksi invasif) akan berdampak pada penurunan stok ikan. 

Pengetahuan mengenai populasi jumlah ikan merupakan salah satu dasar dalam analisis stok 
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ikan. Informasi tersebut menjadi penting karena dapat digunakan sebagai alternatif masukan 

dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan 

(Welcomme, 2001). 

Pengertian populasi 

Menurut Mallawa (2006) sekelompok organisme perairan dapat dikategorikan sebagai suatu 

populasi dengan indikator sebagai berikut: 

- Terdiri dari banyak (n) individu, 

- Terdiri beberapa (m) kelahiran atau beberapa kelompok umur, 

- Individu-individu dalam kelompok berasal dari satu spesies, 

- Individu-individu tersebut menempati suatu perairan sebagai habitat, 

- Panjang atau berat individu dalam suatu kelahiran atau kelompok umur mengikuti 

pola distribusi normal. 

Pengertian Dinamika Stok 

 Stok adalah suatu kelompok organisme dari suatu spesies yang mempunyai 

karakteristik (parameter stok) yang sama dan menempati suatu daerah geografis tertentu. 

Pada prinsipnya suatu stok adalah kelompok ikan atau udang yang batas geografis 

persebarannya dapat ditentukan, demikian pula kegiatan perikanan (armada perikanan) yang 

mengekploitasi kelompok ikan atau udang tersebut. Stok harus berasal dari suatu ras yang 

sama dalam suatu spesies yang sama. Sekelompok atau suatu sub kelompok individu dari 

suatu spesies dapat diperlakukan sebagai satu stok jika perbedaan-perbedaan dalam kelompok 

tersebut dan “percampuran” dengan kelompok lain dapat diabaikan tanpa membuat 

kesimpulan yang keliru. Sebagaimana populasi, stok ikan di suatu wilayah perikanan juga 

bersifat dinamis, oleh karena bertambah oleh adanya pertumbuhan dan rekruit dan adanya 

pengurangan oleh karena mortalitas alami dan penangkapan. 

Model Pengkajian Stok 

 Model pengkajian stok ikan telah lama berkembang dan terus berkembang sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu-ilmu pendukungnya. Secara umum model yang 

digunakan untuk pengkajian stok ikan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu 

(1) model baku perikanan (standard fisheries model) dan (2) model non baku perikanan. 

Model baku perikanan dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 yaitu (a) model produksi, (b) 

model analitik, dan (c) model stok dan penambahan baru (Y/R) (Saputra, 2007).  
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2.2. Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan 

 Perairan umum daratan Indonesia mempunyai luas 13,85 juta ha, yang terdiri atas 

12,0 juta ha sungai dan paparan banjiran (flood plains), 1,8 juta ha danau alam (natural 

lakes), dan 0,05 juta ha danau buatan (man make lakes) atau waduk (reservoirs). Potensi 

perikanan tangkap di perairan umum daratan ditaksir mencapai 3.034.934 ton/th. Perairan 

umum daratan berperan penting sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber 

ekonomi masyarakat, sumber lapangan kerja, sumber plasma nutfah dan genetik, sumber 

devisa dan pendapatan asli daerah serta obyek wisata alam (ecotourism). Perairan umum 

daratan yang terabaikan akan berdampak terhadap penurunan potensi luasnya, 

keanekaragaman jenis ikan, produksi ikan, kesempatan dan peluang kerja (peningkatan 

pengangguran), pendapatan asli daerah dan fungsi estetika. 

 Pengelolaan perairan umum daratan dengan benar akan berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi minimal 20% dan fungsi ekologis, sehingga perikanan perairan umum 

daratan dapat dijadikan tumpuan pembangunan perekonomian masyarakat, khususnya 

nelayan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun perairan umum daratan antara 

lain mempromosikan akan penting dan peranan sub sektor perikanan, memberikan perhatian 

terhadap riset di bidang sumer daya perikanan, melakukan evaluasi sumber daya, 

melaksanakan monitoring dan evaluasi (termasuk perbaikan statistik perikanan), 

mengembangkan ko-manajemen dan kapasitas sumber daya manusia (Kartamihardja et al,. 

2009). 

Karakteristik Perairan di Provinsi Banten 

A. Sungai 

1). Ci Sadane 

Ci Sadane adalah salah satu sungai besar di Tatar Pasundan, Pulau Jawa, yang 

bermuara ke Laut Jawa. Pada masa lalu, sungai ini juga disebut dengan nama Ci Gede 

(Chegujde, Cheguide) setidaknya pada bagian di sekitar muaranya. Sungai Cisadane memiliki 

mata air di Gunung Kendeng dan umumnya hulu sungai ini berada di lereng Gunung 

Pangrango dengan beberapa anak sungai yang berawal di G. Salak, melintas di sisi barat 

Kabupaten Bogor, terus ke arah Kabupaten Tangerang dan bermuara di sekitar Tanjung 

Burung. Dengan panjang keseluruhan sekitar 126 km, sungai ini pada bagian hilirnya cukup 

lebar dan dapat dilayari oleh kapal kecil. Pada abad ke-16 Tangerang (disebut oleh Tome 

Pires sebagai Tamgaram) yang berada di tepi sungai ini, telah menjadi salah satu pelabuhan 

yang penting namun kemudian kalah oleh perkembangan Banten dan Batavia. 
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Luas DAS CiSadane seluruhnya sekitar 154.654 ha; dan melintasi 44 kecamatan di 

5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, 

dan Tangerang Selatan. Terbagi menjadi 4 sub DAS, daerah aliran sungai ini di sebelah 

baratnya berbatasan dengan DAS Ci Manceuri, Ci Ujung, Ci Durian, dan Ci Bareno. Sebelah 

selatannya berbatasan dengan DAS CiMandiri, sementara sebelah timurnya berbatasan 

dengan DAS Kali Angke dan DAS CiLiwung. 

Beberapa anak sungainya, diantaranya: 

a. Ci Anten, yang melewati Kecamatan Leuwiliang, bermuara ke Ci Sadane. 

b. Ci Kaniki, yang berhulu di G. Kendeng, TN G. Halimun-Salak, dan bermuara ke Ci 

Anten. 

c. Ci Bungbulang, melewati Kecamatan Cibungbulang, bermuara ke Ci Anten. 

d. Ci Aruteun, di mana dekat muaranya ditemukan Prasasti Ciaruteun, bermuara ke Ci 

Anten. 

e. Ci Nangneng, di wilayah Ciampea, bermuara ke Ci Sadane. 

f. Ci Ampea, yang dijadikan nama Kecamatan Ciampea, bermuara ke Ci Nangneng. 

g. Ci Hideung, di wilayah Ciampea, bermuara ke Ci Sadane. 

h. Ci Apus, di wilayah Kecamatan Dramaga, bermuara ke Ci Sadane. 

i. Ci Bungbulang hingga Ci Apus berhulu di G. Salak. 

2). Ci Banten 

Ci Banten atau Sungai Cibanten (juga disebut Ci Peteh) adalah nama sungai yang 

terdapat di Provinsi Banten, Indonesia. Sungai sepanjang sekira 35 km ini berhulu pada 

kawasan sekitar lereng utara Gunung Karang di Desa Sukarena, Kecamatan Ciomas, 

Kabupaten Serang. Kemudian mengalir ke utara melintasi Kota Serang sebelum bermuara di 

pesisir utara Pulau Jawa. Kota Serang memanfaatkan aliran Ci Banten untuk irigasi mengairi 

persawahan seluas 1.289 ha, terdiri dari 807 ha yang diairi induk, 350 ha yang diairi sekunder 

kemang, dan 132 ha diairi sekunder miring. Panjang saluran irigasi Ci Banten yakni 20,1 km, 

dengan rincian saluran induknya 13,477 km, sekunder kemang 2,783 km, dan sekunder 

miring 3,85 km. Sungai Cibanten memiliki anak sungai seperti Sungai Cikaduan, Sungai 

Cipadukan, Sungai Cilandak, Sungai Ciwadas, Sungai Ciconggeang, Sungai Ciwaringin, dan 

Sungai Ciguha. 

Sungai Cibanten mengalir melalui Kota Serang dan bermuara di Teluk Banten. Dari 

data pengukuran aliran sungai di stasiun Cibanten-Kasemen dalam periode Mei 1998 sampai 

Desember 2001 diketahui besar debit rata-rata bulanan adalah 3,268 m
3
/det. Secara umum 

berdasarkan pengamatan setiap bulan pada tahun 2002, nilai kekeruhan Sungai Cibanten 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_aliran_sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Hektare
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ci_Ujung
https://id.wikipedia.org/wiki/Ci_Durian
https://id.wikipedia.org/wiki/Ci_Mandiri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Angke
https://id.wikipedia.org/wiki/Ci_Liwung
https://id.wikipedia.org/wiki/Leuwiliang,_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kendeng
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Halimun_Salak
https://id.wikipedia.org/wiki/Cibungbulang,_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Ciaruteun
https://id.wikipedia.org/wiki/Ciampea,_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Dramaga,_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Salak
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Serang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Serang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
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berada di atas baku mutu yang telah ditetapkan dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan 

Agustus 2002 sebesar 96 NTU yang terindikasi di lokasi jembatan Ciawi. 

Kualitas air sungai Cibanten secara biologis terindikasi pula adanya jumlah total 

coliform yang masih di atas baku mutu rata-rata. Sehingga dapat dikatakan kualitas air sungai 

ini secara biologis agak rendah. Kandungan organik (COD) yang terukur, relatif tidak terlalu 

tinggi dan pada saat-saat tertentu baik pada daerah Kasemen ataupun jembatan Ciawi terukur 

melebihi baku mutu yang ada. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa parameter kualitas air 

Cibanten yang berada di atas baku mutu kelas III. 

3). Ci Baliung 

Ci Baliung adalah sebuah sungai yang mengalir di bagian selatan pulau Jawa, 

melintasi Provinsi Banten, Indonesia. Sungai itu bermula di pegunungan di selatan dan 

mengalir ke arah selatan serta bermuara di Samudra Hindia, panjang sungai yaitu 84,8 km. 

4). Cidurian 

Ci Durian (Sungai Durian) atau Ci Kandi adalah sebuah sungai di pulau 

Jawa, Indonesia, yang melintasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sungai itu bermula di 

pegunungan di selatan dan mengalir ke arah utara serta bermuara di Laut Jawa, panjang 

sungai yaitu 24,8 km. Delta sungai, kanal sekarang, telah lama digunakan untuk sawah dan 

untuk periode itu juga digunakan untuk perkebunan tebu. Luas irigasi yang berfungsi 

mengalihkan air dari sungai ke dalam sebuah sistem kanal pada tahun 1920-an, namun karya-

karya ini tidak selesai dan menderita dari kelalaian di masa pasca-kolonial. Rencana dibuat 

pada tahun 1990-an untuk merehabilitasi irigasi dan membendung sungai untuk menyediakan 

air untuk proyek-proyek industri, dengan bantuan Belanda dan Jepang, tapi ini dibatalkan 

oleh Pemerintah Indonesia. 

5). Ci Liman. 

Sungai Ciliman dengan luas DAS + 500 km
2
 mengalir sepanjang 55 km melalui 

kabupaten Lebak dan Pandeglang, berhulu di Gunung Liman, Gunung Kencana, dan Gunung 

Kendeng serta bermuara di Teluk Lada. Anak-anak sungai Ciliman adalah: Sungai Cidima, 

Cicaringin, Citeureup, Cipendeuy, dan Ciseuleuhdeungen. Bentuk DAS berbentuk cabang 

pohon, sungai induknya memanjang dengan anak-anak sungai langsung mengalir masuk ke 

sungai induk. Bentuk seperti ini biasanya akan menyebabkan aliran banjir relatif kecil karena 

perjalanan banjir dari sungai itu berbeda-beda tetapi banjir berlangsung agak lama. Dari data 

publikasi debit sungai Ciliman di stasiun pos duga air Leuwikopo dalam periode 1991 sampai 

1996 diketahui debit rata-rata bulanan antara 3,33 m
3
/det (Agustus) sampai 14,223 m

3
/det 

(Desember). Kualitas air sungai Ciliman bagian hulu dan tengah secara fisik dan kimia telah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
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memenuhi baku mutu yang ada, namun secara biologis masih mengandung coliform yang 

tinggi. Kualitas air sungai Ciliman bagian hilir realtif lebih rendah, sebagai akibat dari adanya 

pengaruh pasang surut dan kandungan bahan organik yang tinggi. Tabel berikut ini adalah 

beberapa parameter kualitas air sungai Ciliman yang berada di atas baku mutu kelas III. 

6). Ciujung 

Sungai Ciujung merupakan salah satu sungai besar di Provinsi Banten yang mengalir 

melalui wilayah Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Lebak, dan Kabupaten 

Serang. Sungai ini berhulu di G. Karang (+ 1778 m) di Kabupaten Serang dan G. Halimun 

(+ 1929 m) di Kabupaten Bogor, memiliki panjang sungai + 84,8 km dengan luas daerah 

aliran sungai (DAS) seluas + 1.858 km
2
, memiliki dua anak sungai yang besar yaitu S. 

Cisimeut (DAS = 458 km2) dan S. Ciberang (DAS = 305 km2). Kedua anak sungai ini 

bertemu/menyatu di sebelah selatan Kota Rangkasbitung dan mengalir ke utara bermuara di 

Laut Jawa. 

  Dari data publikasi debit sungai Ciujung di stasiun pengukuran Rangkasbitung dalam 

periode pengukuran 1992 s/d 1999, menunjukkan debit rata-rata bulanan antara 35,3 m
3
/det 

(Juli) dan 105,112 m
3
/det (Januari). Kualitas air sungai yang terdapat pada Provinsi Banten 

tidak terlepas dari adanya pencemaran air, sebagai akibat adanya kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dan industri. Adanya pencemaran air pada sungai menjadikan 

beberapa parameter kualitas air menurun dan berada di luar baku mutu yang di telah 

ditetapkan. Penurunan parameter kualitas air menyebabkan fungsi sungai menjadi berkurang, 

sehingga kebutuhan masyarakat akan air yang baik akan semakin berkurang. 

  Penilaian kualitas air sungai di Provinsi Banten didasarkan pada pemantauan yang 

dilakukan oleh Badan Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) provinsi. Pada pemantauan 

tahun 2002, BPSDA provinsi Banten melakukan perbandingan hasil uji parameter kualitas air 

sungai dengan Standar Baku Mutu kelas III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (PP RI 

No. 82 tahun 2002). Dengan memperbandingkan hasil permantauan dengan Standar Baku 

Mutu kelas III, diharapkan fungsi sungai-sungai yang ada minimal dapat digunakan untuk 

pembudidayaan air tawar, peternakan, untuk mengairi pertanaman dan lainnya. Kualitas air 

Sungai Ciujung mengalami penurunan dari hulu ke hilir terutama tingginya kandungan bahan 

organik dan total fosfat. Terdeteksinya logam Hg pada anak sungai di bagian hulu, sebagai 

akibat banyaknya kegiatan PETI, ternyata tidak terbawa aliran sungai sampai ke hilir. Ci 

Manceuri. 
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Ci Manceuri terbentuk dari penyatuan Ci Dangdeur dan Ci Jengir, seterusnya 

mengalir ke barat laut dan kemudian ke arah utara menuju muara ke Laut Jawa dekat Lontar, 

Kecamatan Kemiri di Kabupaten Tangerang. Sungai-sungai di provinsi Banten, provinsi 

paling barat pulau Jawa, mengalir hampir sejajar satu sama lain. Sungai yang utama adalah 

Peteh, yang disebut Ci Banten di hilir dekat Kota Banten; Ci Ujung, yang memasuki laut di 

Pontang; Ci Durian, yang memasuki laut di Tanara; Ci Manceuri, dan Ci Sadane, yang 

bermata air di wilayah pegunungan Priyangan dan pada tahun 1682 membentuk perbatasan 

antara wilayah Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dan Batavia (kini Jakarta). Ci 

Durian, Ci Manceuri dan Ci Sadane adalah sungai-sungai yang mengalir melalui dataran 

Kabupaten Tangerang. Sungai-sungai itu membesar membentuk delta di dekat pantai. Ada 

rawa-rawa di antara muara Ci Durian di Tanara dan muara Ci Sadane panjang sungai yaitu 

126 km.  

7). Kali Pesanggrahan. 

Kali Pesanggrahan adalah sungai yang mengalir dari Kabupaten Bogor, melintasi 

Kota Depok, Jakarta Selatan, hingga akhirnya ke Tangerang, Banten. Sungai ini berhulu di 

wilayah Kecamatan Tanah Sareal, dan melewati Kecamatan Bojonggede, Kecamatan 

Sawangan, Kecamatan Limo, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesanggrahan, 

Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, hingga akhirnya ke Cengkareng. 

Berdasarkan data tahun 2005, 55 persen Sub-DAS (Daerah Aliran Sungai) Kali Pesanggrahan 

telah ditempati oleh perumahan, hanya 7 persen yang masih berupa hutan, 20 persen 

persawahan, dan 13 persen ladang. 

Kali Pesanggrahan mengalir sepanjang 66,7 km, terletak di wilayah barat laut Pulau 

Jawa yang beriklim hutan hujan tropis (kode: Af menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger). 

Suhu rata-rata setahun sekitar 29 °C. Bulan panas adalah Oktober, dengan suhu rata-rata 30 

°C, and terdingin Januari, sekitar 28 °C. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 3674 mm. 

Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Desember, dengan rata-rata 456 mm, dan yang 

terendah September, rata-rata 87 mm. 

 

B.  Waduk 

1). Waduk Sindang Heula. 

Bendungan Sindang Heula adalah bendungan yang terletak di Provinsi Banten, di 

Kabupaten/Kota Serang. Luas genangan air Bendungan yaitu 129 ha, direncanakan akan 

memiliki kapasitas sebesar 9.26 m³ diharapkan dapat mengairi lahan seluas 748 Ha, 

mengurangi debit banjir sebesar 50 m³/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,80 
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m³/detik, mempunyai potensi untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 0,4 mega-watt. Mulai 

dibangun 2015 diharapkan selesai tahun 2019 dan mulai beroperasi tahun 2020. Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadikan Bendungan Sindangheula 

di Kabupaten Serang, Banten, sebagai salah satu destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Serang akan turut dilibatkan guna mewujudkan hal tersebut. 

2).   Waduk Karian. 

Waduk Karian di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 

diproyeksikan sebagai penyedia bahan baku air rumah tangga, kota dan industri (RKI) untuk 

Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota 

Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Wilayah DKI Jakarta. Rencananya, volume air yang 

akan didistribusikan dari Waduk Karian ke kota-kota tersebut mencapai sebesar 9,1 m
3
/detik. 

Khusus untuk Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, kebutuhan air KRI sebesar 5,5 m
3
/detik.  

Waduk tersebut dapat menyediakan  kebutuhan suplai air ke daerah irigasi Ciujung dengan 

luas eksisting 22.000 ha. Pembangunan waduk sedang berjalan diperkirakan selesai tahun 

2021. 

3).  Waduk/Bendungan  Cikoncang 

Bendungan Cikoncang yang dibangun sekitar tahun 1980-an memiliki luas 

permukaan air sekitar 1.805–2.254 hektar. Bendungan ini, yang membentang membendung 

aliran sungai Cikoncang sekaligus sebagai pembatas antara wilayah Kabupaten Lebak 

(Kecamatan Wanasalam) dan Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cikeusik), di wilayah 

selatan.  Semula, bendungan yang berlokasi di Desa Ketapang Kecamatan Wanasalam 

Kabupaten Lebak tersebut, berfungsi sebagai cadangan persediaan air untuk wilayah 

sekitarnya. Seiring dengan waktu, di bendungan ini warga sekitar, baik di wilayah Kecamatan 

Cikeusik Kabupaten Pandeglang maupun di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, tak 

sedikit yang memanfaatkannya untuk budidaya ikan air tawar dalam keramba.   

Seiring dengan pemulihan sektor wisata pasca krisis ekonomi masa lalu, Bendungan 

Cikoncang banyak dikunjungi warga sekitar, sekedar melepas penat menghadapai masalah 

keseharian. Saat ini, Bendungan Cikoncang merupakan salah satu destinasi wisata, dengan 

daya tarik waduknya. Walaupun belum tertata sempurna, setidaknya bisa menjadi peluang 

bagi Kabupaten Lebak, untuk mendulang uang dari sektor wisata. Daya tarik bendungan 

dengan bentangan air waduk inilah, kini pengunjung yang datang bisa menikmatinya, 

berkeliling bendungan dengan menggunakan perahu buatan, rakit, maupun bebek-bebekan. 
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4). Bendung Lama Pamarayan 

Secara administratif, lokasi Bendung Lama Pamarayan terletak di dua wilayah, 

sebagian terletak di Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, dan setengah badan bendungan 

terletak di Desa Panyabrangan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 

Bangunan Bendung Lama Pamarayan mempunyai panjang 191,65 m yang terdiri atas 

bangunan utama, ruang kontrol, bendungan sekunder, ruang lori, jembatan, serta rel lori. 

Bendungan Pamarayan merupakan bendung terbesar pertama yang dibangun oleh pemerintah 

Hindia Belanda di Indonesia. Sejak tahun 1997, bendung ini sudah tidak dioperasikan lagi. 

Hal ini disebabkan terutama oleh faktor teknis, yakni kondisinya telah rusak dan konstruksi 

bangunan telah lapuk termakan usia. Penyebab lain adalah adanya proses pendangkalan 

sungai dan tekanan debit air yang mengalami penurunan. Karena alasan itulah maka sejak 

tahun 1994-1997, sekitar 1 km di sebelah barat daya Bendung Lama Pamarayan dibangun 

Bendung Baru Pamarayan dengan sistem sudetan. 

 

2.3. Ekologi Perairan Sungai 

 Menurut Effendi (2000), perairan oligotrofik mempunyai kadar fospor total kurang 

dari 10 (µg/l), nitrogen total kurang dari 200 (µg/ l), dan klorofil-a kurang dari 4 (µg/l).  

Perairan Mesotrofik mempunyai kadar fospor total 10-20 (µg/l), nitrogen total 200-500 

(µg/l), dan klorofil a 4-10 (µg/l). Sedangkan perairan eutrofik mempunyai kadar fospor total 

lebih besar 20 (µg/l), nitrogen total lebih besar 500 ( µg/l), dan klorofil-a lebih besar 10 

(µg/l). 

Di dalam ekosistem perairan terdapat faktor-faktor abiotik dan biotik (produsen, 

konsumen, dan pengurai) yang membentuk suatu hubungan timbal balik dan saling 

mempengaruhi. Sungai merupakan salah satu contoh ekosistem perairan mengalir (lotik). 

Sungai dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang dengan kecepatan berkisar antara 

0,1-1 m/detik, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim dan pola drainase. Pada perairan 

sungai, biasanya terjadi pencampuran massa secara menyeluruh dan tidak terbentuk 

stratifikasi vertikal kolom air seperti pada perairan lentik. Kecepatan arus, erosi dan 

sedimentasi merupakan fenomena yang sering terjadi di sungai sehingga kehidupan flora dan 

fauna sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut (Effendi, 2003). Salah satu sungai di 

Indonesia yang telah mengalami pencemaran berat yaitu Sungai Citarum. Kondisi tersebut 

dapat memacu terjadinya eutrofikasi (Lewczuk and Burandt, 2011). Sungai adalah tempat-

tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara 
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dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (PP 

No. 35/1991). Menurut Haslam (1995) dalam Effendi (2003), klasifikasi perairan mengalir 

seperti sungai dipengaruhi oleh kecepatan arus atau pergerakan air, jenis sedimen dasar, 

erosi, dan sedimentasi. Karakteristik sungai dipengaruhi oleh Daerah Aliran Sungai, yaitu 

daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung di mana hujan yang jatuh di daerah 

tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada satu titik yang ditinjau (Triatmodjo, 2006). 

 

2.4. Karakteristik Perairan Waduk 

Waduk merupakan badan air yang terbentuk karena pembendungan aliran air sungai 

oleh manusia, yang mempunyai karakteristik fisik, kimia, dan biologinya berbeda dengan 

sungai. Dengan terbentuknya sungai menjadi waduk maka kualitas air waduk lebih stabil dan 

produksi perikanannya lebih tinggi. Pembuatan waduk biasanya digunakan untuk keperluan 

pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, pariwisata, dan perikanan. Terbentuknya waduk 

yaitu karena pembedungan sungai, beberapa wilayah akan ditenggelamkan. Sehingga dasar 

waduk banyak materi-materi yang terendam seperti kebun, rumah, dan lain sebgainya. Di 

samping itu waduk bentuknya tidak beraturan, banyak teluk, dan lain sebagainya. Waduk 

merupakan perairan yang relatif tergenang, aliran air tidak deras, ada daerah inlet (air masuk), 

ada daerah outlet (air keluar), ada daerah yang dalam, dan ada daerah yang dangkal. 

Walaupun aliran air tidak deras namun sering terjadi gelombang yang disebabkan oleh angin 

yang kencang. Pengaturan air menggunakan pintu air di oulet, bila diperlukan untuk 

pengairan pertanian maka pintu air dibuka, dan bila untuk menyimpan air maka pintu air 

ditutup. Sehingga waduk mempunyai fluktuasi air yang besar, kandungan lumpur biasanya 

banyak terdapat di dekat pintu air (Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo, 2003). 

Ekologi  Perairan Waduk 

 Waduk merupakan perairan yang tergenang dan relatif dalam maka berdasarkan suhu  

air di permukaan panas dan makin dalam secara bertahap suhu makin dingin. Namun pada  

kedalaman tertentu akan terjadi penurunan suhu yang  menyolok. Berdasarkan lapisan suhu 

secara vertikal maka ada lapisan epilimnion, termoklin, dan hypolimnion (lihat Gambar 2.1). 

Lapisan epilimnion yaitu lapisan yang berada permukaan, suhu panas. Lapisan termoklin  

yaitu lapisan di bawah epilimnion terjadi penurunan suhu yang tajam. Lapisan hypolimnion 

yaitu lapisan di bawah termoklin yang suhunya lebih dingin (Mitsch and Jorgensen, 2004).  
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Gambar 2.1. Lapisan perairan danau/waduk  berdasarkan Suhu 

Sumber :  Odum, 1996 

 

Perairan waduk yang dalam berdasarkan cahaya matahari yang masuk maka lapisan 

fotik dan afotik (lihat Gambar 2.2). Lapisan fotik berada di permukaan, banyak cahaya 

matahari yang masuk, tumbuhan maupun phyto-plankton dapat melakukan proses fotosintesa, 

kondungan oksigen relatif tinggi. Sedangkan lapisan afotik merupakan lapisan yang berada di 

dasar perairan, tidak ada sinar matahari yang masuk, tidak ada aktivitas fotosintesa. Lapisan 

afotik banyak terdapat gas CO2, H2S, NH3, dan NH4 sebagai hasil proses dekomposisi bahan 

organik yang mengendap di dasar perairan. Batas di antara lapisan fotik dan afotik disebut 

titik kompensasi, yaitu oksigen hasil fotosintesa impas untuk kebutuhan respirasi organisme 

yang ada di lapisan tersebut. 

 

 
Gambar 2.2. Lapisan perairan danau/waduk berdasarkan cahaya yang masuk 

Sumber: Utomo, 2013 

 

Perairan oligotrofik mempunyai kadar fosfor total kurang dari 10 (µg/l), nitrogen   

total kurang dari 200 (µg/l), dan klorofil-a kurang dari 4 (µg/l). Perairan mesotrofik 

mempunyai kadar fosfor total 10-20 (µg/l), nitrogen total 200-500 (µg/ l), dan klorofil-a 4-10 

(µg/l). Sedangkan perairan eutrofik mempunyai kadar fosfor total lebih besar 20 (µg/l), 

nitrogen total lebih besar 500 (µg/ l), dan klorofil-a lebih besar 10 (µg/l) (Effendi, 2000). 
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Pencemaran di Waduk 

Tingkat pencemaran air Waduk Cirata sudah berada atas tingkat baku mutu air. Dari 

hasil kajian, ternyata penyebabnya selain polutan yang dibawa dari Sungai Citarum juga 

berasal dari pakan ikan yang mengandung zat kimia yang mengendap di dasar waduk 

menyebabkan peralatan waduk mengalami korosi. Di Waduk Cirata saat ini ada sekitar 

39.000 petak jaring apung. Padahal, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 

Tahun 2002 jumlah jaring apung dibatasi hanya 12.000 petak saja dan harus seizin instansi 

terkait. Bahkan di Waduk Saguling jaring apung penduduk, jumlahnya tidak banyak karena 

mutu air Saguling sudah tidak memungkinkan ikan jenis tertentu, kandungan belerang yang 

berasal dari aktivitas Gunung Patuha dan Tangkuban Perahu yang dialirkan oleh Sungai 

Citarum, mengendap di dasar waduk, bahkan ketika memasuki areal Saguling bau belerang 

sangat kuat tercium (Ekho dalam Febrian et al., 2004). 

Febrian et al. (2004) menyatakan bahwa sepuluh tahun lalu air di Waduk Jatiluhur 

masih berwarna biru bening. Sekarang, yang ada adalah warna kuning keruh. Keruhnya 

waduk terjadi sejak bermunculannya keramba jaring-jaring terapung milik para petambak. 

Saat ini di waduk seluas 83 kilometer persegi itu tersebar 3.083 unit keramba milik 209 

petambak. Dari ribuan keramba itu setiap tahun dikeruk 16.869 ton ikan. Dan setiap hari, 

pemilik tambak menebar sekitar 10 ton pakan ikan. Pakan ikan juga menyebabkan air waduk 

berbau amis. Padahal, danau buatan ini adalah sumber pengairan bagi sekitar 240 ribu hektare 

areal persawahan di wilayah Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Karawang, Subang, dan 

sebagian  Indramayu.  

Tingkat pencemaran waduk yang diakibatkan senyawa nitrogen, fosfat, dan zat 

organik dapat dibagi 3 kategori yaitu: pencemaran amat sangat berat (hypertrophic = 

penyuburan amat sangat berat), pencemaran berat (eutrophic = penyuburan berat), 

pencemaran sedang (mesotrophic = penyuburan sedang), belum tercemar (oligotrophic = 

belum terjadi penyuburan). Penurunan kualitas air danau dan waduk yang ada di Indonesia 

disebabkan adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah industri, pertanian, 

dan penduduk. 

Aspek Penangkapan 

Penebaran ikan asli (restocking) dengan tujuan memulihkan populasi ikan asli yang 

sudah dianggap menurun atau langka, sedangkan penebaran ikan introduksi (stocking) yang 

sesuai dengan perairan tersebut dengan tujuan pemanfaatan relung ekologis dan peningkatan 

produksi. 
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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 ikan. Populasi ikan menurun/hampir 

punah disebabkan oleh faktor lingkungan maupun tekanan penangkapan. 

Sumberdaya Ikan  

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

ikan. Menurut Insidewinme (2008), 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. Perairan umum daratan 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. Sumberdaya ikan yang berkelanjutan 

dengan cara stocking dan restocking perlu konservasi. Penetapan kawasan konservasi 

perairan, melindungi dan melestarikan sumber daya ikan, tipe-tipe ekosistem penting di 

perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya, melestarikan kearifan lokal 

dalam pengelolaan sumber daya ikan (Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1; 

Fauzi dan Anna, 2005). Sumberdaya perikanan bersifat dinamis demikian juga gangguan 

terhadap keseimbangan sistem yang terjadi pada sumberdaya tersebut baik berupa hubungan 

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

suatu sistem yang bersifat dinamis. Modifikasi alamiah atau campur tangan manusia dan 

perubahan lanskap adalah penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati akuatis, dan 
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meningkatkan potensi perkembangan spesies yang berasal dari luar. Kehadiran spesies asing 

mengancam spesies asli dan keanekaragaman hayati. Spesies asing yang bersifat ganas/infasif 

dapat berkembang biak dengan cepat bahkan dapat memusnahkannya spesies asli. 



18 

III. METODOLOGI 

Penelitian dilakukan pada dua ekosistem waduk dan sungai yaitu Waduk 

Lebak/Serang dan sungai yang berhubungan dengan waduk tersebut, di Provinsi Banten 

WPPNRI-PD 433 (Gambar 3.1.). Penelitian dilakukan pada tahun 2021. Pelaksanaan survei 

dan pengumpulan data dilakukan bulan Maret, Juni, Juli, dan September. Tim peneliti dari 

BPPUPP Palembang akan berkoordinasi dengan PEMDA/Dinas Perikanan setempat. 

Parameter utama yang diamati meliputi stok ikan, potensi produksi, potensi lestari, dan 

produksi hasil tangkapan. Sedangkan parameter pendukung yaitu kualitas air (oksigen, DHL, 

kecerahan, suhu perairan, kedalaman, klorofil-a, total Nitrogen, dan PO4), biologi perairan 

(plankton), dan biologi ikan (biologi reproduksi dan kebiasaan makan). 

 

 

Gambar 3.1. Lokasi riset 2021, WPPNRI PD 433 Provinsi Banten. 

 

3.1. Pendugaan Stok Ikan. 

Sapuan (Swept Area) 

Untuk menduga stok di daerah perairan dangkal dapat menggunakan prinsip sapuan 

atau swept area yang disertai dengan percobaan pendugaan populasi. Pendugaan populasi 

dilakukan dengan menggunakan Metode Petersen, metode ini merupakan metode 
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sensustunggal dengan cara melepaskan ikan bertanda dan menangkap kembali. Sebelum 

dilakukan percobaan, terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada masyarakat di sekitar 

tentang hal hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Alat atau bahan penandaan yang 

digunakan dengan menggunakan “T. tags” dan “PDS Tags” (Hoggarth, 1994). Bahan 

penandaan dimasukan ke ikan pada punggungnya. Ikan bertanda dicatat ukuran ikan panjang 

(cm) dan berat (gram), selanjutnya dilepas di perairan. Selanjutnya dilakukan penangkapan 

kembali dengan cara menyapu atau “swept area”. Swept area adalah salah satu metoda untuk 

menduga stok ikan. Penelitian pendugaan stok ikan dengan methode swept area ini dilakukan 

di Waduk Cikoncang, Kabupaten Lebak dan Sungai Ciujung Bendung Pamarayan, 

Kabupaten Serang. Hasil tangkapan ikan dari sapuan (swept area) ada yang bertanda dan ada 

yang tidak ada tandanya. Populasi luasan sapuan/swept area dihitung berdasarkan Metode 

Petersen, maka populasi ikan dapat dihitung sebagai berikut (Effedie 1992) : 

N = (M.C)/ R 

N = Populasi ikan yang akan di hitung 

M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas keperairan 

C  = Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) 

R  = Ikan bertanda tertangkap kembali. 

 

3.2. Potensi Produksi 

 Potensi produksi perairan adalah kemampuan suatu badan perairan untuk dapat 

memproduksi ikan dalam satu waktu dan luasan tertentu.  

Metoda chlorofil-a perairan/Almazan 

Pendugaan potensi produksi ikan diestimasi dengan chlorofil-a perairan, 

menggunakan rumus dari Almazan and Boyd in Boyd (1990), yaitu: 

Y = 1.43 + 24.48Xc – 0.15Xc
2 

Dimana:   

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

Xc = Chlorophyll-a (mg/m3). 

Metode morpoedhapik indeks 

 Dengan nilai morpoedhapik indeks dan rata-rata kedalaman. Pendugaan potensi 

produksi yang dikemukakan oleh Henderson & Welcomme (1974) dalam Moreau & De Silva   

(1991) yaitu: 
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Y = 14,314 MEI 
0,4681

 

Dimana: 

Y = nilai potensi produksi ikan (kg/ha/tahun), dan  

MEI (Morphoedhaphic Index) = nilai parameter DHL dalam satuan µmhos/cm dibagi dengan 

rata-rata kedalaman perairan dalam satuan meter. 

 

3.3. Hasil Tangkapan Ikan 

Estimasi tangkapan menggunakan bantuan enumerator nelayan yang melakukan 

penangkapan dan data sekunder dinas yang divalidasi lebih lanjut. Alat tangkap pada saat 

operasi dipotret, kemudian bahan alat yang digunakan  dan cara operasinya diamati dengan 

bantuan informasi dari nelayan. Data hasil tangkapan didapat dari hasil tangkapan yang 

dicatat oleh nelayan dengan lembar isian yang dibagikan kepada nelayan. Penangkapan 

dilakukan dengan berbagai alat tangkap dan jenis alat tangkap yang dioperasikan pun 

tergantung pada musim. Data dianalisa secara deskriptif, berupa tabulasi data dan grafik. 

 Inventarisasi jenis-jenis ikan dari hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan 

berbagai alat tangkap. Pengumpulan spesimen ikan dilakukan pada saat survei ke lapangan. 

Ikan dicatat nama lokal, tempat tertangkap, waktu penangkapan, ukuran, dipotret lalu 

dimasukkan ke dalam kantong plastik selanjutnya diawetkan dengan larutan formalin 10% 

dan di bawa kelaboratorium. Ikan diidentifikasi berdasarkan Kottelat et al., 1993 dan Weber 

and de Beaufort, 1916.  

 

3.4. Potensi Lestari  

Dinamika Populasi 

Dilakukan sampling length frequency terhadap beberapa jenis ikan yang dominan di 

perairan Provinsi Banten. Diketahui ada tujuh kelompok ikan asli yang mendominasi perairan 

umum daratan pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan antara lain kelompok carps; minnows; 

barbs; catfish; snakehead; labirynth; dan ciclhilds (Lampiran 1. Blanko). 

Ikan didapatkan dari berbagai alat tangkap yang digunakan di perairan tersebut. Cara 

pengambilan contoh ukuran ikan adalah hasil tangkapan diambil sebagian secara acak dengan 

berbagai alat tangkap, selanjutnya ikan tersebut diukur panjang totalnya (cm). Parameter 

pertumbuhan individu ikan yaitu panjang infinitif (L) dan koefisien percepatan pertumbuhan 

(K) diduga berdasarkan data contoh frekuensi ukuran panjang yang didapat dari bulan ke 

bulan dengan bantuan program ELEFAN dalam paket program FISAT II (Gayanilo et al., 
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1996). Parameter mortalitas penangkapan total ( Z) diduga dengan metoda Jones and Van 

Zalinge dalam Spare and Venema (1992) yang berdasarkan basis kelompok ukuran panjang 

dan parameter pertumbuhan yang telah didapatkan. Metode tersebut menggunakan persamaan 

regresi sebagai berikut:  

Log C (L , L) = a +Z/K * Log (L - L) 

Z/K =  b (sudut regresi) 

Keterangan: 

1. C (L , L)  = Hasil tangkapan kumulatif pada ukuran panjang L cm 

2. L  = panjang infinitif, K= konstanta percepatan pertumbuhan, Z = parameter mortalitas 

total. 

Pendugaan parameter mortalitas alami (M) berdasarkan persamaan empiris Pauly, 

(1984)  yaitu:  Log (M) = - 0, 0152 – 0,2790 Log (L) + 0,6543 Log (K) + 0, 4634 Log (T), 

rata-rata suhu perairan. Sedangkan parameter mortalitas penangkapan (F) =  Z – M dan laju 

penangkapan E = F/ Z. 

 

Tabel 3.1. Metoda Analisa Dinamika Populasi 

Data / Parameter Metoda/Peralatan Penyajian/Analisa 

Parameter Pertumbuhan - Lenght Frequency data,   

  time series 

- FISAT 

- VBGF 

- Regresi analisis 

MortalitasAlami - FISAT Empiris Pauliy, D 

Mortalitas Penangkapan 

(F) dan Total (Z) 

- FISAT Jones and Van  

Zalinge analisis Plot 

Tingkat eksploitasi(E) - FISAT Pauly, D 

 

Potensi Lestari : MSY = 0.5 x Z x B. 

Keterangan: MSY = potensi lestari, Z= Parameter mortalitas, B= Biomas. 

JTB (Jumlah Tangkap Boleh) = 80 % x MSY. 

 

3.5. Kualitas Air 

 Pengumpulan data kualitas air secara stratifikasi yaitu daerah inlet, tengah dan outlet 

waduk dan titik sampling di sungai. Parameter kualitas air (Tabel 3.4). 
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Tabel 3.2.Parameter dan metode analisi sampel air 

Parameter Satuan Metode dan peralatan 

1. Suhu 
0
C Insitu. Termometer 

2. Kecerahan Cm Insitu. Piring sechi 

3. Kedalaman m Insitu. Depth sounder 

4. Oksigen terlarut (DO) mg/L 
Insitu. Metode Winkler, titrimetri dengan 

larutan thiosulfat sebagai titrant. 

5. pH pH unit Insitu. pH universal indicator 

6. Karbondioksida mg/L 
Insitu. Metode Winkler, titrimetri dengan 

NaOH sebagai titrant 

7.Total-Phospat (TPO4) mg/L 
Eksitu. Metode Vanadate Molibdate,  

Spectrophotometric 

8. N-NH3 mg/L Eksitu. Metode Nessler, Spectrophotometric. 

9.TDS mg/L Eksitu. 

10. DHL µs/cm Eksitu. 

11. TSS mg/L Eksitu. 

12. Ortho-Phospat (PO4) mg/L Eksitu. 

13. Nitrit (NO2) mg/L Eksitu. 

14. Nitrat (NO3) mg/L Eksitu. 

Biologi perairan 

15. Plankton 
Sel/L; 

Ind/L 
Eksitu. 

16.Chlorofil-a µg/L Eksitu. 

 Sumber (Source):  APHA  2012 

 

3.6.  Biologi Perairan 

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

disimpan dalam botol sampel plankton ukuran 25 ml serta diawetkan memakai larutan Lugol. 

Benthos diambil dengan ekmandredge, diukur volume sample, kemudian disaring dengan 

saringan benthos, samplenya diawetkan dengan formalin. Pengamatan plankton meliputi 

identifikasi jenis dan jumlah individu (sel) setiap jenis. Penghitungan fitoplankton dilakukan 

dengan menggunakan sedgewick rafter counting cell dengan volume 1 mL. Contoh diamati di 

bawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 10,dengan memeriksa semua jenis plankton yang 

terdapat dalam volume air contoh. Pengamatan setiap contoh diulang 2 kali. Indentifikasi 

mengacu pada buku Prescott (1954), Needham and Needham 91962), Sachlan (1982).  

Analisa Data 

Jumlah individu per liter atau kelimpahan fitoplankton (N) dihitung dengan rumus :   
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N = (ns x va)/(vs x vc) 

Dimana : 

N = Kelimpahan plankton (sel/L; ind/L) 

ns = Jumlah plankton yang tercacah pada Sedwick Rafter 

va = Volume air terkonsentrasi dalam botol contoh (ml)  

vs = Volume air dalam counting cell/SR (1 ml) 

vc = Volume air contoh yang diendapkan (ml)  

(APHA et al, 2012) 

 

Indeks keanekaragaman dihitung berdasarkan pada indeks Shannon-Wiener (Odum, 

1996) sebagai beikut: 

 
 


s

i

s

i N

ni

N

ni
piH

1 1

'' lnHatau  piln   

Dimana: 

ni = Jumlah indivdu spesies ke-i 

N = Jumlah total individu, s = Jumlah spesies 

H’ = – ∑ [(ni/N) ln (ni/N)] 

Keterangan: 

H‟ = Indeks Diversitas 

ni = Jumlah individu semua jenis ke-i 

N = Jumlah total semua jenis. 

Indeks keseragaman dihitung dengan membandingkan indeks keanekaragaman (H‟) 

dengan nilai maksimumnya (H maks): 

E = 
maksH

H
'

'

 

Dimana H‟ maks = ln s (s, jumlah jenis) 

Berdasarkan pada indeks Shannon-Wiener data dikelompokan kondisi keragaman 

lingkungan perairan sebagai berikut: 

H‟ < 1   : Keanekaragaman rendah > 3  

1 < H‟ <3 : Keanekaragaman sedang 

H‟  : Keanekaragaan tinggi 

Indeks dominasi dihitung berdasarkan pada indeks Simpson (Odum, 1996), yaitu: 
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Dimana: 

ni = Jumlah individu tiap spesies 

N = Jumlah total indvidu 

s = Jumlah spesies. 

 

3.7. Pelaksana Penelitian 

Kegiatan penelitian estimasi stok dan potensi perikanan di perairan umum Provinsi 

Banten merupakan kegiatan multidisiplin dari berbagai bidang ilmu. Penelitian akan 

melibatkan berbagai instansi terkait yaitu BRPPUPP, Pemda setempat, dan Nelayan. 

Pengumpulan data menggunakan enam macam form data (Lampiran 2). 

Tabel 3.3. Personalia pelaksana kegiatan riset 

No 
Nama 

Lengkap 

Pendidikan/ 

Jabatan 

Fungsional 

Disiplin 

Ilmu 

Jabatan 

dalam 

Penelitian 

Alokasi 

WaktuJam/ 

minggu 

Unit 

Kerja 

1 Ir. Siti Nurul 

Aida, M.P. 

S2/Peneliti 

Madya 

Sumberdaya 

Perairan 

Penanggung 

Jawab Keg. 

10 OB/8 

jam 
BPPPU 

2 Prof. Dr. Ir. 

Agus Djoko 

Utomo, M.Si. 

S3/Peniliti 

Utama 

Sumberdaya 

Ikan 
Anggota 

10 OB/ 8 

jam 
BPPPU 

3 Sevi Sawestri, 

SSi, M.Si. 

S2/Peneliti 

Madya 

Biologi 

Perairan 
Anggota 6 OB/8 jam BRPPU 

4 Herlan 

Muhtar, S.P 

S1/Peneliti 

Muda 

Biologi 

Ikan 
Anggota 6 OB/8 jam BRPPU 

5 Aklis Bintoro, 

A.Md 
D3/Litkayasa 

Kimia 

Perairan 
Anggota 6 OB/8 jam BRPPU 

6 
Busrol Waroh 

SLTA/ 

Teknisi 
Biologi ikan Anggota 6 OB/8 jam BRPPU 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perairan Darat  Provinsi Banten 

Provinsi Banten memiliki perairan umum antara lain sungai, danau, waduk, rawa, dan 

lainnya. Perairan tersebut tersebar 6 Kabupaten. Luas lahan perairan umum ada 4.665,6 ha 

terdiri dari waduk 620,5 ha, danau/situ 258,7 ha; rawa 3.415,6 ha dan bekas galian pasir  

370,8 ha; sedangkan panjang sungai keseluruhan ada 2.242,3 km. Permasalahan lingkungan 

perairan darat di Banten adalah limbah dari beberapa sektor antara lain kegiatan pertanian 

dan peternakan, serta aktifitas industri, limbah bahan organik, dan anorganik menyebabkan 

kualitas perairan menurun. Akibat dari kondisi tersebut beberapa jenis ikan di sungai 

mengalami tekanan, sehingga komunitas ikan di perairan darat menurun. Ikan endemik asli 

Sungai bagian ulu adalah ikan hampala (Hampala macrolepidota), ikan arar (Cyprinus 

carassius), ikan pelati pedang (Xyphophorus helleri), ikan senggal (Mystus nemurus), ikan 

gerang (Mystus nigriceps), ikan kehkel (Glyptothorax platypogon), ikan bogo 

(Ophiochephalus gachua), dan ikan betok (Anabas testudineus). Ikan Tagih (Mystus 

nemurus), dulu mudah ditemukan dari mulai hulu sampai hilir, namun sekarang sangat sulit 

didapatkan. Berdasarkan data statistik perikanan Provinsi Banten kegiatan penangkapan 

dilakukan dengan alat tangkap yang sederhana seperti pancing, jala, jaring, tangkul, dan 

lainnya.   

A. Bendung Pamarayan 

Salah satu penelitian perairan sungai yang digunakan yaitu Sungai Ciujung, lokasi 

yang diambil yaitu di Bendung Pamarayan yang merupakan sungai mati akibat terputus oleh 

bendungan baru. Bandung Pamarayan terletak di Desa Pamarayan, Kabupaten Serang, ukuran 

panjang 1.600 m dan lebar 60-100 m. Bendung Pamarayan atau kali mati berfungsi untuk 

mengatur dan mendistribusikan air untuk para petani melalui dua saluran irigasi induk timur 

dan barat Pamarayan. Waduk Pamarayan tersebut juga sering dimanfaatkan masyarakat 

sekitar sebagai objek wisata (Arbi 2014 dalam Taurusman et al.,  2014 ).  

Bendung Pamarayan banyak ditumbuhi tanaman air jenis mengapung, mencuat, dan 

tenggelam. Kelompok tumbuhan air mengapung yaitu jenis Eichhornia crassipes (eceng gondok). 

Tumbuhan air jenis mencuat yang ditemukan Waduk Pamarayan adalah Cyperus papyrus dan 

padi (Oryza sativa), sedangkan tumbuhan air tenggelam adalah Egeria densa. Keberadaan Egeria 

densa menggambarkan perairan yang eutrofik karena Egeria densa tumbuhan air yang hidup di 

perairan dangkal, berarus lambat, sedikit asam, dan kaya unsur hara (Preston and Croft 1994 

dalam Taurusman et al.,  2014). 
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Gambar 4.1.1. Sungai Ciujung, Serang-Banten 

 

 
Gambar 4.1.2. Pondok pembudidaya ikan di Pamarayan 

 

Kegiatan penangkapan ikan didominansi oleh pemancing. Para pemancing didominasi 

oleh laki-laki dengan rentang usia 30-40 tahun. Para pemancing biasanya hanya merupakan 

ambilan, jumlah alat tangkap yang dioperasikan oleh para pemancing sekitar 3-5 unit 

pancing, biasanya hanya untuk rekreasi dan keperluan konsumsi. Di samping itu, masyarakat 

lokal juga melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jala dan jaring. 

Dalam kegiatan penangkapan ikan, nelayan pada umumnya tidak menggunakan 

sampan/perahu melainkan rakit dari bamboo (Gambar 4.1.2). 
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Jala (cast-net) Pancing (Hook-line) 

  

Jaring (Gill-net) Rakit Bambu 

Gambar 4.1.3. Alat tangkap ikan di Pamarayan 

 

Perairan Bendung Pamarayan juga telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya 

perikanan. Pemeliharaan ikan di Bendung Pamarayan dilakukan dengan cara sederhana. 

Masyarakat sepanjang waduk menggunakan jaring tancap dan jaring apung untuk memelihara 

berbagai jenis ikan. Menurut informasi mereka, jenis-jenis ikan yang dipelihara adalah ikan 

nila, lele dan ikan gurame.  Pemberian makanan tidak terlampau intesif, jenis pakan yang 

digunakan adalah sisa pakan dari rumah tangga, roti yang sudah rusak, potongan ikan rucah 

dll.  

 

  
4.1.4. Gambar budidaya ikan di Bendung Pamarayan 
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B.  Waduk Cikoncang 

  
Gambar 4.1.5. Waduk Cikoncang di Kabupaten Lebak 

 

Waduk Cikoncang dibangun tahun 1980 mempunyai luas berkisar antara 1.805–2.254 

hektar. Terjadinya bendungan ini dengan cara membendung aliran Sungai Cikoncang 

sekaligus sebagai pembatas antara wilayah Kabupaten Lebak (Kecamatan Wanasalam) dan 

Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cikeusik), di wilayah selatan. Waduk Cikoncang 

berlokasi di Desa Ketapang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak tersebut, berfungsi 

sebagai cadangan persediaan air untuk wilayah sekitarnya 

Bendungan/Waduk Cikoncang juga dipergunakan untuk budidaya ikan dalam 

keramba jaring apung oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Cikeusik Kabupaten 

Pandeglang maupun di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Disamping itu juga 

merupakan tempat nelayan sekitar untuk menangkap ikan dengan alat tangkap seperti jaring 

(gill-net), jala (cast net), dan pancing (hook line). 

 

  
Jenis ikan yang tertangkap 



29 

 

  
Jala Jaring  

Gambar.4.1.6. Kegiatan perikanan tangkap di Waduk Cikoncang. 

 

  

Gambar.4.1.7. Keramba Jaring Apung di Waduk Cikoncang 

 

Waduk Cikocang juga merupakan tempat wisata, sebelum masa pendemik covid-19  

banyak dikunjungi warga sekitar, untuk berwisata air dengan daya tarik waduknya. Walaupun 

belum tertata sempurna, setidaknya bisa menjadi peluang bagi Kabupaten Lebak, untuk 

menghidupkan roda perekononiam dari sektor wisata. Daya tarik bendungan dengan 

bentangan air waduk inilah, kini pengunjung yang datang bisa menikmatinya, berkeliling 

bendungan dengan menggunakan perahu buatan, rakit, perahu motor maupun perahu bebek-

bebekan. Di sekitar bendungan juga banyak terdapat warung makan yang menyajikan 

masakan ikan goreng maupun bakar dari waduk seperti ikan tawes, nila, gabus dan lainnya. 
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Warung makan di sekeliling waduk Perahu motor untuk wisata 

Gambar 4.1.8. Wisata di Waduk Cikoncang 

 

4.2. Kualitas Perairan  

Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan kondisi perairan baik fisika, kimia, dan 

biologi. Pengambilan sampel air dilakukan pada perairan Pamayaran, Serang dan Waduk 

Cikoncang, Lebak. Berikut penjelasan kondisi fisika, kimia, dan biologi perairan Pamayaran 

serta Waduk Cikoncang. 

4.2.1. Suhu Perairan 

Suhu perairan selama pengamatan di Pamarayan sebesar 29,7 ˚C, sedangkan pada 

Waduk Cikoncang berkisar antara 31,5˚-31,8˚C. Suhu air tersebut relatif cenderung stabil. 

Nilai suhu perairan sangat dipengaruhi oleh perubahan musim, lintang, ketinggian permukaan 

laut, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran kedalaman dari badan air (Effendie, 2003). 

Pada perairan alami, nilai suhu air banyak dipengaruhi oleh besarnya paparan sinar matahari 

yang masuk ke badan perairan. Suhu perairan merupakan faktor pembatas dari proses 

produksi di perairan (Rohmawati et al., 2016). Perubahan suhu secara mendadak baik panas 

maupun dingin dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Perubahan suhu juga dapat 

mempengaruhi bobot tubuh ikan karena konsentrasi air dalam tubuh berubah (Yudhistira et 

al., 2009). Suhu perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang masih cukup bagi pertumbuhan 

organisme akuatik, yaitu 29˚-31˚C. Hasil beberapa penelitian mencatat bahwa suhu optimal 

kehidupan benih ikan berkisar antara 25˚-30 ˚C, jika suhu habitat lebih rendah dari 14˚ atau 

lebih tinggi dari 38˚ akan terganggu pertumbuhannya (Alfia et al., 2013).   
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Gambar 4.2.1. Suhu perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

4.2.2. Kedalaman 

Nilai kedalaman Pamarayan pada saat pengamatan sebesar 2,4 m, sedangkan Waduk 

Cikoncang berkisar antara 2-3,4 m. Waduk Cikoncang yang dibangun sekitar tahun 1980an 

memiliki luas sekitar 1.805 hektar. Pada awalnya, bendungan ini berfungsi sebagai cadangan 

persediaan air untuk wilayah sekitarnya. Namun seiring dengan perubahan waktu, perairan 

ini dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar dalam keramba dan sektor pariwisata. 

Perubahan fungsi dari badan air ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi perkembangan pola 

fisiknya. Perubahan paradigma pembangunan yang beorientasi di darat akan menyebabkan 

perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumberdaya air (Rahman, 2013; Arifin, 2014). 

Penggunaan lahan sekitar secara tidak bijaksana dapat mengubah struktur penutupan lahan 

yang ada di sekitarnya, serta adanya peningkatan polutan terlarut. Oleh karena itu pemerintah 

lokal diharapkan dapat melalukan pengelolan melalui pengaturan jumlah unit dan penataan 

letak karamba sesuai dengan daya dukung perairan dan pembentukan kelembagaan. 

4.2.3. Padatan Terlarut/ Total Dissolved Solid (TDS) 

Padatan terlarut atau TDS merupakan ukuran partikel terlarut yang tidak dapat 

tersaring pada kertas saring 0,45 μm (Effendie, 2003). Nilai TDS Pamarayan sebesar 82,7 

mg/L, sedangkan Waduk Cikoncang berkisar antara 176,3-192,6 mg/L, dengan rerata 182,9 

mg/L. Kedua perairan ini memiliki nilai TDS yang lebih rendah dibandingkan ambang batas 

baku mutu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 tahun 2001 nilai 

ambang atas kandungan TDS kualitas perairan kelas II adalah 1000 mg/L. Tingi-rendahnya 

nilai TDS dipengaruhi oleh banyaknya sedimen dan partikel yang masuk ke dalam perairan. 
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Umumnya nilai TDS air laut lebih tinggi dibandingkan air sungai dan danau disebabkan 

banyaknya padatan garam terlarut (Irwan dan Afdal, 2016). Padatan larutan pada air sungai di 

Pamarayan diduga berasal padatan terlarut dari aktifitas masyarakat, sedangkan padatan 

terlarut pada Waduk Cikoncang berasal dari sisa aktifitas pertanian dan perikanan.  

 

 
Gambar 4.2.2. Nilai TDS (mg/L) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

4.2.4. Daya Hantar Listrik (DHL)/Konduktivitas 

Daya Hantar Listrik (DHL) atau konduktivitas merupakan sifat perairan dalam 

menghantarkan sejumlah energi listrik karena adanya ion-ion yang terkandung dalam mineral 

yang terlarut dan terbawa dalam air (Irwan dan Afdal, 2016). Nilai DHL Pamarayan sebesar 

126,20 μs/cm, sedangkan Waduk Cikoncang berkisar antara 138-151 μs/cm, dengan rerata 

143 μs/cm. Nilai DHL tertinggi berada di statiun inlet, sedangkan yang terendah di stasiun 3. 

Semakin besar jumlah padatan terlarut di dalam perairan maka kemungkinan jumlah ion 

dalam air tersebut juga akan semakin besar, sehingga konduktivitas listrik juga akan semakin 

besar (Rohmawati et al., 2016). Penyebab tingginya nilai DHL di stasiun inlet disebabkan 

pengaruh masukan air dari Sungai Cikoncang yang membawa kandungan garam sehingga 

perairan tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan rendahnya nilai DHL 

pada stasiun 3 diduga karena garam-garam terlarut yang berada pada sedimen dan air diserap 

oleh tanaman air.  
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Gambar 4.2.3. Nilai DHL (μs/cm) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

4.2.5. Kecerahan 

Kecerahan merupakan bentuk ukuran dari transparansi dimana sejumlah cahaya 

secara visual dapat menembus badan perairan. Pengukuran kecerahan ini menggunakan 

piring sechi/sechi disk. Nilai kecerahan Pamarayan pada Juni 2021 sebesar 65 cm, sedangkan 

Waduk Cikoncang berkisar antara 100-139 cm. Nilai kecerahan perairan dipengaruhi oleh 

keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuspensi. Sedangkan nilai 

kecerahan di perairan paparan banjiran sangat dipengaruhi oleh bahan organik dan anorganik 

yang tersuspensi dan terlarut dan atau mikroorganisme lainnya. 

 

 
Gambar 4.2.4. Pengamatan kecerahan pada perairan Pamarayan, Serang 
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Gambar 4.2.5. Nilai kecerahan (cm) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

Secara umum, perairan Pamarayan memiliki nilai kecerahan yang lebih rendah 

dibanding Waduk Cikoncang. Padatnya aktivitas di sekitar Pamarayan diduga mempengaruhi 

tingkat kecerahan perairan di wilayah tersebut. Sedangkan pada waduk, kecerahan tertinggi 

berada di stasiun 4 tengah.  

4.2.6. Padatan Tersuspensi/ Total Suspended Solid (TSS) 

Padatan tersuspensi atau TSS merupakan kondisi perairan yang membawa sejumlah 

sedimen dalam satuan per liternya (Effendie, 2003). Nilai TSS lebih cenderung 

menggambarkan kemungkinan sedimentasi yang terjadi pada suatu badan perairan akibat 

adanya konsentrasi sejumlah padatan. Nilai TSS pada lokasi pengamatan tersaji pada gambar 

di bawah (Gambar 4.2.6). 

 

 
Gambar 4.2.6. Nilai TSS (mg/L) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang. 
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Nilai TSS Pamarayan sebesar 4 mg/L, sedangkan Waduk Cikoncang berkisar antara 

4-15 mg/L, dengan rerata 8,75 mg/L. Nilai TSS di kedua perairan tersebut masih dalam 

ambang batas yang dizinkan untuk kualitas perairan kelas II. Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 82 tahun 2001 nilai ambang atas kandungan TSS kualitas perairan 

kelas II adalah 50 mg/L. 

4.2.7. Derajat Keasaman/pH 

Derajat keasaman atau pH merupakan suatu kondisi atau kualifikasi zat yang 

menggambarkan sejumlah ion hidrogen. Nilai pH berkaitan dengan adanya karbondioksida 

dan alkalinitas. Kadar pH dapat mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia (Effendie, 

2003). Nilai pH yang tidak optimal dapat menyebabkan ikan tertekan, mudah terserang 

penyakit, serta laju produktivitas dan pertumbuhan yang rendah. Selain itu pH juga 

memegang peranan penting dalam kemampuan untuk ikan tumbuh dan bereproduksi (Alfia et 

al., 2013). 

 

 
Gambar 4.2.7. Nilai pH perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

Nilai pH Pamarayan sebesar 7, sedangkan Waduk Cikoncang berkisar antara 7,4-7,5 

dengan rerata 7,48. Nilai pH tersebut masih dalam kisaran yang baik bagi kehidupan ikan air 

tawar, yaitu 6,8-8,5 (Tatangindatu et al., 2013). Nilai tersebut juga masih berada dalam 

kisaran Baku Mutu Air Kelas II PP RI No. 82/2001, yaitu 6-9. Ikan dapat hidup minimal pada 

pada pH bernilai 4 dan kurang dari 11 (Suyanto, 2004, dalam Alfia et al., 2013).  
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4.2.8. Oksigen Terlarut/Dissolved Oxygen (DO) 

Nilai DO merupakan jumlah oksigen yang ada di dalam air. Kadar oksigen yang 

tinggi menunjukkan kualitas air yang baik dan belum tercemar, serta sebaliknya (Rohmawati 

et al., 2016). Nilai oksigen terlarut (DO) Pamarayan sebesar 3,9 mg/L, sedangkan Waduk 

Cikoncang berkisar antara 5,36-6,63 mg/L, dengan rerata 6,29 mg/L. Nilai DO Pamarayan 

tergolong rendah untuk kehidupan organisme air. Sedangkan nilai DO Waduk Cikoncang 

masih cukup untuk kehidupan organisme akuatik. Berdasarkan Baku Mutu Air Kelas II PP RI 

No. 82/2001,  nilai tersebut berada di kisaran batas bawah baku mutu kriteria perairan kelas 

II, yaitu 4 mg/L. Rendahnya nilai oksigen terlarut pada Pamarayan mungkin disebabkan 

banyaknya unsur buangan dalam perairan (limbah domestik). 

 

 
Gambar 4.2.8. Nilai pH perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

 
Gambar 4.2.9. Pengamatan DO pada perairan Waduk Cikoncang 
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4.2.9. Karbondioksida (CO2) 

Karbondioksida merupakan hasil dari proses pembakaran di alam dan metabolisme 

organisme. Karbondioksida dalam perairan digunakan untuk kegiatan fotosintesis organisme 

alga (Sahabuddin et al., 2016). 

 

 
Gambar 4.2.10. Pengamatan CO2 pada perairan Waduk Cikoncang 

 

Nilai CO2 Pamarayan sebesar 0,15 mg/L, sedangkan Waduk Cikoncang berkisar 0,15-

0,20 mg/L, dengan rerata 0,19 mg/L. Nilai CO2 antar stasiun di Waduk Cikoncang tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Staiun outlet Waduk Cikoncang memiliki nilai CO2 

terendah dibandingkan stasiun lainnya. Besaran nilai CO2 di Waduk Cikoncang 

mengindikasikan bahwa lokasi tersebut dipengaruhi oleh proses respirasi tanaman air dan 

degradasi yang ada di air. 

 

 
Gambar 4.2.11. Nilai CO2 (mg/L) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang. 
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4.2.10. Total Phospat dan Ortho-Phospat (O-PO4) 

Total phospat merupakan keseluruhan phospat yang ada di perairan baik yang terlarut 

dalam air maupun yang terikat pada sedimen (Effendie, 2003). Material total phospat dan 

bentuk bebasnya (ortho phospat) merupakan gambaran unsur hara yang penting dan esensial 

bagi perkembangan organisme air. 

 

 
Gambar 4.2.12. Nilai TP (mg/L) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

 
Gambar 4.2.13. Nilai O-PO4 (mg/L) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

Nilai TP Pamarayan sebesar 0,017 mg/L dan Waduk Cikoncang berkisar antara 

0,033-0,043 mg/L. Sedangkan nilai O-PO4 Pamarayan sebesar 0,014 mg/L dan Waduk 

Cikoncang berkisar antara 0,010-0,040 mg/L. Nilai tertinggi TP dan O-PO4 terdapat pada 

stasiun 4 bagian tengah waduk, sedangkan terendah berada di stasiun 3. Klasifikasi perairan 
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berdasarkan kadar fosfor total adalah 0-0,02 mg/L untuk perairan dengan tingkat kesubutan 

rendah; 0,021-0,05 mg/L tingkat kesuburan sedang; dan 0,05-0,1 mg/L tingkat kesuburan 

tinggi (Yosimura dalam Liaw, 1969). Berdasarkan klasifikasi tersebut, perairan Pamarayan 

tergolong ke dalam perairan kesuburan rendah dan Waduk Cikoncang tergolong kesuburan 

sedang. Kedua nilai parameter di kedua lokasi masih berada di bawah ambang batas Baku 

Mutu Air Kelas II PP RI No. 82/2001, yaitu 0,2 mg/L.  

4.2.11. Amoniak (N-NH3) 

Amonifikasi adalah suatu proses dekomposisi bahan organik yang terdapat di dalam 

tanah dan air oleh mikroba dan jamur. Proses ini nantinya akan menghasilkan nitrogen 

anorganik dan organik di dalam tanah dan air sebagai sumber amoniak (NH3). Effendie 

(2003) menyebutkan bahwa sumber lain NH3 adalah reduksi gas nitrogen yang berasal dari 

proses difusi atmosfer, limbah atmosfer, limbah industri, dan rumah tangga/domestik. Nilai 

NH3 di Pamarayan dan Waduk Cikoncang sebesar <0,10 mg/L. Bagi perikanan, kandungan 

NH3 untuk kehidupan ikan ≤ 0,02 mg/L (Pemerintah RI, 2001; Effendie, 2003). Kadar NH3 

yang baik bagi kehidupan ikan bernilai kurang dari 1 ppm (Tatangindatu et al., 2013). Namun 

NH3 juga dapat menjadi racun bagi ikan sekalipun pada konsentrasi yang sangat rendah. 

Kadar NH3 pada perairan alami biasanya kurang dari 0,1 mg/L (McNeely et al., 1979). Kadar 

NH3 yang tinggi diduga berasal dari limpasan (run-off) pupuk pada pertanian dan limbah 

domestik. Kandungan NH3 perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang hampir melewati 

ambang batas baku mutu bagi kehidupan organisme akuatik. 

4.2.12. Nitrit (NO2) 

Nitrit (NO2) merupakan bentuk peralihan antara amoniak dan nitrat, serta antara nitrat 

dan gas nitrogen/denitrifikasi (Effendie, 2003). Nitrit bersifat racun dan molekul transisi, 

sehingga kadarnya kecil. Nilai NO2 Pamarayan dan Waduk Cikoncang bernilai kurang dari 

0,010 mg/L. Nilai NO2 kedua perairan secara umum masih di bawah ambang batas, yaitu 0,06 

mg/L, sehingga masih cukup bagi kehidupan organisme air. 

4.2.13. Nitrat (NO3) 

Nitrat (NO3) merupakan bentuk utama nitrogen di perairan. Unsur ini sangat berperan 

dalam pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat memiliki sifat mudah larut dalam air dan 

bersifat stabil. 
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Gambar 4.2.14. Nilai NO3 (mg/L) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

Nilai NO3 Pamarayan sebesar 0,025 mg/L, dan Waduk Cikoncang berkisar antara 

0,102-0,147 mg/L, dengan rerata 0,127 mg/L. Secara umum nilai NO3 kedua perairan sangat 

kecil. Berdasarkan Baku Mutu Air Kelas II PP RI No. 82/2001, batas aman NO3 bagi 

kehidupan yaitu 10 mg/L. Parameter nitrat juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan 

tingkat kesuburan perairan, yaitu perairan oligotrofik dengan kadar nitratnya 0-1 mg/L, 

perairan mesotrofik dengan kadar nitratnya 1-5 mg/l, dan perairan eutrofik kadar nitratnya 5-

50 mg/l (Volenweider, 1969 dalam Wetzel, 2011). Berdasarkan klasifikasi tersebut, kedua 

perairan tergolong oligotrofik.  

4.2.14. Klorofil-a 

Hasil pengamatan kandungan klorofil-a di Pamarayan sebesar 8,827 mg/m
3
 dan 

Waduk Cikoncang berkisar antara 1,961-3,198 mg/m
3
 dengan rerata 2,60 mg/m

3
. Kandungan 

klorofil-a tertinggi berada di Pamarayan dan stasiun inlet Waduk Cikoncang. Tinggi 

rendahnya kandungan klorofil-a di kedua perairan berhubungan dengan pasokan nutrien yang 

berasal dari aktifitas darat masuk ke aliran sungai. Kandungan klorofil-a dalam perairan dapat 

digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesuburan perairan, yaitu perairan oligotrofik 

dengan kandungan klorofil-a <2,5 mg/m
3
; mesotrofik dengan kandungan 2,5-8 mg/m

3
; dan 

eutrofik dengan kandungan 8-25 mg/m
3 
(Jorgensen 1980, dalam Zulfia dan Aisyah, 2013).  
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Gambar 4.2.15. Nilai klorofil-a (mg/m

3
) perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

4.2.15. Status Trofik 

Status trofik adalah parameter kesuburan perairan, sekaligus sebagai nilai ambang 

batas dalam kerentanan ekologi (Soeprobowati dan Suedy, 2010; Prasad and Siddaraju 

2012;Zulfia dan Aisyah, 2013). Suatu pengembangan pengelolaan perairan harus disesuaikan 

dengan status kesuburan perairan tersebut (Shaleh dan Rahayu, 2018).  Pengukuran status 

trofik dapat dilakukan dengan menggunakan data konsentrasi total phospat, kandungan 

klorofil-a, dan kedalaman rata-rata (Prasad and Siddaraju 2012). Hasil analisa status trofik 

kedua perairan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut (Tabel 4.2.1). 

 

Tabel 4.2.1. Nilai status trofik perairan Pamayaran dan Waduk Cikoncang 

No Stasiun Status Trofik Keterangan 

1 Serang 21.19 Ultra oligotropik 

2 ST 1 Cikonjang 18.84 Ultra oligotropik 

3 ST Outlet 17.39 Ultra oligotropik 

4 ST 3 18.67 Ultra oligotropik 

5 ST 4 (Tengah) 17.83 Ultra oligotropik 

Keterangan: ultra oligotrofik (TSI <30), oligotrofik (TSI= 30-40), mesotrofik (TSI= 40-50), 

eutrofik (TSI= 50-60), eutrofik berat (TSI>60). 

 

Hasil analisa penentuan status trofik kedua perairan di atas menunjukkan hasil bahwa 

rentang kondisi trofik Pamarayan dan Waduk Cikoncang masuk dalam kategori ultra 

oligotropik (TSI= <30). Area perairan Pamayaran memiliki tingkat kesuburan tertinggi 

dibandingkan keempat stasiun Waduk Cikoncang. Hal ini dikarenakan wilayah Pamarayan 
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yang berada di sekitar perkotaan, sehingga banyak mendapatkan kontribusi unsur hara dari 

aktivitas antropogenik. Aktivitas atropogenik manusia dapat mendorong terjadinya perubahan 

status tropfik perairan (Zulfia dan Aisyah, 2013). Sedangkan pada Waduk Cikoncang, stasiun 

inlet memiliki tingkat kesuburan yang paling tertinggi dan yang terendah terdapat pada 

stasiun outlet. Tingginya tingkat kesuburan di bagian inlet disebabkan adanya masukan 

nutrien langsung dari aliran sungai menuju waduk. Pertanian pada daerah aliran sungai 

memberikan kontribusi peningkatan unsur hara pada perairan Waduk Cikoncang. 

Status trofik suatu perairan dikategori oligotrofik berarti memiliki kandungan unsur 

hara dengan kadar rendah. Status perairan dalam kondisi oligotropik belum tercemar dari 

sumber unsur nitrogen dan fosfor (KemenLH, 2009). Oleh karena itu, pemanfaatan perairan 

Pamarayan dan Waduk Cikoncang masih aman dalam kegiatan perikanan. 

4.2.16. Potensi Produksi Ikan (PPI) 

Potensi produksi sumberdaya ikan suatu perairan dapat dihitung berdasarkan 

hubungan antara klorofil-a terhadap produksi ikan. Kandungan klorofil-a di suatu perairan 

dapat digunakan sebagai ukuran standing stock fitoplankton yang dapat digunakan sebagai 

petunjuk produktivitas primer perairan tersebut. Semakin tinggi kandungan klorofil-a 

fitoplankon dalam suatu perairan, berarti semakin tinggi pula produktivitas perairan tersebut, 

sehingga daya dukung terhadap komunitas penghuninya juga semakin tinggi (Riyono et al., 

2006, dalam Wijaya et al., 2013). Kandungan klorofil-a dan nilai estimasi potensi produksi 

ikan di perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang melalui persamaan Almazan and Boyd 

(Boyd, 1990) disajikan pada Tabel 4.2.2 dan Gambar 4.2.16.  

 

Tabel 4.2.2. Estimasi potensi produksi ikan di Pamarayan dan Waduk Cikoncang  

berdasarkan persamaan Almazan and Boyd (Boyd, 1990) 

 

No Stasiun Klorofil-a (mg/m
3
) 

Potensi Produksi Ikan 

(kg/ha/tahun)  

1 Serang 8.827 205.828 

2 ST 1 Cikonjang 3.198 78.183 

3 ST Outlet 1.961 48.858 

4 ST 3 2.777 68.254 

5 ST 4 (Tengah) 2.467 60.909 

Rata-Rata 3.846 92.406 
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Gambar 4.2.16. Hubungan klorofil-a dan potensi produksi ikan perairan Pamarayan dan 

Waduk Cikoncang 

 

Selain melalui persamaan Almazan and Boyd, potensi produksi juga dapat diestimasi 

menggunakan persamaan Henderson and Welcomme (1974) dalam Moreau & De Silva 

(1991). Besarnya potensi produksi ikan dengan menggunakan MEI (Morphoedhaphic Index) 

berkaitan erat dengan besarnya nilai Daya Hantar Listrik (DHL). Besaran nilai DHL 

memberikan gambaran besarnya unsur-unsur kation dan anion yang larut dalam perairan. 

Kedua unsur tersebut merupakan unsur hara untuk pertumbuhan fitoplankton dan tumbuhan 

air, yang dalam sistem rantai makanan dimanfaatkan oleh ikan (Samuel et al., 2012). Nilai 

estimasi potensi produksi ikan di perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang melalui 

persamaan Henderson and Welcomme (1974) dalam Moreau & De Silva (1991) disajikan 

pada Tabel 4.2.3. 

 

Tabel 4.2.3. Estimasi potensi produksi ikan di Pamarayan dan Waduk Cikoncang berdasarkan 

perihtungan MEI atau persamaan Henderson and Welcomme (1974) dalam Moreau & De 

Silva (1991) 

 

No Stasiun DHL MEI 
Potensi Produksi 

(kg/ha/tahun)  

1 Serang 126.200 52.583 91.472 

2 ST 1 Cikonjang 67.600 26.614 66.505 

3 ST Outlet 110.300 43.425 83.635 

4 ST 3 121.400 47.795 87.474 

5 ST 4 (Tengah) 92.000 36.220 76.826 

Rata-Rata 103.500 41.328 81.183 
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Dugaan potensi produksi berdasarkan kandungan klorofil-a di Pamarayan sebesar 

205,828 kg/ha/tahun, sedangkan Waduk Cikoncang berkisar antara 48,858-78,183 

kg/ha/tahun. Sedangkan dugaan potensi produksi ikan berdasarkan MEI di Pamarayan 

sebesar 91.472 kg/ha/tahun dan Waduk Cikoncang berkisar antara 66,505-87,474 

kg/ha/tahun. Dari kedua pengukuran estimasi potensi produksi, stasiun Pamarayan memiliki 

potensi produksi ikan yang terbesar dibandingkan stasiun lainnya di Waduk Cikoncang. Nilai 

ini sangat dipengaruhi oleh kadar klorofil-a dan DHL dalam perairan tersebut. Dugaan 

potensi ini seiring dengan kondisi kualitas perairan yang masih dalam kisaran sesuai untuk 

pertumbuhan ikan. 

4.2.17. Plankton 

Hasil pengamatan plankton di perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang ditemukan 

25 jenis fitoplanton dan 13 jenis zooplankton. Fitoplankton yang ditemukan di perairan 

tersebut terdiri dari 3 kelas, yaitu Chlorophyceae (11 jenis), Bacillariophyceae (11 jenis), dan 

Cyanophyceae (3 jenis). Pada perairan Pamarayan didominasi oleh fitoplankton dari kelas 

Cyanophyceae, sedangkan pada Waduk Cikoncang didominasi oleh kelas Chlorophyceae. 

Kelas Cyanophyceae dan Chlorophyceae biasanya mudah ditemukan pada komunitas 

plankton perairan tawar (Sugianti et al., 2015; Sawestri and Rais, 2021). Jenis Cyanophyceae 

umunya melimpah pada konsentrasi unsur hara yang tinggi (Sulastri, 2018; Suryono dan 

Sudarso, 2019; Fitriadi et al., 2021). Organisme dari kelas Cyanophyceae berperan penting 

dalam rantai makanan suatu ekosistem karena berperan sebagai sumber makanan utama bagi 

organisme vital (Sugianti et al., 2015). Sedangkan kelas Chlorophyceae merupakan jenis 

fitoplankton yang paling melimpah di perairan tawar, serta banyak tercatat di perairan Pulau 

Jawa (Sulastri, 2018; Sawestri and Rais, 2021). Fitoplankton ini memiliki berbagai ragam 

morfologi dan sifat hidup. Hubungan komposisi jenis fitoplankton dan kondisi lingkungan 

dihabitatnya memberikan peran penting bagi fitoplankton sebagai penilaian status dan 

kualitas perairan serta pengelolaannya (Sulastri, 2018). 
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Gambar 4.2.17. Persentase kelas fitoplankton perairan Pamarayan 

 

 

Gambar 4.2.18. Persentase kelas fitoplankton perairan Waduk Cikoncang 

 

Tabel 4.2.4. Jenis fitoplankton perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

Kelas No Spesies 

Bacillariophyceae 1 Navicula sp 

  2 Gomphonema sp 

  3 Neidium sp 

  4 Melosira sp 

  5 Pinnularia sp 

  6 Synedra sp 

  7 Cyclotella sp 

  8 Cymbella sp 

  9 Frustulia sp 

  10 Nitzschia sp 

  11 Gyrosigma sp 
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Chlorophyceae 1 Scenedesmus sp 

  2 Coelastrum sp 

  3 Pediastrum sp 

  4 Actinastrum sp 

  5 Selenastrum sp 

  6 Closterium sp 

  7 Staurastrum sp 

  8 Gonium sp 

  9 Tetraedron sp 

  10 Gloeocystis sp 

  11 Crucigenia sp 

      

Cyanophyceae 1 Chroococcus sp 

  2 Merismopedia sp 

  3 Oscillatoria sp 

 

Kelimpahan total fitoplankton perairan Pamarayan sebesar 206 sel/L, sedangkan 

Waduk Cikoncang berkisar 21-44 sel/L. Kelimpahan total tertinggi fitoplankton terdapat pada 

stasiun Pamarayan dan stasiun 3 Waduk Cikoncang, sedangkan terendah terdapat pada 

stasiun outlet waduk. Nilai indeks keanekaragaman fitoplankton perairan Pamarayan sebesar 

1,879 dan Waduk Cikoncang berkisar 2,058-2,306. Nilai indeks keanekaragaman kedua 

perairan tersebut sebesar 1<H<3 (Yulisa dan Mutiara, 2016). Nilai ini menandakan kondisi 

perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang termasuk dalam kategori sedang atau kestabilan 

sedang. Fitoplankton jenis Chroococcus sp mendominasi perairan Pamarayan, sedangkan 

jenis Pediastrum sp mendominasi Waduk Cikoncang.  

 

 
Gambar 4.2.19. Kelimpahan fitoplankton perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 
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Gambar 4.2.20. Indeks keanekaragaman dan dominansi fitoplankton perairan  

Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

 
Gambar 4.2.21. Pengambilan sampel fitoplankton perairan Pamarayan 

 

Sedangkan zooplankton pada perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang terdapat 3 

kelas, yaitu Mastigophora (1 jenis), Ciliatea (1 jenis), Euglenophyceae (3 jenis), 

Monogononta (3 jenis), Dinophyceae (1 jenis), Maxillopoda (3 jenis), dan Heliozoa (1 jenis). 

Secara umum Euglenophyceae (25%) dan Dinophyceae (71%) mendominasi kelas 

zooplankton di kedua perairan tersebut.  
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Gambar 4.2.22. Persentase kelas zooplankton perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 

 

Tabel 4.2.5. Jenis zooplankton perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang. 

 

Kelimpahan total zooplankton perairan Pamarayan sebesar 314 ind/L, sedangkan 

Waduk Cikoncang berkisar 67-566 ind/L. Kelimpahan total tertinggi zooplankton terdapat 

pada stasiun 3 Waduk Cikoncang, sedangkan terendah terdapat pada stasiun 1 waduk. Nilai 

indeks keanekaragaman zooplankton perairan Pamarayan sebesar 1,012 dan Waduk 

Cikoncang berkisar 0,493-1,497. Berdasarkan nilai indeks keanekaragaman zooplankton di 

Kelas No Spesies 

Mastigophora 1 Difflugia  sp 

      

Ciliatea 1 Vorticella sp 

      

Euglenophuceae 1 Euglena  sp 

  2 Phacus sp 

  3 Trachelomonas sp 

      

Monogonta 1 Brachionus  sp 

  2 Monostyla  sp 

  3 Keratella  sp 

      

Dinophyceae 1 Peridinium  sp 

      

Maxillopoda 1 Nauplius 

  2 Acanthodiaptomus  sp 

  3 Cyclops  sp 

      

Heliozoa 1 Actinosphaerium  sp 
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Pamarayan dan Waduk Cikoncang, 1<H<3, menunjukkan kedua perairan tersebut dalam 

kategori sedang atau kestabilan sedang. Zooplankton jenis Trachelomonas sp mendominasi 

perairan Pamarayan, sedangkan jenis Peridinium sp mendominasi Waduk Cikoncang. 

Dominansi Trachelomonas sp diduga kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dibanding 

spesies lainnya. Jenis Trachelomonas sp mampu hidup dengan baik dalam keadaan yang 

tidak mendukung, seperti kekurangan cahaya matahari dan lingkungan perairan yang kaya 

akan bahan organik (Pagilalo et al., 2020). Pada beberapa penelitian tercatat bahwa kasus 

blooming genus Peridinium di perairan tawar bersifat toksik bagi organisme akuatik lainnya. 

Contoh kasus Peridinium polonicum yang merupakan penyebab kematian ikan di bendungan 

Jepang, serta Peridinium bipes yang mematikan bagi alga Cyanobacteria Microcystis 

aeruginosa (Samudra et al., 2013).    

 

 

Gambar 4.2.23. Kelimpahan zooplankton perairan Pamarayan dan Waduk Cikoncang 
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Gambar 4.2.24. Indeks keanekaragaman dan dominansi zooplankton perairan Pamarayan dan 

Waduk Cikoncang 

 

4.3. Biologi Ikan 

4.3.1. Ikan Nilem (Osteochilus vittatus) 

Ikan Nilem termasuk kelas Osteichthyes, Ordo Cyprinoformes, dan famili Cyprinidae. 

Bentuk tubuh ikan Nilem memanjang dan pipih, terdapat dua pasang sungut peraba pada 

kedua sudut mulutnya serta bibir tertutup oleh lipatan kulit. Warna perut kemerahan dan 

warna punggung coklat kehijauan. Warna sirip caudal, sirip anal dan sirip ventral kemerahan 

(Hedianto & Purnamaningtyas, 2011) (Gambar 4.3.1). Hasil analisis hubungan panjang-berat 

ikan Nilem dapat dilihat pada Gambar 4.3.2. 

 

 

Gambar 4.3.1. Ikan Nilem (Osteochilus vittatus) 
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Gambar 4.3.2. Hubungan panjang-berat ikan Nilem 

 

Gambar 4.3.2 menunjukkan bahwa nilai b 2,97, hasil uji t menunjukkan t-hitung 0,19 

dan t-tabel 2,06 atau tidak berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan Nilem di Waduk Cikoncang bersifat isometrik 

atau pertumbuhan berat seimbang dengan pertumbuhan panjang. Pola pertumbuhan ini 

berbeda dengan pernyataan Froese et al. (2014) dalam Fishbase mengemukakan bahwa nilai 

b Ikan Nilem 3,04 dengan kisaran 2,99 – 3,09. 

Secara umum, jenis pakan alami yang dimanfaatkan oleh ikan Nilem terdiri atas 

lima jenis, yaitu fitoplankton, tumbuhan (makrofita), moluska, insekta (serangga), dan 

detritus. Komposisi makanan ikan Nilem hampir tidak menunjukkan perbedaan pada setiap 

kelompok panjang yang didominasi oleh tumbuhan (78,65–99,68) kecuali pada kelompok 

ukuran 11–12,3 cm yang didominasi tumbuhan (61,15) dan fitoplankton (38,85). Pada ukuran 

panjang 12,4–22,1 cm ditemukan makanan pelengkap dan tambahan berupa fitoplankton, 

zooplankton, moluska, insekta, dan detritus. Komposisi jenis makanan fitoplankton pada ikan 

Nilem ukuran 16,6 –22,1 cm menunjukkan penurunan sedangkan komposisi jenis makanan 

berupa tumbuhan semakin bertambah. Secara umum, semakin bertambahnya ukuran panjang 

ikan Nilem, komposisi fitoplankton dalam isi lambung semakin berkurang dan komposisi 

tumbuhan semakin bertambah. Kondisi ini juga ditemukan pada ikan Nilem di Waduk Cirata 

Jawa Barat, dimana makanan utama ikan Nilem berupa tumbuhan (makrofita) (56,65), dan 

detritus (26,13), makanan pelengkap berupa fitoplankton (15,43), serta makanan tambahan 

berupa larva insekta (0,77), zooplankton (0,68), dan moluska (0,34%) (Hedianto & 

Purnamaningtyas, 2011). 
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Gambar 4.3.3. Distribusi jumlah (ekor) ikan Nilem 

 

Nisbah kelamin ikan Nilem jantan dan betina adalah 143:549 atau 1:3,84 (Gambar 

4.3-3). Jumlah ikan Nilem jantan dan betina yang ideal di dalam suatu perairan adalah tidak 

berbeda nyata pada setiap waktu pengambilan contoh dan setiap bulannya, atau perbandingan 

ikan nilem jantan dan betina adalah 1:1. Namun dalam penelitian ini, ditemukan jumlah ikan 

betina yang tertangkap pada setiap waktu pengambilan contoh selalu lebih banyak daripada 

ikan jantan. Hal ini diduga berkaitan dengan sifat ikan nilem betina yang cenderung 

bergerombol pada saat berada dalam musim pemijahan (Andy Omar, 2010). 

Ukuran terkecil ikan Nilem jantan pertama kali matang gonad memiliki panjang 

total 124 mm dan bobot tubuh 19,51 g, sedangkan ikan Nilem betina 125 mm dan 24,39 g. 

Dengan menggunakan metode Spearman-Karber, ukuran rata-rata ikan Nilem jantan pertama 

kali matang gonad dicapai pada ukuran 147 mm, dengan kisaran 140-154 mm. Sebaliknya, 

ikan Nilem betina memiliki ukuran rata-rata pertama kali matang gonad pada panjang 150 

mm, dengan kisaran 137-164 mm. Hal ini menunjukkan bahwa ikan Nilem jantan memiliki 

ukuran yang relatif lebih kecil daripada betina pada saat mencapai matang gonad pertama kali 

(Andy Omar, 2010). 

Nilai IKG yang terkecil pada ikan Nilem jantan yakni pada TKG I dengan rata-rata 

1,17 ± 1,34% dan yang terbesar pada TKG IV dengan rata-rata 5,02 ± 2,02%. Nilai terkecil 

pada ikan Nilem betina yakni pada TKG I dengan rata-rata 1,46 ± 2,45% dan yang terbesar 

pada TKG IV dengan rata-rata 11,22 ± 4,94%. Selanjutnya, terjadi penurunan pada TKG V, 

yaitu rata-rata 1,52 ± 0,92% pada ikan jantan dan 4,50 ± 4,73% pada ikan betina. Hal ini 

menunjukkan bahwa IKG ikan Nilem jantan dan betina akan semakin meningkat dari TKG I 

sampai IV kemudian mengalami penurunan pada TKG V. Penurunan nilai IKG pada TKG V 

disebabkan ikan Nilem telah mengalami pemijahan. Ikan jantan telah melepaskan spermanya 
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dan ikan betina telah melepaskan telurnya. Lebih lanjut, pada setiap TKG, nilai IKG ikan 

Nilem jantan relatif lebih Reproduksi ikan nilem Volume 10 Nomor 2 Desember 2010 115 

nilai IKG pada TKG V dikarenakan ikan nilem telah mengalami pemijahan. Ikan jantan telah 

melepaskan spermanya dan ikan betina telah melepaskan telurnya. Lebih lanjut, pada setiap 

TKG, nilai IKG Ikan Nilem jantan relatif lebih kecil daripada nilai IKG ikan betina. Hal ini 

dapat dimaklumi karena bobot gonad ikan nilem betina relatif lebih besar dibandingkan 

dengan bobot gonad ikan jantan pada setiap TKG. 

4.3.2. Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

Ikan Nila dikenal sebagai ikan yang tahan terhadap perubahan lingkungan hidup. 

Ikan ini dapat hidup di air tawar, air payau dan air asin. Kehadiran ikan Nila di perairan 

umum daratan merupakan ikan tebaran (Gambar 4.3.4). Hasil analisis hubungan panjang-

berat ikan Nila dapat dilihat pada Gambar 4.3.5. 

 

 
Gambar 4.3.4. Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

 

 
Gambar 4.3.5. Hubungan panjang-berat Ikan Nila 

 

Gambar 4.3.5 menunjukkan bahwa nilai b 3,42, hasil uji t di peroleh 
t-
hitung 3,69 dan 

t-
tabel 2,00 yaitu berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pola pertumbuhan ikan Nila bersifat alometrik positif atau pertumbuhan berat lebih 



54 

 

dominan dari pada pertumbuhan panjang. Pola pertumbuhan ini berbeda dengan pernyataan 

Froese et al. (2014) dalam Fishbase mengemukakan bahwa nilai b ikan Nila 2,97 dengan 

kisaran 2,93 – 3,01. 

Ikan Nila tergolong ikan herbivora cenderung karnivor yang dapat diketahui dari hasil 

analisis makanan dalam lambung yang terdiri dari fitoplankton, zooplankton dan serasah. 

Fitoplankton didominasi oleh kelompok Cholorophyceace, Myxophyceace, dan Desmid. 

Sedangkan zooplankton didominasi oleh Rotifera, Crustacea, dan Protozoa. Berdasarkan 

indeks bagian terbesar (IP) bahwa makanan utama ikan nila baik jantan maupun betina adalah 

kelompok Chlorophyceacce (Mougeotia, Zygeuma, Stichococcus, Oedogonium, Spyrogyra, 

Ulothrix, Mesotanium, Closterium, Pediastrum, Scenedesmus, Oocytis, Ankistrodesmus, dan 

Characium), Myxophyceace (Merismopedia, Oscillatoria, Anabaena, dan Polycstis), 

Cructacea (Dhapnia), Rotiffera (Branchionus), Desmid (Desmidium dan Penium) dan 

serasah. 

Ikan Nila mulai memijah pada bobot 100-150 gram, tetapi produksi telur sangat 

sedikit. Induk dengan bobot 500-600 gram bisa mencapai 300-1500 butir. Secara alami ikan 

nila memijah setelah turun hujan. Ikan jantan membuat sarang berbentuk cekungan di dasar 

kolam dengan diameter 30-50 cm sesuai dengan besarnya ikan lalu ikan jantan menjemput 

ikan betina pasangannya masuk ke dalam lubang tadi. Ikan betina mengeluarkan telur-

telurnya dan pada saat yang sama ikan jantan mengeluarkan sperma, dan pembuahan terjadi 

di dasar cekungan tersebut. Ikan Nila betina merupakan ikan yang mengerami dan mengasuh 

sendiri anak-anaknya (Mouth breeder). 

4.3.3. Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus) 

Ikan Tawes merupakan ikan introduksi dengan nama ilmiah Barbonymus gonionotus 

(Bleeker, 1849). D.4.8; A.3.6; P.I.14/15; V.I.8; Ll.29-31. Bentuk badan agak panjang dan 

pipih dengan punggung meninggi. Mulut kecil terletak pada ujung hidung. Sungut pendek. Di 

bawah garis rusuk terdapat sisik 5½ buah dan 3-3½ buah diantara garis rusuk dan permulaan 

sirip perut. Garis rusuknya sempurna berjumlah antara 29-31 buah. Badan bewarna 

keperakan agak gelap di bagian punggung. Sirip dubur mempunyai 6½ jari-jari bercabang 

(Kottelat et al. 1993) (Gambar 4.3-6). Ikan tawes hidup di perairan tawar, di dataran rendah 

sampai dataran tinggi dengan suhu optimum antara 25-33°C. Habitat hidupnya pada tipe 

perairan danau, waduk, dan sungai. Persebarannya di Indonesia meliputi pulau Sumatera, 

Sulawesi, dan Jawa. Hasil analisis hubungan panjang-berat ikan Tawes dapat dilihat pada 

Gambar 4.3.7. 
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Gambar 4.3.6. Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus) 

 

 
Gambar 4.3.7. Hubungan panjang-berat ikan Tawes 

 

Gambar 4.3.7 menunjukkan bahwa nilai b: 3,23, hasil uji t di peroleh 
t-
hitung 1,81 dan 

t-
tabel 2,18, tidak berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pola pertumbuhan ikan Tawes bersifat isometrik atau pertumbuhan berat seimbang 

dengan pertumbuhan panjang. Pola pertumbuhan ini berbeda dengan pernyataan Froese et al. 

(2014) dalam Fishbase mengemukakan bahwa nilai b Ikan Tawes 2,91 dengan kisaran 2,78 – 

3,04. 

Pengamatan makanan ikan tawes dilakukan pada isi usus atau saluran pencernaan. 

Ikan Tawes digolongkan stenofagik karena jenis pakan alami yang didapatkan selama 

penelitian hanya beberapa macam, yaitu fragmen organisme tumbuhan berupa gulma air, 

yang diduga enceng gondok, rerumputan di tepian perairan, kiambang dan Hydrila. Sebagian 

besar fragmen tumbuhan ini sudah tercerna, namun ada sedikit bagian yang tidak tercerna dan 

terdeteksi sebagai tumbuhan yang berada di perairan. Indeks bagian terbesar adalah 

tumbuhan air (77,5-82,6%). Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ikan Tawes tergolong 

herbivora, yaitu pemakan utama organisma tumbuhan, makanan pelengkap dan tambahan 

adalah detritus (10,7-12,2%), fitoplankton (5,2–11,8%) yang berada di dasar dan di perairan 
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(Tabel 4.3-1). Hal ini sesuai dengan ciri-ciri ikan kelompok ikan herbivora, yaitu profil 

bukaan mulut kecil, usus yang panjang dan halus, memiliki badan pipih, bentuk tubuh 

alometrik (Lagler et al. 1962; Kottelat et al. 1993). 

 

Tabel 4.3.1. Indeks propenderance Ikan Tawes  

Fitoplankton IP Fitoplankton IP Fitoplankton IP 

Diatom 2,920 Bacilariophyceae 0,090 Hlotecha 0,010 

Nitzia 4,270 Scenesdesmus 0,012 Phiocytium 0,028 

Ulotrix 5,440 Anabaena 0,010 Merismopodia 0,028 

Amphipora 0,130 Pediastrum 0,010 Netrium 0,013 

Phormidium 0,220 Tribonem 0,001 Gronbladia 0,001 

Oscilatoria 0,220 Spirullina 0,390 Navicula 0,009 

 

Ikan Tawes contoh yang dibedah berjumlah 29 ekor yang terdiri dari 12 ekor ikan 

jantan dan ikan 17 ekor betina, sehingga nisbah kelamin ikan jantan dan ikan betina adalah 

memiliki perbandingan 1:1,4. Dari Ikan sampel yang dibedah sebanyak 29 ekor didapatkan 

ikan betina sebanyak 27% (8 ekor) berada pada Tingkat kematangan gonad IV dan ikan 3% 

(1 ekor) sudah spent atau sudah memijah. Secara keseluruhan terlihat bahwa ikan Tawes 

terkelompok menjadi dua bagian yaitu ikan dengan TKG I-II (18 ekor) dan TKG IV-V (9 

ekor). Hal ini mengindikasikan bahwa ikan Tawes cendrung mengalami musim atau waktu 

pemijahan yang tertentu yaitu di akhir dan awal tahun (Makri & Hidayah, 2019). 

4.3.4. Ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata) 

Ikan betutu (Oxyeleotris marmorata) merupakan ikan air tawar yang hidup di sungai, 

waduk, dan rawa (Fatah & Adjie, 2013), merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa 

ikan kecil, krustase, dan insekta (Razi, 2014) (Gambar 4.3-8). Ikan betutu memiliki 

ketahanan yang cukup tinggi terhadap salinitas dan bahkan dapat hidup di air payau (Chew et 

al., 2009). Ikan tersebut dapat mendominasi di perairan waduk apabila tidak ada kompetisi 

dengan predator lain (Hedianto et al., 2013). Dominasi ikan ini akan membahayakan bagi 

ikan lainnya yang ada di perairan yang sama. Hasil analisis hubungan panjang-berat Ikan 

Betutu dapat dilihat pada Gambar 4.3.9. 
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Gambar 4.3.8. Ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata) 

 

 

Gambar 4.3.9. Hubungan panjang-berat ikan Betutu 

 

Gambar 4.3.9  menunjukkan bahwa nilai b: 2,49, hasil uji t di peroleh 
t-
hitung 2,78 

dan 
t-
tabel 2,45 yaitu berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan Betutu di Pamarayan bersifat alometrik negatif 

atau pertumbuhan panjang lebih dominan dari pada pertumbuhan berat. Pola pertumbuhan ini 

berbeda dengan pernyataan Froese et al. (2014) dalam Fishbase mengemukakan bahwa nilai 

b Ikan Betutu 3,09 dengan kisaran 2,93 – 3,25. 

Ikan Betutu konsisten dalam memanfaatkan makanannya, dimana makanan utama 

ikan ini adalah ikan dengan makanan pelengkapnya berupa serangga dengan tingkat tropik 

3,92 dengan luas relung 1,33. Ikan Betutu termasuk dalam kelompok ikan predator. 

Secara keseluruhan terdapat 21 ekor ikan jantan dan 43 ekor ikan betina, sehingga 

diperoleh rasio kelamin jantan dan betina 1,05:2,15. Berdasarkan hasil tersebut, ikan betutu 

yang tertangkap secara keseluruhan memiliki jumlah ikan betina yang lebih banyak dari pada 

ikan jantan. Menurut Effendie (2002), rasio kelamin ideal antara ikan jantan dan betina yaitu 

1:1 atau jumlah betina yang lebih banyak. Apabila populasi ikan betina lebih banyak (misal 

1:2), maka populasi ikan tersebut di alam dapat dipertahankan karena saat pemijahan terjadi 

satu ikan jantan akan memperoleh pasangan beberapa betina. Namun sebaliknya, apabila 
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populasi jantan lebih banyak maka populasi ikan di alam perlu diperhatikan lagi karena saat 

terjadi pemijahan maka ikan jantan akan sulit memperoleh pasangannya. Menurut Rahman et 

al. (2013) perbandingan jumlah ikan jantan dan betina di alam tidak mutlak karena masih 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Keadaan tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan 

pola tingkah laku, pertumbuhan, dan laju mortalitas ikan jantan dan betina (Sitepu et al., 

2018). 

Fekunditas ikan Betutu ini sebanyak 9.720 butir telur. Fekunditas yang diperoleh 

sudah pada tingkat kematangan gonad III. Fekunditas erat hubungannya dengan diameter 

telur ikan. Diameter telur Ikan Betutu bagian anterior berkisar antara 0,26-0,55 mm, median 

0,34-0,56 mm, dan posterior 0,3-0,38 mm. Secara keseluruhan diameter telur ikan betutu 

pada TKG III berkisar antara 0,26-0,56 mm. Fekunditas yang diperoleh mencapai 9.720 butir. 

Hasil ini menunjukkan bahwa fekunditas ikan Betutu yang ditemukan cukup besar. Hal ini 

karena ikan Betutu merupakan ikan yang memiliki kisaran fekunditas yang lebar, dalam satu 

periode pemijahannya dapat mencapai ribuan hingga puluhan ribu telur. Menurut 

Tavarutmaneegul & Lin (1988), kisaran fekunditas ikan Betutu di Thailand dapat mencapai 

2.000 hingga 30.000 butir pada ikan dengan kisaran bobot tubuh 300-500 g. Puncak 

pemijahan ini terjadi pada bulan Mei dan Juni, selain itu menurut Fatah & Adjie (2013) 

fekunditas ikan Betutu mencapai antara 6.414 sampai 56.302 butir dengan puncak pemijahan 

pada bulan Oktober. 

Tingkat kematangan gonad ikan Betutu yang didapat sebagian besar termasuk dalam 

TKG I, hal ini dapat dikatakan bahwa Ikan Betutu yang tertangkap masih dalam usia/umur 

muda atau belum matang gonad. Hal ini dapat disebabkan karena puncak pemijahan ikan 

betutu yaitu pada musim penghujan awal (Komarudin, 2000) yaitu pada bulan Oktober, 

sehingga ikan yang ditemukan pada bulan April sampai September pada penelitian tidak 

banyak ditemukan yang matang gonad hal ini sesuai dengan pernyataan Fatah & Adjie 

(2013), bahwa puncak pemijahan ikan Betutu pada bulan Oktober. Namun, pada penelitian 

ini juga ditemukan seekor ikan yang matang gonad (TKG III) pada bulan April. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Sitepu et al. (2018) bahwa Ikan Betutu mengalami matang gonad dominan 

pada bulan April. Perbedaan kematangan gonad tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dalam terdiri dari, spesies, umur, ukuran tubuh 

dan sifat fisiologis individu, sedangkan faktor luar terdiri dari suhu, pakan dan arus (Larger et 

al., 1977). 

Selama penelitian ini, didapat nilai IKG yang bervariasi, nilai IKG ikan Betutu jantan 

relatif lebih kecil antara 0,0087%-0,514% dibandingkan ikan Betutu betina antara 0,0165%-
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1,4205%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh nilai IKG pada TKG III dengan 

nilai 0,52%, sedangkan pada TKG II sebesar 1,4205%. Semakin tinggi TKG maka akan 

semakin tinggi pulai nilai IKG. Hal ini kemungkinan karena ikan pada TKG III merupakan 

ikan yang sudah berkali-kali matang gonad (memijah) sehingga cenderung menghasilkan 

kualitas dan kuantitas ovarium yang lebih baik daripada ikan yang baru pertama kali memijah 

(Siby et al., 2009). 

4.3.5. Ikan Red Devil (Amphilophus labiatus) 

Klasifikasi ikan red devil (Fishbase) sebagai berikut: Filum Chordata, Kelas 

Actinopterigii, Ordo Perciformes, Famili Cichlidae, Genus Amphilophus dan Spesies 

Amphilophus labiatus (Gambar 4.3.10). Hasil analisis hubungan panjang-berat Ikan Red 

Devil dapat dilihat pada Gambar 4.3.11. 

 

 
Gambar 4.3.10. Ikan Red Devil (Amphilophus labiatus). 

 

 

Gambar 4.3.11. Hubungan panjang-berat Ikan Red Devil 

 

Gambar 4.3.1 menunjukkan bahwa nilai b 3,38, hasil uji t diperoleh t-hitung 3,90 dan 

t-tabel 1,97 yaitu berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pola pertumbuhan ikan Red Devil bersifat alometrik positif atau pertumbuhan berat 
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lebih dominan dari pada pertumbuhan panjang. Pola pertumbuhan ini sama dengan 

pernyataan Froese et al. (2014) dalam Fishbase mengemukakan bahwa nilai b Ikan Red 

Devil 3,12 dengan kisaran 2,93 – 3,31. 

Contoh ikan Red Devil jenis Amphilopus labiatus betina selama periode 

pengamatan bulan Maret didominasi ikan yang matang gonad TKG IV (42,88 %), pada bulan 

Mei didominasi oleh ikan yang belum matang gonad TKG I dan TKG II yaitu masing-masing 

30,77%, tetapi sudah ada yang selesai memijah (TKG V) sebesar 7,69%. Demikian pula pada 

bulan Juli dan September berturut-turut ikan yang telah selesai memijah sebesar 4,35% dan 

17,65%. Apabila dilihat dari bulan Maret sampai bulan September menunjukkan bahwa ikan 

yang matang gonad TKG IV terjadi pada setiap bulan pengamatan, begitu pula terjadi pada 

ikan jantan selalu ditemukan ikan yang matanggonad (TKGIV) disetiap bulan pengamatan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikan Red Devil Amphilopus labiatus dapat memijah 

sepanjang tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Purnamaningtyas & Didik (2010). 

Nilai IKG pada Ikan Red Devil Amphilopus labiatus pada ikan jantan terendah 0,12% 

(Mei dan Juli) dan tertinggi 1,73% (Juli), sedangkan untuk ikan betina 0,09% (Mei) dan 

tertinggi 6,58% (Mei). Bagenal (1969) mengatakan bahwa ikan yang mempunyai nilai IKG 

lebih kecil dari 20% adalah kelompok ikan yang dapat memijah lebih dari satu kali setiap 

tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ikan red devil termasuk yang nilai IKG kecil sekali 

sehingga dikategorikanikan yang dapat memijah lebih dari satu kali setiap tahun. Hal ini 

sesuai dengan laporan Pulungan et al, 1994 menyatakan bahwa pada umumnya ikan yang 

hidup di perairan tropis dapat memijah sepanjang tahun dengan nilai IKG yang lebih kecil 

pada saat ikan tersebut matang gonad. 

Pengelompokan makanan ikan menurut Nikolsky (1963) adalah kebiasaan makanan 

ikan dibedakan ke dalam empat kategori berdasarkan pada persentase indeks bagian terbesar, 

yaitu makanan utama, makanan pelengkap, makanan tambahan dan makanan pengganti. 

Makanan utama adalah makanan yang dimakan ikan dalam jumlah yang besar. Makanan 

pelengkap adalah makanan yang ditemukan dalam saluran pencernaan ikan dalam jumlah 

yang lebih sedikit. Makanan tambahan adalah makanan yang terdapat dalam saluran 

pencernaan ikan dalam jumlah yang sangat sedikit. Makanan pengganti adalah makanan yang 

hanya dimakan jika makanan utama tidak ada. Berdasarkan hasil pengamatan dari usus ikan 

menunjukkan bahwa Ikan Red devil merupakan ikan omnivora cenderung bersifat plankton 

feeder, ikan Red Devil betina dan jantan (Amphilophus labiatus) yang memanfaatkan 

fitoplankton sebagai pakan utama. Jenis fitoplankton yang dimakan terdiri dari: 
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Bacillariophyceae : Synedra (dominan), Navicula, Cyclotella, Nitzschia, 

Cymbella, Gyrosigma 

Chlorophyceae : Ankistrodesmus, Staurastrum, Scenedesmus, Spirogyra, 

Pediastrum, Tetraspora, Oedogonium, Ulothrix, 

Gomphonema, Cosmarium 

Cyanophyceae : Anabaena, Spirulina, Oscilatoria 

Trebouxiophyceae : Oocystis 

Dinoflagellata : Ceratium 

Chroococcales : Merismopedia 

 

Lagler et al., 1977 mengatakan bahwa kebiasaan makanan ikan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain musim, umur ikan dan ketersediaan makanan. Lebih lanjut 

Effendie (1997) mengatakan bahwa suatu spesies ikan dapat menyesuaikan diri dengan 

persediaan makanan dalam perairan sehubungan dengan musim yang berlaku. Suatu spesies 

ikan dapat jadi makanannya berbeda ketika diamati pada waktu yang berbeda, meskipun 

diambil dari tempat yang sama. Perubahan makanan dari suatu spesies ikan adalah hal yang 

wajar, sehingga spektrum makanannya dapat berubah-ubah (Effendie, 1979). 

4.3.6. Ikan Gabus (Channa striata) 

Ikan Gabus mempunyai rumus sirip: D.38-43; A.23-27; P.15-17; V.6; Ll.52-57; TL. 

900. Bentuk kepala seperti ular, dilengkapi dengan alat pernafasan labirin. Sisi badan 

mempunyai pita warna berbentuk „<‟, mengarah ke depan, bagian atas umumnya tidak jelas 

pada ikan dewasa, tidak ada gigi bentuk taring pada vomer dan palatine, 4-5 sisik antara gurat 

sisi dan pangkal jari-jari sirip punggung bagian depan (Gambar 4.3-12) (Kottelat, et al., 1993; 

Weber and de Beaufort, 1922). Hasil analisis hubungan panjang-berat ikan Gabus dapat 

dilihat pada Gambar 4.3.13. 

 

 
Gambar 4.3.12. Ikan Gabus (Channa striata) 
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Gambar 4.3.13. Hubungan panjang-berat ikan Gabus 

 

Gambar 4.3-13 menunjukkan bahwa nilai b 3,27, hasil uji t di peroleh 
t-
hitung 1,70 

dan 
t-
tabel 2,02 atau tidak berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan Gabus bersifat isometrik atau pertumbuhan berat 

seimbang dengan pertumbuhan panjang. Pola pertumbuhan ini berbeda dengan pernyataan 

Froese et al. (2014) dalam Fishbase mengemukakan bahwa nilai b ikan Gabus 2,97 dengan 

kisaran 2,92 – 3,02. 

Ikan gabus memiliki sifat karnivora yang memakan daging. Kebiasaan makan/ 

feeding habits ikan gabus bersifat karnivora, memakan cacing, udang, katak, dan 

ikan lain (Mohsin & Ambak, 1983). Index of preponderance dari kebiasaan makan ikan 

Gabus ditampilkan pada Tabel 4.3.2. 

 

Tabel 4.3.2. Index of preponderance dari kebiasaan makan Ikan Gabus 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap indeks bagian terbesar pada lambung ikan 

Gabus yang ditangkap menunjukkan bahwa indeks bagian terbesar yang ditemukan dalam isi 

lambung ikan Gabus adalah jenis makanan ikan (62,39%) hal ini berarti ikan merupakan 

makanan utama pada ikan Gabus. Selanjutnya didapatkan cacing (6,53%), keong (2,27%), 

dan serasah (5,50%) merupakan makanan pelengkap pada ikan Gabus. Sedangkan MTT 

(23,31%), tinggi mtt dan serasah yang diperoleh dalam lambung ikan Gabus memungkinkan 

dalam keadaan memakan mangsanya ikan Gabus sempat termakan dedaunan. 
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Jumlah ikan Gabus yangdiperoleh selama penelitian adalah 97 ekor yang terdiri dari 

54 ekor jantan dan 43 ekor betina. Berdasarkan keseluruhan hasil tangkapan tersebut 

diperoleh perbandingan antara ikan jantan dan betina dengan rasio 1:1 (Sihombing et al., 

2019). Analisis nisbah kelamin diperlukan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kestabilan 

populasi ikandi alam (Nasution et al., 2010). Bakhris (2008) menyatakan nisbah kelamin 

berpengaruh terhadap proses pemijahan karena pemijahan akan berlangsung baik pada saat 

proporsi ikan betina sama dengan ikan jantan. Perbandingan kelamin dapat berubah 

menjelang dan selama musim pemijahan, dalam ruaya ikan untuk memijah ikan jantan lebih 

banyak mengalami perubahan nisbah kelamin secara teratur, pada awalnya ikan jantan lebih 

banyak dari pada ikan betina, kemudian rasio kelamin berubah menjadi 1:1 diikuti dengan 

dominasi ikan betina. 

Ukuran ikan pertama kali matang gonad pada ikan jantan berkisar 364-390 mm, 

sedangkan pada ikan betina berkisar 311-483 mm. Susilawati (2000) dalam Makmur (2002) 

menyatakan ukuran ikan pada waktu mencapai matang gonad pertama kali bervariasi di 

antara dan di dalam spesies. Hal ini diduga karena faktor ketersediaan pakan di suatu 

perairan, pola adaptasi dan strategi hidup ikan yang berbeda, selain itu adanya kecepatan 

pertumbuhan pada masing-masing ikan juga menyebabkan ikan akan mencapaitingkat 

kematangan gonad yang berbeda. Ukuran pertama kali matang gonad penting diketahui 

dalam kaitannya untuk pengelolaan. Ini dapat digunakan untuk melihat hasil tangkapan 

apakah menyebabkan terjadinya overfishing atau underfishing (Puspaningdiah, 2014). 

Ukuran ikan pertama kali matang gonad jika dikaitkan dengan ukuran pertama kali 

tertangkap yaitu pada ukuran 285-457 mm dapat dilihat bahwa kondisi ikan yang tertangkap 

adalah ikan dengan ukuran yang lebih besar sehingga diduga telah melakukan pelepasan telur 

dan testes di perairan. 

4.3.7. Ikan Beunteur (Puntius binotatus) 

Klasifikasi ikan beunteur menurut Roberts (1989) dan Kottelat et al. (1993) adalah 

sebagai berikut: Kelas Pisces, Subkelas Teleostei, Ordo Cypriniformes, Subordo Cyprinoidea, 

Famili Cyprinidae, Genus Puntius dan Spesies Puntius binotatus, C.V. 1842.  

Roberts (1989) menyatakan bahwa sirip punggung ikan Beunteur memiliki jari-jari 

keras (D.IV.8) dan sirip dubur (A.III.5). Menurut Kottelat et al. (1993), sirip punggung ikan 

Beunteur memiliki 7-10
1
/2 jari-jari bercabang dan sirip duburnya memiliki 5-61/2 jari-jari 

bercabang. Jari-jari terakhir sirip dubur tidak mengeras. Jari-jari sirip punggung ada yang 

bergerigi, dan ada  yang  tidak  bergerigi pada bagian belakangnya. Menurut Saanin (1984) 

sirip punggung ikan Beunteur memiliki beberapa jari-jari lemah mengeras dengan bagian 



64 

 

belakangnya bergerigi dan 7-9 jari-jari lemah; sirip duburnya memiliki beberapa jari-jari 

lemah mengeras dan 5 jari-jari lemah bercabang;  jari-jari  lemah  mengeras  paling belakang 

tidak bergerigi. 

Saanin (1984) menyatakan bahwa ikan ini perutnya membundar, memiliki 2 pasang 

sungut, mulutnya dapat disembulkan, rahang tidak bergigi, permulaan sirip punggung di 

depan permulaan sirip perut, dan sirip perut jauh ke belakang, di muka dubur. Menurut Kottelat 

et al., (1993), mulutnya kecil, bibir halus dan tidak ada tonjolan di ujung rahang bawah. 

Menurut Saanin (1984), ikan ini memiliki beberapa bercak hitam dan seluruh tubuhnya 

bersisik. Menurut Roberts (1989), warnanya bervariasi, dari abu-abu keperakan sampai abu-

abu kehijauan, agak gelap atau kehitaman pada bagian punggung, terdapat tanda bintik atau 

pita pada tubuh ikan kecil yang akan menghilang pada saat ikan dewasa atau ukurannya besar, 

kecuali bintik pada pangkal ekor. Menurut Kottelat et al. (1993), ikan ini tidak memiliki duri  

di bagian manapun dari tubuhnya. 

Menurut Saanin (1984), ikan ini memiliki ukuran kepala 3,3-4,5 kali lebar mata, dan 

tinggi batang ekornya sama dengan panjangnya dan 1/3-1/2 kepala. Menurut Roberts (1989), 

panjang maksimalnya bisa mencapai 20 cm. 

Saanin (1984) dan Kottelat et al., (1993) menyatakan ikan Beunteur memiliki gurat sisi 

yang lengkap. Memiliki kurang dari 40 sisik sepanjang gurat sisi, dan tidak ada pori tambahan 

pada sisik  sepanjang  gurat  sisi;  di antara gurat sisi dengan sirip punggung terdapat maksimal 

7 sisik. Sekeliling batang ekor terdapat 12 sisik. 

Ikan beunteur tergolong bentho pelagik, hidup di perairan tawar daerah tropis dengan 

kisaran pH 6,0-6,5 dan suhu perairan 24-26ºC (Roberts, 1989). Umumnya ikan ini dapat 

ditemukan di selokan-selokan,  sungai,  dan  tambak (Weber dan de Beaufort, 1931). Ikan ini 

memiliki daerah penyebarandi perairan Indocina, Singapura, Philipina, Malaka, dan perairan 

Indonesia. Penyebaran ikan Beunteur di perairan Indonesia meliputi Selat Sunda, Bali,  

Lombok, Sumatera, Nias, Jawa, Kalimantan, Bangka, dan Belitung (Weber dan de Beaufort, 

1931; Kottelat et al.,1993) (4.3.14). Hasil analisis hubungan panjang-berat Ikan Benteur dapat 

dilihat pada Gambar 4.3.15. 

 

 
Gambar 4.3.14. Ikan Beunteur (Puntius binotatus) 
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Gambar 4.3.15. Hubungan panjang-berat Ikan Benteur 

 

Gambar 4.3.15 menunjukkan bahwa nilai b: 3,23, hasil uji t di peroleh 
t-
hitung 2,03 

dan 
t-
tabel 2,05 yaitu tidak berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan Beunteur bersifat isometrik atau pertumbuhan 

berat seimbang dengan pertumbuhan panjang. 

Benteur (Puntius binotatus), jumlah yang teramati 2 ekor, dengan ukuran panjang 

9,7–11, 1cm. Makanan utama ikan ini berupa tumbuhan, fitoplankton dan detritus. Kelompok 

makanan ikan Beunteur, yaitu: fitoplankton 30,86%, zooplankton 2,82%, tumbuhan 53,36%, 

insecta 1,60%, detritus 11,36%. Ikan tersebut mempunyai tingkat tropik 2,05 dengan luas 

relung 2,54 termasuk dalam kelompok ikan herbivora (Purnamaningtyas & Tjahjo, 2013). 

Jumlah ikan jantan yang tertangkap selama periode pengamatan adalah 100 ekor dan 

ikan betina 87 ekor. Nisbah kelamin secara keseluruhan adalah 1,15:1 atau  53,48% ikan jantan 

dan 46,52% ikan betina. Hasil uji Chi-square terhadap nisbah kelamin secara keseluruhan 

pada taraf nyata 0,05 adalah seimbang. Seimbangnya jumlah ikan jantan dan ikan betina yang 

tertangkap diduga karena ikan jantan maupun ikan betina berada pada satu area saat memijah 

sehingga menyebabkan peluang tertangkapnya sama. 

Ikan beunteur jantan mulai matang gonad pada ukuran 50 mm, sedangkan untuk ikan 

betina pada ukuran 56 mm. Dengan demikian ikan jantan cenderung matang gonad pertama 

kali pada ukuran yang lebih pendek daripada ikan betina. 

Affandi & Tang (2002) menyatakan bahwa tiap-tiap spesies ikan pada waktu pertama 

kali matang gonad tidak sama ukurannya. Demikian juga dengan ikan yang spesiesnya sama. 

Faktor utama yang mempengaruhi kematangan gonad ikan antara lain suhu dan makanan 

selain keberadaan hormon. 

Berdasarkan persentase ikan betina yang matang gonad pada setiap waktu 

pengambilan sampel maka dapat dinyatakan bahwa mulai dari akhir bulan Juni sampai 
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dengan akhir bulan Agustus merupakan musim pemijahan bagi ikan Beunteur, dengan puncak 

pemijahan terjadi pada akhir bulan Juli. 

Dari nilai IKG tersebut diketahui bahwa IKG betina lebih besar dari pada IKG ikan 

jantan, diduga karena pertumbuhan ikan betina lebih tertuju pada pertumbuhan gonad, 

akibatnya berat ovarium menjadi lebih besar dibandingkan berat testes, pada ukuran berat 

tubuh ikan yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh perkembangan gonad 

terhadap berat tubuh pada ikan betina lebih signifikan dibandingkan pada ikan jantan. 

Berdasarkan TKG, rata-rata IKG ikan jantan dan betina menunjukkan peningkatan 

seiring dengan perkembangan gonad. Pada ikan jantan maupun ikan betina nilai IKG 

mencapai puncak pada TKG IV, dengan nilai IKG rata-rata pada ikan jantan 2,49% dan ikan 

betina 8,84%. 

Effendie (1997) mengungkapkan bahwa berat gonad akan mencapai maksimum saat 

akan memijah. Nilai tersebut kemudian menurun dengan cepat selama pemijahan 

berlangsung sampai pemijahan selesai. TKG IV merupakan puncak perkembangan gonad 

sehingga berat gonad mencapai maksimum dan ini mengakibatkan nilai IKG menjadi 

maksimum. 

Fekunditas ikan beunteur dihitung dari 80 ekor yang terdiri dari 40 ekor ikan TKG III 

dan 40 ekor ikan TKG IV. Fekunditas berkisar antara 168-10.858 butir. Fekunditas maksimum 

dijumpai pada ukuran panjang total 107 mm dengan berat tubuh 17,93 gr dan berat gonad 0,29 

gr, sedangkan fekunditas terendah ditemukan pada ukuran panjang total 52 mm dengan berat 

tubuh 2,41 gr dan berat gonad 0,03. Rata-rata fekunditas ikan Beunteur sebesar 2588 butir. 

Menurut Saepudin (1999) ikan Beunteur di Situ Cigudeg dengan ukuran panjang antara 47-97 

mm dan berat antara 1,5-10,7 gr memiliki fekunditas antara 901-7.957 butir. Perbedaan ini 

diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan perairan dan ketersediaan makanan. Dalam 

Effendie (1997) dijelaskan bahwa fekunditas suatu spesies ikan berkaitan erat dengan 

lingkungannya. Fekunditas dari suatu spesies ikan akan berubah bila keadaan lingkungan 

berubah. Perubahan ini berkaitan dengan kelimpahan makanan dan kepadatan populasi ikan 

dalam lingkungan tersebut (Wootton, 1979; Effendie ,1997). 

Hubungan fekunditas dengan panjang total (mm) mempunyai nilai korelasi sebesar r = 

0,75, yang menunjukkan bahwa hubungan antara fekunditas dengan panjang total adalah erat. 

Terlihat bahwa dengan bertambahnya panjang total maka fekunditasnya juga akan meningkat. 

Hubungan fekunditas dengan panjang total ikan Beunteur menghasilkan persamaan: F = 6.10
-

5
L

3.9158
. 
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4.3.8. Ikan Louhan (Cichlasoma trimaculatum) 

Ikan Louhan (Flowerhorn) merupakan ikan hias yang mulai populer di Indonesia 

sejak tahun 2000-an. Ikan dari famili Cichlidae tersebut merupakan hasil persilangan dari 

beberapa genera, yaitu Cichlasoma, Amphilophus, dan Paraneetroplus (McMahan et al., 

2010; Ng & Tan, 2010; Nico et al.,2007) (Gambar 4.3-16). Hasil analisis hubungan panjang-

berat Ikan Louhan dapat dilihat pada Gambar 4.3-17. 

 

 
Gambar 4.3.16. Ikan Louhan (Cichlasoma trimaculatum). 

 

 
Gambar 4.3.17. Hubungan panjang-berat ikan Louhan. 

 

Gambar 4.3.17 menunjukkan bahwa nilai b 3,13, hasil uji t di peroleh 
t-
hitung 0,95 

dan 
t-
tabel 2,10 atau tidak berbeda nyata dengan 3. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan Louhan bersifat isometrik atau pertumbuhan berat 

seimbang dengan pertumbuhan panjang. Pola pertumbuhan ini berbeda dengan pernyataan 

Froese et al. (2014) dalam Fishbase mengemukakan bahwa nilai b ikan Louhan 3,12 dengan 

kisaran 2,93 – 3,31. 

Ukuran panjang dan berat ikan Louhan pada bulan April yang ditemukan beragam 

dengan kisaran ukuran panjang 48–162 mm dan berat 2,1–88,7 gram. Ukuran panjang dan 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1578
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=38214
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1578
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=38214
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berat ikan louhan pada bulan Agustus yang ditemukan juga beragam dengan kisaran ukuran 

panjang 63–182 mm dan berat 4,7–138,7 gram. Ikan Louhan yang ditemukan berada pada 

tingkat kematangan gonad (TKG) I-IV pada bulan April, didominasi oleh TKG II. Dijumpai 

komposisi TKG III pada jantan dan betina yang hampir seimbang. Ikan Louhan yang 

dijumpai pada bulan Agustus umumnya belum matang gonad, yaitu berada pada TKG I dan 

II masing-masing 43,3%. 

 

 
a 

 
b 

Gambar 4.3.18. Sampling biologi ikan di Waduk Cikoncang (a) dan Pamarayan (b) 

 

4.4. Kegiatan Penangkapan Ikan 

Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum daratan di WPPNRI-PD 433 Banten 

masih merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh nelayan secara individu. 

Informasi yang di dapatkan dari PEMDA terkait yang menjadi perhatian saat ini nelayan 

karamba. Nelayan karamba sudah dibentuk kelompok nelayan, sedangkan nelayan tangkap 

belum terbentuk kelompok nelayan. Data hasil tangkapan/produksi perairan umum belum 

terdata. 

 

 
 

Gambar 4.4.1. Koordinasi dengan PEMDA Kabupaten Serang dan Lebak 
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Alat penangkapan ikan (API) yang terdapat di perairan Waduk Cikoncang dan Sungai 

Ciujung Pamarayan tidak banyak berbeda dengan API di perairan umum lainnya. Jenis alat 

tangkap yang digunakan umumnya disesuaikan dengan kemampuan nelayan untuk memiliki 

jenis alat tangkap dan menggunakannya serta mempertimbangkan kondisi perairan.  

 

Jenis Alat Tangkap 

Ada tujuh alat tangkap utama di Waduk Cikoncang dan Bendungan Pamarayan 

(Lampiran dan Tabel 4.4.1). Hampir semuanya merupakan alat tangkap yang pasif, hanya  

jala (cast net) termasuk alat tangkap yang aktif. Kegiatan penangkapan didominansi oleh alat 

penangkap ikan jenis jaring (gill net). Semua nelayan mempunyai jaring gill net, karena alat 

tangkap ini dapat dioperasikan sepanjang musim, harganya dapat disesuaikan dengan ukuran 

panjang jaring dan kemampuan nelayan, dapat menangkap bermacam jenis ikan, dapat 

dioperasikan oleh hanya satu orang, cara kerjanya mudah, dapat dipindah tempat dengan 

mudah, perawatan mudah. Hasil tangkapan didominansi oleh ikan Nila dan ada juga reddevil. 

Ikan nila merupakan ikan tebaran yang cukup mampu hidup bersaing dengan reddevil dan 

ikan lainnya, ikan Nila merupakan ikan andalan untuk ditebar guna peningkatan produksi 

perikanan tangkap, ikan Nila cepat tumbuh dan berkembang biak, dapat hidup di semua tipe 

perairan tawar terutama waduk. Hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan jaring (gill 

net) rata-rata perhari adalah 9 kg/hari (Rp. 35.000-40.000/kg). Di Waduk Cikoncang mulai 

berkembang alat tangkap jenis ”bagan tancap”, alat tangkap ikan ini di Waduk Rawa Pening 

dikenal dengan nama ”Branjang”. Beberapa orang nelayan mendirikan bagan tancap di 

perairan yang agak dalam, dengan kayu sebagai tiang utama. Sedangkan di perairan Sungai 

Ciujung pada Bendungan Pamarayan berkembang jenis alat tangkap ”Jebakan”, beberapa 

nelayan mulai membuat jebakan yang umumnya di tepi perairan, yang diduga banyak ikan. 

Beberapa jenis alat tangkap sebagai berikut:1. jaring (gillnet), 2. bagan (lift net), 3. jebakan 

(cage traps), 4. jala (cast net), 5.tajur, 6. pancing (hook line), 5. rawe (long lines), 8. strom 

(electric fishing). 

A). Jaring insang (gill net). 

Deskripsi 

Bahan terdiri dari net nilon monofilament/polyfilament yang dianyam membentuk 

mata jaring, tali ris atas dan bawah, pelampung dari gabus, pemberat dari timah. Mesh-size 

net jaring 1; 2; 3; 3,5; dan 4 inch (disesuaikan dengan kebutuhan penangkapan). Tali ris 

diameter 1 cm, panjang di sesuaikan dengan kebutuhan, pelampung dari gabus dipasang 
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dengan jarak 30–40 cm, pemberat dari timah dengan jarak 30-40 cm. Panjang jaring 30; 40; 

50; dan 80 m, tinggi 1,5-2 m. Pada bagian bawah terdapat tali ris bawah yang diberi pemberat  

dari besi atau timah berbentuk bulatan atau lonjong, pada bagian atas terdapat tali ris atas 

yang diberi pelampung. Pelampung dan pemberat gunanya untuk membuka jaring saat 

dipasang di perairan.   

Alat tangkap bagan tancap (cage traps) ada di Waduk Cikoncang Banten. Beberapa 

orang nelayan Waduk Cikoncang membuat alat tangkap bagan. Alat ini menggunakan bahan 

kayu dan bambu serta dilapisi net waring. Dan dilengkapi ancho untuk panen ikan (Gambar 

4.4.1.). Lokasi penangkapan di tengah waduk. Nelayan yang mempunyai ini juga mempunyai 

alat tangkap jaring, jala dan lain-lain. Ukuran alat tangkap bagan 4 x 4 x 4 m
3
 dan 7 x 7 x 5 

m
3
. KJA yang digunakan terbuat dari bambu dilapisi oleh net waring, hasil tangkapan 7 

kg/hari berupa ikan teri air tawar yang di daerah Cikoncang dinamai ikan ”impun” (Gambar 

4.4.2). 

Alat tangkap Jebakan (cage traps) ada di Bendungan Pamarayan, selain mempunyai 

alat tangkap jaring dan lainnya, beberapa nelayan membuat jebakan yang dipasang di tepi 

perairan (Gambar 4.4.3). Alat ini menggunakan keramba jaring apung yang di tenggelamkan, 

sebagian sisi karamba di buat terbuka sebagai mulut jebakan. Ada juga nelayan KJA yang 

menggunakan KJA nya yang sudah jelek menjadi jebakan ikan. Panen dilakukan pada sore 

hari setiap hari atau beberapa hari. Ukuran alat tangkap jebakan 4 x 4 x 4 m
3
 dan 7 x 7 x 5 

m
3
. Jebakan yang digunakan terbuat dari bambu dilapisi oleh net waring, hasil tangkapan 4-

10 kg/hari didominansi oleh ikan nila, tawes, dan benteur. 

 

  
Gambar 4.4.2. Gambar alat tangkap ikan “ Bagan tancap” di Waduk Cikoncang 
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Gambar 4.4.3. Ikan “impon” didapat dari “ Bagan tancap” di Waduk Cikoncang, Kab. Lebak 

 

 
Gambar 4.4.4. Alat tangkap ikan “Jebakan” di Pamarayan, Serang 

 

Tabel. 4.4.1. Jenis dan Cara Operasi Alat Tangkap 

Alat 

Tangkap 
Spesifikasi Alat Cara Kerja Ikan Tertangkap 

1.Jaring 

(gill net) 

 

Bahan utama adalah 

nilon/senar dianyam 

membentuk mata jaring. 

Bentuk jaring empat 

persegi panjang. Satu 

bentang jaring berukuran 

panjang 30-80 m per unit, 

lebar/tinggi 3-5 m. 

Ukuran mata jaring 

1;2;3;3,5 dan 5 inch. 

Ukuran senar/nilon nomer 

25 untuk mesh size 4-5 

inch. Pemberat terbuat 

dari kawat besi berbentuk 

lingkaran dengan 

diameter 14 cm, jarak 

antar pemberat 2 m. 

Pelampung terbuat dari 

spon karet bentuk balok, 

panjang 6 cm, lebar 2 cm, 

tinggi 1 cm.  

 

 

 

Alat tangkap pasif. Jaring  

dibentang  mulai  tengah 

atau tepi perairan untuk 

menghadang ikan, ikan 

tertangkap dengan cara 

terjerat dan atau terpuntal. 

Hasil tangkapan diambil 

pada saat ikan tertangkap 

(ikan ukuran besar) atau 

pada saat jaring diangkat  

(hauling) untuk  ikan 

ukuran kecil. Jaring yang 

dipasang diperairan secara 

vertikal memanjang. 

Dengan adanya pemberat 

dan pelampung maka jaring 

dapat membentang 

sempurna di perairan. 

Tertangkapnya ikan secara 

terjerat oleh mata jaring 

dibagian insangnya. 

Nelayan umumnya 

memasang jaring antara 2–8 

unit jaring yang dipasang di 

Hasil tangkapan 

berkisar: 0,5- 5 

kg/hari. 

Saat musim kemarau  5 

kg/hari (2-8 unit 

jaring). Saat musim 

penghujan 2 kg/hari (6 

jaring). Jenis ikan: 

nila, tawes, patin, 

belida, dan reddevil. 
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 beberapa lokasi.  
Pada saat musim kemarau 

banyak dipasang di tengah 

perairan, saat penghujan 

banyak dipasang di bagian 

tepi. Pemasangan jaring 

dilakukan pada sore hari 

dan diangkat pagi hari atau 

sebaliknya.    

 

2. Jebakan 

 (cage 

traps). 

 

Terbuat dari KJA 

(Keramba Jaring Apung). 

Ukuran 4 x 4 m
2
; 4 x 3 

m
2
; dan 4 x 5 m

2
. 

Dalamnya 3 meter. 

Keramba terbuat dari 

kerangka bambu. 

Mirip KJA namun satu 

sisi sebagai bukaan 

mulutnya.  

Dipasang di tepi perairan 

yang diperkirakan banyak 

ikan. Serok untuk untuk 

panen. 

Jebakan alat tangkap pasif. 

Keramba (KJA) di 

tenggelamkan jam 6 pagi, 

jam 12 siang diangkat, atau 

beberapa hari tergantung 

ikan yang sudah terjebak. 

Setiap sore diangkat, diberi 

umpan dedak.  

Pemberian umpan 1 

kg/tebar, dilakukan 3 kali 

tebar/hari yaitu pagi, siang, 

dan sore/malam. 

Tertangkapnya ikan secara 

terjebak, saat KJA 

ditenggelamkan, ikan 

masuk mencari makanan  

(dedak) kemudian diangkat. 

Operasional alat jebakan 

yang lain, dibiarkan terbuka 

ikan akan masuk melalui 

bukaan mulutnya untuk 

mengambil  umpan. 

Umpannya adalah: bungkil 

kadang-kadang ditambah 

terasi.  

 

Ikan tawes, nilem, 

benteur dan reddevil.  

3. Bagan 

(lift net) 

 

Merupakan salah satu 

jaring angkat yang 

dioperasikan di perairan. 

Di Waduk Cikoncang 

berupa bagan tancap.  

Bahan terdiri dari kayu 

untuk tiangnya dan 

bamboo-bambu besar. 

Dirakit menjadi bagan, 

dilapisisi net waring. 

kayu, bambu, tali dan 

jaring. Ukuran bagan 8x7 

meter
2
 dan bahan jaring 

yang digunakan adalah 

Alat berfungsi sebagai 

jebakan ikan. Terpasang 

menetap di perairan, 

menunggu ikan masuk 

untuk memakan umpan (di 

kasih umpan dedak, 

bungkil), ikan yang berada 

di dalam bagan di panen 

dengan anco dan diserok. 

Panen dilakukan pada pagi 

hari. 

Proses pengangkatan anco 

menggunakan satu kontrol 

dari tali utama dengan 

Hasil tangkapan: ikan 

impon 7kg/hari/alat. 

Rp 30.000/kg. 
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waring. 
Bentuk bagan persegi 

panjang seperti karamba 

jaring apung atau jebakan, 

bagan di pasang menetap 

di perairan yang agak 

dalam. Termasuk alat 

tangkap pasif. Dilengkapi 

dengan anco atau liftnet 

dan serok. 

Beberapa nelayan Waduk 

Cikoncang mulai 

menggunakan alat 

tangkap bagan. 

bantuan katrol. Bagan 
angkat dilakukan secara 

manual dengan cara 

menurunkan satu sisi 

waring hingga terendam 

pada sore hari dan 

mengangkatnya pada pagi 

hari. Pengoperasian bagan 

dimulai dengan 

menurunkan atau 

menenggelamkan waring 

ke dalam perairan hingga 

kedalaman tertentu. 

Kelompok ikan terkumpul 

di waring diangkat secara 

perlahan-lahan. Pada saat 

waring mendekati 

permukaan, selanjutnya 

ikan ditangkap dengan 

menggunakan serok. 

 

4.  Jala 

(cast net). 

 

Jala adalah alat 

penangkapan ikan  

berbentuk kerucut,  

merupakan alat tangkap 

sederhana dan tidak 

membutuhkan biaya yang 

besar dalam 

pembuatannya. Hanya 

saja saat ini sudah 

semakin mahal. Bahannya 

terbuat dari nilon 

multifilamen atau dari 

nilon monofilamen, 

diameternya atau 

tingginya berkisar 3–5 

mater. Bagian kaki jaring 

diberikan pemberat 

terbuat dari timah. 

Pemberat rantai  timah 

bentuk cincin dengan  

berat total 5–7  kg untuk  

ukuran panjang  jala 4–6 

meter,  meshsize 0,5–2 

inchi. Bagian rantai 

pemberat berbentuk 

kantong, ujung atas 

dilengkapi tali  kendali 

untuk menarik dan 

mengangkat jala.  

Alat tangkap aktif. Jala 

dilempar dengan cara 

khusus sehingga 

membentuk lingkaran dan 

tenggelam menutupi areal 

jala ikan terkurung jala dan 

tidak bias keluar. Jala dapat 

dioperasikan dari atas 

perahu atau tepian perairan.  

Dapat dioperasikan siang 

atau malam. 

Jala lempar dioperasikan 

menggunakan tenaga 

manusia dengan teknik 

melempar tertentu tanpa 

bantuan perahu. Unit  jaring 

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. 

Hasilnya: 0,5- 5 

kg/hari/alat. Jenis ikan 

yang didapat:  Nila, 

Tawes, Belida, Redevil, 

sidat 

Gabus, dan ikan mas 
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Bagian atas dilengkapi tali 
yang berhubungan dengan 

nelayan. Panjangnya  

3;4;5,5 m.  mesh size 5,5 

inchi   

Luasan lingkaran jala 
dipersempit dengan menarik 

tali jala. Jenis hasil 

tangkapan yang berukuran 

lebih besar dari mesh size 

jala akan terjebak pada 

kantong hasil bagian bawah 

jala dan ukuran hasil 

tangkapan yang sesuai 

dengan mesh size jala akan 

terjerat jaring jala. 

Operasional jala yang tidak 

menggunakan  umpan jala 

dilempar secara acak  setiap 

jarak tertentu. Untuk 

meningkatkan  jumlah hasil 

tangkapan atau untuk target 

tangkapan jenis tertentu, 

areal penangkapan biasanya 

diberi umpan seperti butir 

beras yang digumpal dengan 

tanah liat agar tenggelam ke 

dasar perairan atau 

potongan  kelapa yang 

ditebar pada tempat yang 

telah diberi tanda, beberapa 

saat kemudian jala ditebar 

pada lokasi  bertanda. 

 

5. Pancing 

tarik ulur 

(hook line) 

Bahan terdiri dari tali 

senar, mata pancing, 

bambu. Tali senar nomor 

25, mata pancing nomor 

6–12 (tergantung 

keperluan), potongan 

bambu dengan panjang 2-

3 m dengan diameter 0,75 

(bagian ujung)–1,5 cm 

(bagian pangkal). 

Bambu sebagai pegangan 

orang memancing, mata 

pancing dikaitkan dengan 

tali senar. Pancing diberi 

umpan (anak udang, anak 

ikan, cacing, dan katak) 

yang dikaitkan di mata 

pancing.  

Setelah diberi umpan 

pancing ditenggelamkan di 

perairan, pemancing 

memegang bambu (walesan) 

bila umpan dimakan ikan 

maka bambu sebagai 

pegangan ditarik ke atas 

dengan sepat. Pancing bisa 

dioperasikan pada pagi, 

siang, sore atau malam hari, 

dapat dioperasikan setiap 

hari dan berpindah pindah. 

Alat tangkap pancing 

Hasil tangkapan ikan 

berkisar 1-3 

kg/hari/alat. Jenis ikan 

yang di dapat: gabus, 

gurame, dan nila. 
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merupakan jenis alat yang 

pasif, menunggu ikan 

memakan umpan. Pancing 

tarik ukur ini umumnya 

dilakukan oleh orang dari 

luar untuk berekreasi. 

 

6. Pancing 

tancap 

(hook line) 

 

Bahan terdiri dari tali 

senar, mata pancing, 

bambu. Tali senar nomor 

25, mata pancing nomor 

6–12. potongan bambu 

dengan panjang 1-2 m 

dengan diameter 1,5 cm. 

Alat tangkap pasif, dipasang 

di tepi waduk.  Biasanya 

satu pemancing punya 

beberapa pancing (50-400 

buah). Dipasang di pinggir 

waduk tempat  antara kayu-

kayu berduri dan semak. 

Sebagai umpan kodok. 

Umpan dikaitkan di mata 

pancing kemudian 

ditenggelamkan di air, 

bambu ditancapkan di tepi 

waduk, sore dipasang dan 

pagi diambil. 

 

Ikan yang di dapat : 

ikan gabus, 2-5 

kg/hari/alat. 

7. Rawe 

(long line) 

Pancing rawai terdiri 

dari sejumlah mata kail 

yang dipasangkan pada 

tali panjang yang 

mendatar. Tali yang 

mendatar ini merupakan 

tali utama dari suatu 

rangkaian pancing rawai. 

Jenis pancing rawai 

terdiri dari pancing 

rawai kolom perairan. 

Satu unit long line/rawai 

terdiri dari sebuah tali 

utama, tempat sejumlah 

tali 

cabangyangdigantungka

n. Mata pancing 

digantungkan pada 

setiap ujung masing-

masing tali cabang.  

 

Umpan yang umum dipakai 

adalah udang dan ikan-ikan 

kecil seperti seluang. 

Pancing  dipasang terlebih 

dahulu  kemudian  setiap 

mata pancing  diberi umpan 

ikan atau udang hidup agar 

selalu bergerak sehingga 

lebih merangsang ikan 

memangsa.  

 

Posisi mata pancing dan 

umpan ± 20 cm dibawah 

permukaan air. Lama 

hauling  6–12  jam, 

operasional umumnya 

malam hari. Operasional 

dapat sepanjang tahun. 

 

Hasil Tangkapan  

adalah ikan: 

Umumnya ikan gabus. 

3-5 kg/hari. 

8. Tajur Bahan untuk alat tajur 

mirip dengan pancing, 

terdiri atas: Tali nilon 

ukuran No.100 sampai 

dengan 300. Pancing 

ukuran No. 10-13. Satu 

unit perahu ukuran 

Bahan untuk umpan terdiri 

atas: Anak katak, cacing; 

anakan ikan. Alat stick atau 

galah bambu Ø 0,5 cm dan 

panjang 1,5 sampai dengan 

2 m yang berguna untuk 

mengikatkan tali nilon atau 

Ikan yang tertangkap: 

terutama gabus. 

Sebanyak 3-4 kg/hari. 
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panjang 400 cm lebar 80 

sampai dengan 100 cm.  

Galah panjang 3-4 

meter. 

pancing. Setelah itu, tajur 

dipersiapkan 500 buah 

disusun di dalam perahu. 

Tajur tersebut selanjutnya 

diberi umpan semua. 

Nelayan akan meninggalkan 

tajur setelah ditancapkan di 

tempat yang aman dan 

banyak ikan. Pagi hari atau 

sore hari, tajur diperiksa 

satu persatu untuk panen 

ikan. 

 

9. Strom Masih ada orang yang mnggunakan alat tangkap dari strom.  

 

Hasil tangkapan ikan impon oleh nelayan enumerator di waduk Cikoncang dengan 

menggunakan bagan tancap  (7 x 7 x 5 m
3
) yaitu 7 kg/hari. Sedangkan jebakan dapat 

mencapai 7 kg per hari. 

 

 

Jenis –jenis Ikan yang tertangkap 

Tabel. 4.4.2. Jenis jenis ikan di Waduk Cikoncang dan Pamarayan  

No Jenis Ikan Nama Latin 
Di 

Pamarayan 

Di Waduk  

Cikoncang 

1 Bawal Colossoma macropomum * * 

2 Belut Monopterus albus * * 

3 Benteur Rasbora argyrotaenania ** ** 

4 Berokokok/sebarau  Hampala macrolepidota ** *** 

5 Betik/betok Anabas testudineus * * 

6 Bloso/betutu Oxyeleotris marmorata * * 

7 Bujuk/jujung Channa Lucius * * 

8 Mas Cyprinus carpio * * 

9 Gabus/bayong Channa striata *  

10 Impun   ** 

11 Lampam Barbonymus schwanenfeldii * * 

12 Legis/tempras Anematichthys apogon ** ** 

13 Lele Clarias sp. *  

14 Louhan Amphilophus sp. * * 

15 Nila Oreochromis niloticus ** *** 

16 NILEM/palau Osteochilus vittatus ** *** 

17 Pahpar/Belida Notopterus notopterus * * 

18 Patin Pangasius sp. * * 

19 Rarancak/sidat Anguilla spp.  * 

20 Red devil Amphilophus labiatus ** ** 
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21 Sapu-sapu Pterygoplichthys spp. *  
22 Sepat Siam Trichopodus trichopterus  * 

23 Tawes Barbonymus gonionotus * * 

Keterangan: - : Tidak tercatat; * = Sedikit: ** = Ada ; *** = Banyak 

 

  

  

Gambar 4.4.5. Beberapa jenis ikan yang terdapat di Waduk Cikoncang dan Pamarayan 

 

Komposisi Hasil Tangkapan Ikan 

 
Gambar. 4.4.6. Persentase komposisi hasil tangkapan di Waduk Cikocang 
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Gambar. 4.4.7. Persentase komposisi hasil tangkapan di Sungai Ciujung Pamarayan 

 

4.5. Pendugaan Stok Ikan. 

A. Pendugaan stok ikan berdasarkan Swept Area di Waduk Cikoncang. 

 Alat tangkap yang digunakan Swept Area yaitu menyekat (block area) dengan 

jaring/waring, bentuk lingkaran dengan ukuran panjang jaring panjang 80 m   

 Dilakukan percobaan penandaan ikan (tagging experiment), dipilih ikan yang 

dominan yaitu ikan nila. Ikan yang diberi perlakuan penandaan sebanyak  99 ekor.  

 Ikan yang sudah diberi tanda kemudian dimasukan ke dalam lokasi yang sudah di 

sekat dengan waring (panjang 60 m, lebar 50 m). Selanjutnya dilakukan penangkapan 

di lokasi tersebut, dengan cara sapuan ( luasan swept area dipersempit ) disertai 

dengan penangkap ikan dengan seser dan jala. 

 Setelah dilakukan penangkapan kembali dengan cara swept area maka ikan bertanda 

tertangkap kembali ada 36 ekor (2.841 gram).  Jumlah ikan bertanda (2.841gram) dan 

tidak bertanda 81 (1.826 gram) yang tertangkap kembali adalah 117 ekor (4.667) 

gram. 

 Estimasi Luas area yang sapu (swept area) yaitu: 

2πR = 80 m, R = 80 m:(2π) = 12,74 m 

Luas = π.R
2
  = 3,14 (12,74)

2
  = 509,65 m

2
.  

 Pendugaan Stok Ikan:  
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Keterangan: 

N  =  Populasi ikan  yang akan dihitung 

M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas ke perairan 

C  =  Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) 

R  =  Ikan bertanda tertangkap kembali. 

Jumlah ikan bertanda yang dilepas (M) = 99 ekor. 

Jumlah ikan bertanda tertangkap kembali (R)  =  36 ekor.  

Jumlah ikan yang tertangkap oleh nelayan baik bertanda maupun tidak bertanda (C) = 

4.667 gram 

N = (99 : 36) x 4.667 gram = 12.834,3 gram dalam 509 m
2
, atau 12,83 kg/0,0509ha, 

atau   254 kg/ha.   

 Komposisi hasil tangkapan di Waduk Cikoncang adalah Nila (Chichild) 19,3%, 

Reddevil (Chichild) 39,2%, Buing (Barbs) 26,1%, Gabus (Snake head) 5,4 %, Nilem 

(Barbs) 8,4 %, Tawes (Minows) 0,9 %, dan Sidat (Others) 0,7 %.   

 Stok ikan berdasarkan komosisi ikan di Waduk Cikoncang: Chichilds = 148,6 kg/ha, 

Barbs= 87,63 kg/ha, Snake head = 13,72 kg/ha, Minows = 2,03 kg/ha, others = 1,88 

kg/ha. 

 

B. Pendugaan Stok Ikan Berdasarkan Swept Area di Sungai Pamarayan 

 Alat tangkap yang digunakan Swept Area yaitu menyekat (block area) dengan 

jaring/waring, lingkaran dengan luas 5.996 m
2
. 

 Dilakukan percobaan penandaan ikan (tagging experiment), dipilih ikan yang 

dominan yaitu ikan nila. Ikan yang diberi perlakuan penandaan sebanyak 100 ekor.  

 Ikan yang sudah diberi tanda kemudian dimasukan ke dalam lokasi yang sudah di 

sekat dengan waring (5996 m
2
). Selanjutnya dilakukan penangkapan di lokasi 

tersebut, dengan cara sapuan (luasan swept area dipersempit) disertai dengan 

penangkap ikan dengan seser dan jala. 

 Setelah dilakukan penangkapan kembali dengan cara swept area maka ikan bertanda 

tertangkap kembali ada 14 ekor. Jumlah semua tertangkap kembali 1.683 gram. 

 Pendugaan Stok Ikan: 
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Keterangan: 

N  =  Popuasi ikan yang akan dihitung 

M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas ke perairan 

C  =  Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) 

R  =  Ikan bertanda tertangkap kembali. 

Jumlah ikan bertanda yang dilepas (M) = 100 ekor. 

Jumlah ikan bertanda tertangkap kembali (R) = 14 ekor.  

Jumlah ikan yang tertangkap oleh nelayan baik bertanda maupun tidak bertanda (C) = 

1.683 gram. 

N = (100 : 14) x 1.683 gram = 12,02  kg dalam 5.996 m
2
, atau 20,1 kg/ha 

 Komposisi hasil tangkapan terdiri dari Sungai Pamarayan: Nila merah (Chichild) 

37%, nila hitam (Chichild) 11%, Lele (Cat fish) 18%, Betutu others 10%, Bawal 

others 8%, Nilem (Barbs) 6%, Tawes (Minows) 3%, Sepat siam (Labyrinth) 2%, 

Lampam (Minows) 1 %, Temperas (Barbs) 1%, Gabus/Bujuk (Snake head) 3%.  

 Stok ikan berdasarkan komposisi Chichlild = 9,65 kg/ha, Catfish = 3,62 kg/ha, Barbs 

= 1,41 kg/ha, Minows = 0,8 kg/ha, Snakehead = 0,60 kg/ha, dan others = 3,6 kg/ha. 

 

 
Gambar 4.5.1. Percobaan Penandaan Ikan 
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C. Pendugaan stok ikan berdasarkan Swept Area di Waduk Cirata 

 Alat tangkap yang digunakan Swept Area yaitu menyekat (block area) dengan 

jaring/waring, bentuk empat persegi panjang panjang 60 m dan lebarnya 50 m. 

 Dilakukan percobaan penandaan ikan (tagging experiment), dipilih ikan yang dominan 

yaitu ikan nila. Ikan yang diberi perlakuan penandaan sebanyak  83 ekor.  

 Ikan yang sudah diberi tanda kemudian dimasukan ke dalam lokasi yang sudah di sekat 

dengan waring (panjang 60 m, lebar 50 m). Selanjutnya dilakukan penangkapan di 

lokasi tersebut, dengan cara sapuan (luasan swept area dipersempit) disertai dengan 

penangkap ikan dengan seser dan jala. 

 Setelah dilakukan penangkapan kembali dengan cara swept area maka ikan bertanda 

tertangkap kembali ada 17 ekor (4.700 gram). Jumlah ikan bertanda (4.700 gram) dan 

tidak bertanda (50.025 gram) yang tertangkap kembali adalah 9.725 gram. 

 Estimasi luas area yang sapu (swept area) yaitu 60 x 50 m
2
 = 2500 m

2
 (0,3 ha).  

 Pendugaan Stok Ikan: 

 

Keterangan: 

N  =  Popuasi ikan yang akan dihitung 

M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas ke perairan 

C  =  Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) 

R  =  Ikan bertanda tertangkap kembali. 

Jumlah ikan bertanda yang dilepas (M) = 83 ekor. 

Jumlah ikan bertanda tertangkap kembali (R) = 17 ekor.  

Jumlah ikan yang tertangkap oleh nelayan baik bertanda maupun tidak bertanda (C) = 

9.725 gram 

N = (83 : 17) x 9.725 gram = 47,53 kg dalam 0,3 ha, atau 158,43 kg/ha 

 Komposisi hasil tangkapan di Waduk Cirata: Nila  53%, Patin 20,9%, Baung= 2,77%, 

Gabus 10,27%, Mas 5,46%, Tawes 4,51%, dan Lele 2,69 %.  

 Stok ikan berdasarkan komposisi ikan di Waduk Cirata: Nila = 83,97 kg/ha, Patin = 

33,11kg/ha, Baung = 4,39 kg/ha, Gabus = 1,63 kg/ha, Mas = 8,65 kg/ha, Tawes = 5,76 

kg/ha, Lele = 4,26 kg/ha, Bawal = 0,46 kg/ha. 
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D. Pendugaan stok ikan berdasarkan Swept Area di Sungai Citarum 

 Alat tangkap yang digunakan Swept Area yaitu menyekat (block area) dengan 

jaring/waring, bentuk empat persegi panjang panjang 50 m dan lebarnya 20 m. 

 Dilakukan percobaan penandaan ikan (tagging experiment), dipilih ikan yang dominan 

yaitu ikan nila. Ikan yang diberi perlakuan penandaan sebanyak 98 ekor.  

 Ikan yang sudah diberi tanda kemudian dimasukan ke dalam lokasi yang sudah di sekat 

dengan waring (panjang 60 m, lebar 50 m). Selanjutnya dilakukan penangkapan di 

lokasi tersebut, dengan cara sapuan (luasan swept area dipersempit) disertai dengan 

penangkap ikan dengan seser dan jala. 

 Setelah dilakukan penangkapan kembali dengan cara swept area maka ikan bertanda 

tertangkap kembali ada 12 ekor dan tidak bertanda 43 ekor, jumlah semua tertangkap 

kembali 55 ekor (2,3 kg). 

 Estimasi luas area yang sapu (swept area)  yaitu 50 m x 20 m= 1.000 m
2
 (0,1 ha).  

 Pendugaan Stok Ikan: 

 

Keterangan: 

N  =  Popuasi ikan  yang akan dihitung 

M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas ke perairan 

C  =  Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) 

R  =  Ikan bertanda tertangkap kembali. 

Jumlah ikan bertanda yang dilepas (M) = 98 ekor. 

Jumlah ikan bertanda tertangkap kembali (R) = 12 ekor.  

Jumlah ikan yang tertangkap oleh nelayan baik bertanda maupun tidak bertanda (C) = 

2,3 kg. 

N = (98 : 12) x 2,3 kg = 18,78 kg dalam 0,1 ha, atau 187,8 kg/ha 

 Komposisi hasil tangkapan terdiri dari Nila 33,5  %, Tagih 17,6 %, Garang 35 %, 

Lelawak = 6 %, Goldsom (Amphilophus citrinellus) 6,5 %, dan Sapu-sapu 3 %.  

 Stok ikan berdasarkan komposisi Nila = 62,91 kg/ha, Tagih 33 kg/ha, Garang = 65,73 

kg/ha, Lelawak = 11,26 kg/ha, Goldsom = 12,20 kg/ha, dan sapu-sapu = 2,67 kg/ha. 
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Stok ikan sungai di WPPNRI-PD 433 berkisar antara 20,1- 187,8 kg/ha dengan rata-rata 

103,95 kg/ha. Sedangkan stok ikan di waduk WPPNRI-PD 433 berkisar antara 158,43-254 

kg/ha dengan rata-rata 206,21 kh/ha.   

 

Tabel. 4.5.1. Komposisi Jenis ikan Sungai Citarum dan Pamarayan   

Citarum Pamarayan Rata-rata 

(%) Jenis ikan % Jenis Ikan % 

Nila (Chilids)         40 Nila (Chilids) 48 44 

Ikan berkumis (Catfish) 52,8 Ikan berkumis (Catfish) 18 35,4 

Tawes  (Minows)         6 Tawes  (Minows)         4 5 

Karper (Barb) 0 Karper (Barb) 7 3,5 

Gabus (Snakehead) 0 Gabus (Snakehead) 3 1,5 

Sepat (Labyrinth) 0 Sepat (Labyrinth) 2 1 

Lain (Sapu sapu) 1,2 Lain (Bawal) 18 9,6 

 

Tabel.  4.5.2. Komposisi Jenis ikan Waduk Cirata dan Cikoncang   

Cirata Cikoncang Rata-rata 

( %) Jenis ikan % Jenis Ikan % 

Nila (Chilids)         

Ikan berkumis (Catfish) 

Tawes  (Minows)         

Karper (Barb) 

Sebarau (Carb) 

Gabus (Snake head) 

Lain-Lain 

53 

26,6 

4,4 

0 

5,7 

10,3 

0 

Nila (Chilids) 

Ikan berkumis (Catfish) 

Tawes (Minows) 

Karper (Barb) 

Sebarau (Carb) 

Gabus (Snake head) 

Lain-Lain (Sidat) 

58,5 

0 

0,9 

34,5 

0 

5,4 

0,7 

55,7 

13,3 

2,7 

17,7 

2,8 

7,8 

0,6 

 

Tabel 4.5.3. Stok Ikan di waduk WPPNRI-PD 433 (Kasus Waduk Cirata dan Cikoncang) 

Jenis Ikan % kg/ha 

Nila (Chilids)         55,7 114,85 

Ikan berkumis (Cat-fish) 13,3 27,43 

Tawes  (Minows) 2,7 5,57 

Karper (Barb) 17,7 36,50 

Sebarau (Carb) 2,8 5,77 

Gabus (Snake head) 7,8 16,08 

Lain lain 0,6 0,01 

TOTAL 100 206,21 
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Tabel 4.5.4. Stok Ikan di Sungai WPPNRI-PD 433 (Kasus Sungai Citarum dan Ciujung) 

Jenis Ikan % kg/ha 

Nila (Chilids)         44 45,73 

Ikan berkumis (Catfish) 35,4 36,79 

Tawes  (Minows) 5 5,19 

Karper (Barb) 3,5 3,63 

Sebarau (Carb) 1,5 1,56 

Gabus (Snakehead) 1 1,08 

Lain lain (Betutu, Bawal) 9,6 9,97 

TOTAL 100 103,95 

 

4.6. Dinamika Populasi 

A. Dinamika Populasi Beberapa Jenis Ikan di Waduk Cikoncang 

Tabel 4.6.1.Beberapa parameter populasi ikan Nilem (Osteochilus vittatus), Gabus (Channa 

striata), Nila (Oreochromis nilotica), Reddevil (Amphilophus labiatus), dan Tawes(Barbodes 

gonionotus) di Waduk Cikoncang dan Bendungan Pamarayan, Provinsi Banten. 

Jenis Ikan 
L∞ 

(cm) 

K 

(year) 
M Z F E 

Di Waduk Cikoncang 

Nilem(Osteochilus vittatus ) 43 0,31 0,755 1,798 1,044 0,58 

Gabus (Channa striata), 52 0,51 0,8968 3,050 2,153 0,7 

Nila (Oreochromis nilotica) 44,5 0,33 0,779 4,176 3,396 0,8 

Reddevil (Amphilophus labiatus) 24,70 0,27 0,799 3,378 2,579 0,76 

Di Bendungan Pamarayan, Sungai Ciujung 

Tawes (Barbodes gonionotus) 39,7 0,15 0,476 3,848 3,371 0,8 

 

Pada Tabel 4.6.1.memperlihatkan parameter dinamika populasi ikan Nilem, Gabus, 

Nila, dan Reddevil di Waduk Cikoncang dan ikan Tawes di Bendung Pamarayan Sungai 

Ciujung. Mortalitas karena penangkapan lebih besar daripada mortalitas alami sehingga  

eksploitasi sudah lebih tangkap (over fishing) melebihi laju penangkapan optimum E=0,5 

(Gulland dalam Pauly, 1984).  

 

1. Nilem (Osteochilus vittatus ) 

 

Panjang infinitive L∞ = 43 cm, k = 0.31, temperatur rata-rata 28.5 
o
C. Mortalitas alami 

(M) = 0,755, Rn = 0,474, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 1,044, 
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mortalitas total (Z) = 1,798.  Laju eksploitasi (E) = 0,58. t0 = -0,332399, laju pertumbuhan Lt 

= 43 (1-e 
-0.31 (t-t0)

). Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 10 – 24 

cm. Jumlah sampel (n) yang diambil untuk dianalisis 589 ekor. Ukuran ikan Nilem 

terpanjang selama penelitian didapatkan pada bulan April, yaitu: 23 dan 24 cm. 

Pada Gambar 4.6.1,  memperlihatkan  grafik sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan 

ikan Nilem dalam grafik Von Bertalenvy. 

 

 

Gambar  4.6.1.  Grafik Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Nilem di 

Waduk Cikoncang (VBGF). 

 

 

Gambar  4.6.2.  Mortalitas Alami (M) ikan Nilem di Waduk Cikoncang. 
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Gambar  4.6.3.  Mortalitas Total (Z) ikan Nilem di Waduk Cikoncang. 

 

 

Gambar  4.6.4.  Nilai Rn ikan Nilem di Waduk Cikoncang. 

 

2. Gabus (Channa striata) 

Panjang infinitive (L∞) = 46,20 cm, k = 0,41. Temperatur rata-rata 28.5 
o
C. Mortalitas 

alami (M) = 0.8968, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 2,153, mortalitas 

total (Z) = 3,050.  Laju eksploitasi (E) = 0,7;  t0 = -0,505627, laju pertumbuhan Lt = 46,20 

(1-e 
-0.41 (t-t0)

). Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 10-45 cm. 

Jumlah sampel (n) yang diambil untuk dianalisis 176 ekor. Ukuran ikan Gabus terpanjang 
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selama penelitian didapatkan pada bulan Juli satu ekor 40 cm, bulan Agustus (40 cm dan 45 

cm), dan bulan September satu ekor yaitu: 45 cm. Gambar 4.6.5 memperlihatkan grafik 

sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Tawes dalam tahun 2021. 

 

 

Gambar  4.6.5. Grafik Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan Gabus di 

Waduk Cikoncang (VBGF) 

 

 
Gambar 4.6.6. Rn pertumbuhan ikan Gabus di Waduk Cikoncang 
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Gambar 4.6.7.  Mortalitas alami (M) ikan Gabus di Waduk Cikoncang. 

 

 
Gambar 4.6.8.  Mortalitas total (Z) ikan Gabus di Waduk Cikoncang. 

 

3. Nila (Oreochromis nilotica) 

Panjang infinitive L∞ = 44,50 cm, k = 0.33. Temperatur rata-rata 28.5 
o
C. Mortalitas 

alami (M) = 0,7799, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 3,3966, mortalitas 

total (Z) =4,176.  Laju eksploitasi (E) = 0,81. t0 = -0,314619.  Laju pertumbuhan Lt = 44,50 

(1-e 
-0.33 (t-t0)

). Ukuran ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 5,0–40 cm. Jumlah sampel 

(n) yang diambil untuk dianalisis 4.161 ekor.  Ukuran ikan Nila terpanjang selama penelitian 
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didapatkan pada bulan Mei yaitu: 38–40 cm (4 ekor), bulan Juni 38–40 cm (4 ekor), dan 

bulan Juli 38–40 sebanyak 9 ekor. Gambar 4.6.9. memperlihatkan grafik sebaran ukuran 

panjang dan pertumbuhan ikan Nila dalam tahun 2021. 

 

 
Gambar 4.6.9.  Grafik Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan Nila di 

Waduk Cikoncang (VBGF) 

 

Dengan persamaan Von Bertalanffy diduga panjang maksimal ikan Nila (L∞) = 44,50 

cm sudah berumur lebih dari 10 tahun dan kecepatan pertumbuhan (k) = 0,33. Pola 

pertumbuhan ikan Nila tertera pada Grafik 4.6.9. 

 

 
 

Gambar 4.6.10. Nilai Rn pertumbuhan ikan Gabus di Waduk Cikoncang. 
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Gambar 4.6.11. Mortalitas (M) Alami Ikan Nila di Waduk Cikocang 

 

 
Gambar 4.6.12. Mortalitas (Z) Ikan Nila di Waduk Cikocang 

 

Dengan paket program Elefan II di dapatkan nilai parameter mortalitas total (Z) = 

3,575/thn dengan asumsi temperatur di perairan Waduk Cikoncang alami (M=0,7794).   Laju 

penangkapan (E) = 0,7 berarti laju penangkapan ikan Nila masih tergolong lebih tangkap dari 

laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984).  Mortalitas penangkapan 
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lebih besar dari mortalitas alami, dan laju tangkapan mencapai laju tangkapan optimum, 

namun populasinya di waduk masih dominan.  Hal ini karena ikan Nila termasuk ikan yang 

sering di introduksikan ke waduk, sehingga mudah menyebar ke perairan lainnya. Selain dari 

itu ikan Nila mempunyai toleransi yang kuat beradaptasi terhadap perubahan kualitas 

lingkungan, dan mudah berkembang biak sepanjang waktu (Pullin, 1996). 

 

4. Reddevil (Amphilophus labiatus) 

Panjang infinitive L∞ = 24,70 cm, K = 0,27. Temperatur rata-rata 28.5 
o
C. Mortalitas 

alami (M) = 0,79949, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 2,5785 mortalitas 

total (Z) = 3,378.  Laju eksploitasi (E) = 0,76. Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang 

didapatkan berkisar antara 11–20 cm. Jumlah sampel (n) yang diambil untuk dianalisis 1371 

ekor. Ukuran ikan Reddevil terpanjang selama penelitian didapatkan pada bulan Juli 

sebanyak 7 ekor ukuran  26 cm. Percepatan pertumbuhan ikan Reddevil  K=0, 27 artinya 

kecepatan yang baik dan melihat grafik ini, maka ikan Reddevil masih bisa untuk lebih besar 

dan akan dapat tertangkap dengan ukuran lebih besar lagi.  

 

 
 Gambar 4.6.13.  Mortalitas total (Z) ikan Reddevil di Waduk Cikocang 
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Gambar 4.6.14.  Mortalitas Alami (M) ikan Reddevil hasil tangkapan di Waduk Cikocang 

 

 
Gambar 4.6.15.Grafik Mortalitas Alami (M) ikan Reddevil hasil tangkapan di Waduk 

Cikocang 
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B. Pendugaan stok ikan berdasarkan Swept Area di S. Ciujung Bendung Pamarayan  

1. Ikan Tawes 

 

 

Gambar 4.6.16.  Grafik Sebaran ukuran Panjang dan Pola pertumbuhan ikan Tawes hasil  

tangkapan di Waduk Cikocang 

 

Panjang infinitive L∞ = 31,75 cm, K = 0,51. Temperatur rata-rata 28.5 
o
C. Mortalitas 

alami (M) = 1, 3938, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 1,3275 mortalitas 

total (Z) = 2,721. Laju eksploitasi (E) = 0,48. Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang 

didapatkan berkisar antara 12–26 cm. Jumlah sampel (n) yang diambil untuk dianalisis 380 

ekor.  Ukuran ikan Tawes  terpanjang selama penelitian didapatkan pada bulan Juni sebanyak 

9 ekor ukuran 26 cm, 20 cm (8 ekor). Pada bulan Agustus ukuran 25 cm (12) dan September 

ukuran 25 cm (19 ekor). Percepatan pertumbuhan ikan Tawes K=0,610 artinya kecepatan 

yang baik dan melihat grafik ini ikan tawes masih bisa untuk lebih besar dan akan dapat 

tertangkap dengan ukuran lebih besar lagi.   

Menggunakan persamaan Von Bertalanffy didapatkan panjang maksimal ikan Tawes 

(L∞) = 10.50 cm dengan  kecepatan pertumbuhan (K) = 0,61. Dengan paket program Elefan 

II di dapatkan nilai parameter mortalitas total (Z) = 2,209 (Grafik 4.4.13.A) dengan ketentuan 

temperature di Waduk Cikoncang rata-rata 28,5 
o
C, mortalitas alami (M) =1,74. Mortalitas 

penangkapan (F) = 0,35, dan laju penangkapan (E) = 0,17. Laju penangkapan ikan Tawes  

belum maksimal karena masih rendah yaitu dengan nilai tangkapan (E) = 0,17  berarti masih 
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berada dibawah Tingkat optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984). Tidak terjadi lebih 

tangkap  (over fishing) pada saat ini dan usaha penangkapan ikan dapat diteruskan.  

 
Gambar 4.6.17.  Rn Ikan Tawes di Bendungan Pamarayan, Sungai Ciujung 

 

 
Gambar 4.6.18.  Mortalitas Total (Z) ikan Tawes (Barbodes gonionotus) di Bendungan 

Pamarayan 
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Grafik 4.6.19.  Mortalitas alami (M) Ikan Tawes (Barbodes gonionotus) di Bendungan 

Pamarayan 

 

Laju penangkapan ikan Tawes masih dapat diteruskan karena belum lebih tangkap 

(over fishing). Populasi ikan tawes masih dominan sehingga nelayan dapat meneruskan usaha 

penangkapan ikan akan tetapi harus diwaspadai agar tetap terjaga dari kelebihan tangkap. 

Dengan paket program Elefan II di dapatkan nilai parameter mortalitas total (Z)=2,721 dan 

mortalitas alami (M) = 1,13938 (Grafik 4.6.18 dan 4.6.19). Hal ini menyebabkan mortalitas 

penangkapannya (F) = 1,58162 lebih besar dari mortalitas alami. Hal ini menyebabkan ikan 

tawes banyak berukuran kecil tertangkap sehingga kematian pada saat aktivitas penangkapan 

harus dijaga karena ikan akan kemungkinan belum memijah.  

 

 

4.7. Nilai Potensi Lestari (MSY), Jumlah Tangkap Boleh (JBT) di Perairan Waduk 

dan Sungai 

Persamaan MSY = 0,5. Z. Biomas, JBT = 80 %. MSY 

Nilai Potensi Lestari (M SY), Jumlah Tangkap Boleh (JBT) di Perairan Waduk: 

 Komposisi hasil tangkapan di Waduk Cikoncang adalah : 

 Nila (Chichild) 19,3 %,   

 Redevil (Chichild) 39,2 %,   

 Buing = 26,1 (Barbs) %,  

 Gabus 5,4 % (Snake head),   

 Nilem (Barbs)= 8,4 %,  

 Tawes (Minows)= 0,9 % ,   

 Sidat (Others) = 0,7 %.   
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Tabel 4.7.1. Stok, Potensi lestari (MSY), JTB Ikan di Sungai Ciujung Pamrayan 

Jenis Ikan % 
Biomas 

kg/ha 
z 

MSY 

kg/ha 

JTB 

kg/ha 

Nila (Chilids)         48 9,65 1,597 * 7,7 6,16 

Ikan berkumis (Catfish) 18 3,62 1,915 *  3,47 2,78 

Tawes  (Minows) 3,9 0,8 2,721  1,1  0,88 

Karper (Barb) 3,5 1,41 1,79  2,68  1,26 

Gabus (Snakehead) 7 0,60 3,05  0,91 0,73 

Lain lain (Betutu, Bawal) 19,6 3,60 3,57 *  6,43 5,14 

TOTAL 100 20,1  22,29 16,95 

Keterangan : * Aida, et al 2020. 

 

Tabel  4.7.2. Stok, Poetnsi Lestari (MSY), JTB di waduk Cikoncang 

Jenis Ikan % 
Biomas 

kg/ha 
Z 

MSY 

(Kg/ha) 

JTB 

(Kg/ha 

Nila (Chilids)         58,5 148,59 4,2 241,18 192,95 

Tawes  (Minows) 0,9 2,286 3,8 10,58 8,47 

Karper (Barb) 34,5 87,63 1,79 32,67 26,13 

Gabus (Snake head) 5,4 13,716 3,05 24,52 19,62 

Lain Lain (Sidat) 0,7 1,778 - - - 

TOTAL 100 254  345,45 276,37 

 

 

Tabel 4.7.3.  Stok, Poetnsi Lestari (MSY), JTB di waduk WPPNRI-PD 433 (Kasus Waduk             

                   Cirata dan Cikoncang) 

 

Jenis Ikan % 
Biomas 

kg/ha 
Z 

MSY 

(Kg/ha) 

JTB 

(Kg/ha 

Nila (Chilids)         55,7 114,85 4,2 241,18 192,95 

Ikan berkumis (Catfish) 13,3 27,43 1,91* 

 

26,26 21,01 

Tawes  (Minows) 2,7 5,57 3,8 10,58 8,47 

Karper (Barb) 17,7 36,50 1,79 32,67 26,13 

Sebarau (Carb) 2,8 5,77 3,55* 

 

10,24 8,19 

Gabus (Snakehead) 7,8 16,08 3,05 24,52 19,62 

TOTAL 100 206,21  345,45 276,37 

Keterangan : * Aida et al., 2020. 
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Tabel. 4.7.4. Stok, Potensi lestari (MSY), JTB Ikan di Sungai WPPNRI-PD 433 (Kasus   

                    Sungai Citarum dan Ciujung) 

 

Jenis Ikan % 
Biomas 

kg/ha 
z 

MSY 

kg/ha 

JTB 

kg/ha 

Nila (Chilids)         44 45,73 1,597 * 36,51 29,21 

Ikan berkumis (Catfish) 35,4 36,79 1,915 * 35,22 28,18 

Tawes  (Minows) 5 5,19 2,721 7,06 5,65 

Karper (Barb) 3,5 3,63 3,8 6,90 5,52 

Sebarau (Carb) 1,5 1,56 3,547 2,77 2,21 

Gabus (Snake head) 1 1,08 3,05 1,65 1,32 

Lain lain (Betutu, Bawal, 

Sapu Sapu) 

9,6 9,97 3,57 * 17,79 14,23 

TOTAL 100 103,95  107,9 86,32 

Keterangan : * Aida et al., 2020. 
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Stok ikan sungai di WPPNRI-PD 433 berkisar antara 20,1- 187,8 kg/ha dengan rata 

rata 103,95 kg/ha. Sedangkan stok ikan di Waduk WPPNRI-PD 433 berkisar antara 

158,43 - 254 kg/ha dengan rata-rata 206,21 kg/ha. Dengan komposisi Nila (Chilids) = 

44 %, ikan berkumis (Cat-fish) = 35,4 %, Tawes (Minows) = 5 %, Karper (Barb) = 

17,7 %, Gabus (Snake head) = 1,5 %, Sepat (Labyrinth) = 1 %, Lain (Sapu-sapu) = 

9,6%. 

2. Stok ikan sungai di WPPNRI-PD 433 berkisar antara 20,1- 187,8 kg/ha dengan rata 

rata 103,95 Kg/ha. Dengan komposisi Nila (Chilids) = 55,7 %., Ikan berkumis (Cat-

fish) = 13,3%., Tawes (Minows) = 2,7 %, Karper (Barb) = 3,5 %,  Gabus (Snake 

head) = 2,8 %., Sepat (Labyrinth) = 7,8 %., Lain (Bawal) = 0,6 %. 

3. Potensi lestari WPPNRI-PD 433 di Sungai Jawa Barat dan Banten adalah 175,83 kg 

per hektar dan jumlah tangkap yang diperbolehkan 140,66 kg per hektar. Potensi 

lestari di waduk 150,29 kg per hektar dan Jumlah tangkap yang diperbolehkan 120,23 

kg per hektar. Eksploitasi penangkapan antara 0,5 – 0,7 yang berarti secara 

keseluruhan sudah over fishing. Potensi produksi ikan antara 374 – 497. 

4. Secara umum kualitas air di Waduk Cikoncang dan Pamarayan masih dalam ambang 

batas yang dizinkan untuk kualitas perairan kelas II Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 82 tahun 2001. 

 

5.2. Rekomendasi 

1. Seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah WPPNRI-PD 433 Banten dan Jawa 

Barat seharusnya mendukung program kali bersih (PROKASIH) dengan menjaga 

kebersihan perairan sungai yang  akan meningkatkan sumberdaya ikan. 

2. Untuk menaikan potensi sumberdaya ikan perlu dilakukan penebaran di perairan umum 

sungai dan waduk, hendaknya jenis ikan asli yang ditebar (Tawes, Baung, dan 

Lelawak), bukan ikan introduksi seperti ikan Nila. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Blanko Pengelompokan Ikan Dominan  
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Lampiran 2. Contoh Form hasil tangkapan dan frekuensi panjang 
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Lampiran 3. Kualitas air 

Kualitas air  Hasil pengukuran kualitas air (fisika-kimia) Pamarayan dan Waduk Cikoncang. 

No Parameter 
Kriteria Kelas 

II* 
Pamarayan Waduk Cikoncang 

 Fisika Perairan     

1. Suhu perairan (
o
C) - 29,7 31,63 

2. Kedalaman (m)  2,4 2,6 

3. TDS (mg/L) 1000 82,7 182,9 

4. DHL (μs/cm) - 126 143 

5. Kecerahan (cm) - 65 109,75 

6. TSS (mg/L) 50 4 8,75 

 

 Kimia Perairan     

7. pH 6-9 7 7,48 

8. DO (mg/L) 4 3,9 6,29 

9. CO2 (mg/L) -   

10. Total Phospat (mg/L) 0,2 0,017 0,036 

11. Ortho- Phospat (mg/L) - 0,014 0,019 

12. Amoniak (N-NH3) - < 0,100 < 0,100 

13. Nitrit (NO2) 0,06 < 0,010 < 0,010 

14. Nitrat (NO3) 10 0,025 0,127 

15. Klorofil-a (mg/m
3
) 25 8,8 2,6 

*PP RI No. 82/2001 
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Lampiran 4. Beberapa Foto Kegiatan di WPPNRPPD 433 BANTEN 

 

 

Evaluasi data hasil tangkapan ikan dan frekuensi 

panjang 

 

Salah satu enmerator nelayan jaring 

 

Nelayan dengan jala 

 

Jaring untuk nelayan 

 

Tim survey BRPPUPP, nelayan enumerator dan koordinator lapangan 

 

 

 


