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ABSTRAK 
 

Pengkajian stok mencakup suatu estimasi tentang jumlah atau 
kelimpahan dari sumberdaya, mencakup pula pendugaan terhadap laju 
penurunan sumberdaya yang diakibatkan oleh penangkapan serta sebab-sebab 
lainnya. Salah satu perairan umum daratan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
Waduk Bili Bili yang terletak di Kabupaten Gowa. Luas daerah tangkapannya 
adalah 384,4 km2 dengan luas genangan 18,5 km2 dan kedalaman efektif 36,6 m. 
Kegunaan utama Waduk Bili Bili sebagai sumber air irigasi, pengendali banjir dan 
PLTA selain itu juga sebagai objek wisata dan kegiatan perikanan. Tujuan 
Penelitian adalah untuk mengetahui stok ikan, potensi ikan dan aktivitas 
perikanan di Waduk Bili Bili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Penelitian ini 
bersifat survei-eksploratif yang meliputi pengumpulan data dan informasi secara 
primer dan sekunder. Lingkup kegiatan meliputi kajian/analisa parameter fisika, 
kimia dan biologi perairan, Biologi ikan dan penangkapan yaitu potensi dan kajian 
stok serta kajian social ekonomi dengan wilayah kerja adalah Waduk Bili Bili 
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian akan 
melibatkan para peneliti yang mempunyai keahlian di bidang manajemen 
sumberdaya perairan, dinamika populasi ikan, ekologi perairan, biologi 
perikanan, Sosial ekonomi perikanan dan penangkapan. Hasil dan kesimpulan 
dari penelitian ini Jumlah stok ikan di Waduk Bili Bili adalah 16,74 kg/ha. Potensi 
Produksi Ikan (PPI) berdasarkkan MEI Morpho Edaphik Index 47,27 kg/ha/tahun. 
Sedangkan berdasarkan Chlorofil-a Potensi Produksi Ikan Waduk Bili Bili 
sebesar 794,27 kg/ha/tahun.Potensi Lestari (PL) di Waduk Bili Bili untuk ikan nila 
16,74 ton, ikan betutu 22,01  ton, ikan tawes 15,82 ton dan ikan gabus 21,01 ton. 
Potensi Lestari rata rata ke empat ikan dominan di waduk Bili Bili 18,90 ton. 
Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Waduk B ilibili untuk ikan nila 
13,40 ton, ikan betutu 17,61 ton, ikan tawes 12,66 ton dan ikan gabus 16,81 ton. 
JTB rata rata keempat ikan dominan di Waduk Bili Bili 15,12 ton.Parameter 
lingkungan (fisika, kimia dan biologi) perairan Waduk Bili Bili relatif masih cukup 
baik terutama untuk kehidupan organisme akuatik, namun dengan semakin 
bertambahnya aktivitas manusia kondisi perairan Waduk Bili Bili terancam, 
aktivitas tersebut antara lain dari perkebunan, pertanian, penambangan pasir dan 
limbah industri dan masyarakat. Besar rata-rata pendapatan nelayan bili-bili 
sebesar Rp. 59,802,400 per tahun. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kajian stok ikan adalah ilmu atau pengetahuan untuk mengestimasi 

parameter dinamika populasi ikan guna pengelolaan unit stok yang lebih baik 

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

mencakup suatu estimasi tentang jumlah atau kelimpahan dari sumberdaya, 

mencakup pula pendugaan terhadap laju penurunan sumberdaya yang diakibatkan 

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

ikan sangatlah diperlukan untuk memenuhi tujuan pengelolaan sektor perikanan 

yaitu mencapai hasil yang berkelanjutan, menghindari kegagalan dalam proses 

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

rencana pengelolaan perikanan khususnya perikanan tangkap telah banyak 

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

wilayah perikanan perairan umum upaya penyusunan rencana pengelolaan tersebut 

belum banyak dilakukan (Dahuri, 2012). 

Pengkajian stok ikan yang dieksploitasi dapat dibuat dengan data perikanan 

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

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

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

Tujuan dari frekuensi sebaran panjang adalah untuk mengetahui komposisi ukuran 

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

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

tersebut harus dikurangi. Sedangkan apabila terlalu banyak ikan berukuran besar 

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

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

biologi ikan (misalnya ukuran ikan dewasa dan siap memijah/tingkat kematangan 
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gonad) 5) Data alat tangkap (misalnya ukuran mata jaring) dan operasi 

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

penangkapan optimum (tingkat optimum dari mortalitas/kematian karena 

penangkapan) dan dapat ditentukan hasil tangkapan maksimum lestari atau nilai 

dan posisi sekarang terhadap optimalnya (Sukimin, 2006). 

Definisi pengelolaan perikanan berdasarkan Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang 

terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, 

pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta 

penegakan hukum dari peraturan perundang undangan di bidang perikanan, yang 

dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai 

kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah 

disepakati.   

Waduk merupakan salah satu contoh perairan tawar yang dibuat dengan 

cara membendung sungai tertentu dengan berbagai tujuan yaitu sebagai pencegah 

banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, 

kegiatan Perikanan, dan bahkan untuk kegiatan wisata. Waduk Bili Bili yang 

merupakan salah satu waduk terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan terletak ± 30 km 

di sebelah timur Kota Makasar dan berada pada bagian tengah DAS Jeneberang. 

Waduk ini membendung Sungai Jeneberang yang berada di Desa Bili Bili 

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.Waduk Bili Bili mulai diresmikan 

penggunaannya pada tahun 1999 (Achsan:2015 dalam Sejati et al. 2016). Waduk 

Bili Bili yang kini telah terbangun dan berada dibawah pengelolaan Balai Besar 

Wilayah Sungai Pompongan-Jeneberang dalam pengembangannya menjadi 

infrastruktur dengan fungsi multipurpose, disamping sebagai pengendali banjir 50 
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tahunan dan pembangkit tenaga listrik, waduk ini juga berorientasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan terutama untuk 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar. Orientasi tersebut 

seperti penyedian air baku, irigasi, perikanan darat, industri serta pariwisata 

(Mustaqim, 2014). Waduk ini merupakan waduk serbaguna yang dibangun dengan 

tujuan untuk pengendalian banjir, pemenuhan kebutuhan air irigasi, suplai air baku 

dan pembangkit listrik tenaga air (Sejati et al. 2016).  

 Permasalah utama Waduk Bili Bili adalah tingginya sedimentasi yang 

erjadiadanya perubahan kondisi daerah tangkapan waduk karena adanya erosi 

akibat perubahan pemanfaatan lahan dan juga terjadinya longsoran material 

vulkanis pada dinding kaldera gunung Bawakaraeng pada tahun 2004 yang 

merupakan hulu DAS Jeneberang. Berdasarkan echosounding kondisi dasar Waduk 

Bili Bili tahun 1999 - 2011 laju sedimentasi yang terjadi adalah sebesar 605.772 m3 

per tahun (Sejati et al. 2016). 

(Pais, 2012), aliran air yang masuk ke dalam waduk akan digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan seperti yang diuraikan di atas, adapun debit air yang masuk 

ke waduk baik itu yang berasal dari sungai maupun hujan akan dikeluarkan melalui 

outlet irigasi yang akan menggerakan turbin untuk membangkitkan tenaga listrik, 

ketika volume air yang masuk ke bendungan berada pada posisi high water lavel 

maka air akan dilimpaskan melalui spilway untuk menjaga agar volume air tetap 

berada dalam keadaan normal. Selanjutnya air yang dikeluarkan untuk 

membangkitkan listrik akan digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan air dan air 

baku. Selanjutnya akan dijelaskan pada gambar berikut. 
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Gambar Skema penggunaan air Waduk Bili Bili (Pais, 2012) 

 

Waduk Bili Bili merupakan waduk yang memiliki bendungan utama tipe 

urugan batu dengan tinggi 76 m. Luas daerah tangkapannya adalah 384,4 km2 

dengan luas genangan 18,5 km2 dan kedalaman efektif 36,6 m. Adapun volume 

tampungan total waduk Bili Bili yang dapat dibendung adalah sebesar 375.000.000 

m3 dengan volume tampungan efektif sebesar 346.000.000 m3 dan volume 

tampungan mati sebesar 29.000.000 m3. Bendungan Bili Bili memiliki elevasi puncak 

EL. + 106,0 m dimana untuk elevasi muka air normal (NWL) berada pada EL. + 99,5 

m dan untuk elevasi muka air rendah adalah EL. + 65,0 m (JICA,2005 dalam Asrib 

et al. 2011). Bendungan ini terletak di Kabupaten Gowa sekitar 30 km di sebelah 

Timur Kota Makassar dan ke arah hulu pertemuan Sungai Jeneberang dan Sungai 

Jenelata (Jafar et al. 2017).  Berdasarkan Asrib et al. (2011), Secara geografis, 

daerah tangkapan waduk Bili Bili yang berada di wilayah sub DAS Jeneberang 

terletak antara 5o11’8”– 5o20’41” LS dan 119o34’30”–119o56’54” BT. Daerah 

tangkapan waduk berada pada hulu DAS Jeneberang dengan luas 384,4 km2 

(38.440 Ha). 
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Waduk merupakan salah satu contoh perairan tawar yang dibuat dengan 

cara membendung sungai tertentu dengan berbagai tujuan yaitu sebagai pencegah 

banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, 

kegiatan Perikanan, dan bahkan untuk kegiatan wisata (Burhannuddin, 2015). 

Waduk Bili Bili sejak dimulai penggenangannya pada tahun 1998, telah menjadi 

sasaran lapangan pekerjaan alternatif masyarakat sekitar khususnya dalam 

mengeksploitasi hasil perikanan yang ada pada perairan waduk tersebut. Dari hasil 

penelitian Studi Manajemen Terpadu Tahap II pada waduk Bili Bili tahun 2000/2001 

(Anonim, 2001 dalam Amir, 2006)), dinyatakan bahwa terdapat 6 (enam) jenis ikan 

bernilai ekonomis penting yang mendiami perairan waduk Bilibili, yaitu: ikan nila 

(65%), mas (17%), nilem (8%), tawes (4%), gabus (4%) dan mujair (2%). Ikan nila 

(Oreochromis niloticus) merupakan jenis ikan yang dominan dan telah mengalami 

tekanan penangkapanyang cukup tinggi (Amir, 2006). 

Masyarakat yang ada di kawasan bendungan Bili Bili mata pencaharian 

pokoknya adalah petani, pada musim kemarau petani tersebut tidak punya 

pekerjaan khususnya ibu-ibu, dengan adanya bendungan ini member peluang 

kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, khusunya wisata kuliner 

(Jafar et al. 2017). Kegiatan yang mendukung peningkatan perekonomian tersebut 

adalah adanya KJA dan penangkapan ikan, namun kegiatan perikanan tersebut 

bukanlah menjadi kegiatan utama pada saat ini namun kondisi tersebut dapat 

berubah karena nilai ekonomis ikan yang lebih baik sehingga nantinya eksplorasi 

dan eksploitasi perikanan di Waduk Bili Bili akan semakin meningkat.   

  Sampai saat ini belum ada data atau informasi jumlah stok atau potensi ikan 

di Waduk Bili Bili secara keseluruhan, data dan informasi perikanan yang ada hanya 

terbatas pada kondisi perairan seperti phytoplankton dan biologi beberapa jenis ikan 

belum mencerminkan kondisi Waduk Bili Bili keseluruhan. Penelitian yang ada 
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kebanyakan masih pada kondisi fisik waduk atau bendungan Bili Bili seperti 

sedimentasi atau hidroliginya serta penelitian social ekonomi masyarakat secara 

umum bukan masyarakat nelayan.   

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui stok ikan, potensi ikan dan 

aktivitas perikanan di Waduk Bili Bili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. 

 

PERKIRAAN KELUARAN 

  Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah tersedianya data dan 

informasi Stok dan potensi ikan serta aktivitas perikanan di Waduk Bili Bili 

Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang meliputi pengumpulan data dan 

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

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

potensi dan kajian stok serta kajian social ekonomi dengan wilayah kerja adalah 

Waduk Bili Bili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian 

akan melibatkan para peneliti yang mempunyai keahlian di bidang manajemen 

sumberdaya perairan, dinamika populasi ikan, ekologi perairan, biologi perikanan, 

Sosial ekonomi perikanan dan penangkapan.  
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Gambar  Peta dan Foto Lokasi Penelitian 

 

 

 

Metode Pengumpulan Data 

Lokasi Penelitian di Waduk Bili Bili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. 

Survei direncanakan sebanyak 2 kali untuk pengambilan sampel dan analisis di 

laboratorium. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. 

Pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan melalui pengambilan 

sampel, survei dan wawancara. Sedangkan data sekunder akan didapatkan melalui 

pengumpulan berbagai referensi yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui 

penelusuran pustaka dan dengan memanfaatkan data yang dikeluarkan oleh unit 

kerja, serta dari berbagai nara sumber dan hasil penelitian lembaga lainnya dengan 
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topik yang serupa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metoda 

survei (stratified sampling method) (Cooper dan Weekes, 1983). 

   Penentuan stasiun pengambilan contoh ditentukan berdasarkan pada 

pembagian wilayah waduk  seperti bagian tengah, inlet atau outlet waduk dan 

landuse disekitar waduk. Data lingkungan perairan meliputi data parameter fisika, 

kimia dan biologi, sampel dianalisa menggunakan buku petunjuk yang dikemukakan 

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

kedalaman dan daya hantar listrik. Parameter kimia yang akan diambil yaitu: pH, 

DO, dan Alkalinitas. Parameter biologi yang akan diambil yaitu makrozoobentos, 

perifiton dan chlorofil-a. 

   Data Penangkapan (aktivitas penangkapan) didapatkan melalui pengamatan 

langsung dilapangan dan wawancara dengan nelayan sera dari pembantu lapangan 

atau enumerator yang mencatat data setiap bulan. Pendugaan kepadatan ikan 

dengan akustik dilakukan dengan peralatan Biosonic DT-X scientific echosounder 

yang dioperasikan pada frekuensi 120 kHz. 

Standing Stock  

Metode Hidroakustik  

  Perhitungan standing stock dapat digunakan metode akustik atau sounder. 

Perhitungan standing stock dilakukan dengan metode akustik (sounder). Pendugaan 

kepadatan ikan dengan akustik dilakukan dengan peralatan Biosonic DT-X scientific 

echosounder yang dioperasikan pada frekuensi 200 kHz. 

Target Strenght 

Menurut Foote et al. (1984) dalam Arnaya (1991), target strength dan 

hubungannya dengan ukuran ikan dapat ditulis dengan persamaan: 
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TS = 20 Log L + A .......................................................................... (1) 

A adalah nilai TS untuk 1 cm panjang ikan (normalized target strength) 

dimana tergantung dari spesies ikan. Khusus untuk ikan-ikan yang mempunyai 

gelembung renang (bladder fish), hubungan linier tersebut sudah banyak diteliti 

dan diuji kebenarannya (Foote et. al., dalam Arnaya, 1991). Menurut Greene et 

al. (1991); Hewitt and Demer (1991) dalam MacLennan and Simmonds (2005), 

untuk pendeteksian nilai TS pada plankton dapat digunakan formulasi sebagai 

berikut: 

TS = -127.45 + 34.85 log (L) ……………...............….....................… (2) 

Di mana L adalah ukuran panjang plankton dalam mm dan diukur pada 

frekuensi 120 kHz. Satuan TS biasanya dinyatakan dalam bentuk Target Strength 

per kilogram (TSkg).    

 

Scattering Volume 

Distribusi ukuran dari nilai Sv pada berbagai frekuensi, digunakan TS 

sebagai akibat perubahan fluktuasi acak dari sinyal. Range frekuensi harus cukup 

untuk mencakup tanda batas atas dari sinyal. Frekuensi transisi k sekitar 2. 

Dimana k = 2π/λ dan satu adalah dimensi tipikal dari target 

Sv adalah determinan pada M frekuensi terpisah, ditulis sebagai fi untuk I 

= 1 ke M, kita memerlukan ukuran linier untuk kalkulasi, yakni koefisien hamburan 

balik volume adalah: 

Sv = 10 (Sv/10) .................................................................................... (3) 
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Pengukuran Sv Setiap aj, j = 1 ke N merepresentasikan beberapa interval 

dari ukuran. Ukuran interval tidak harus tumpang-tindih tetapi mereka hampir 

berdekatan. Jika Fj adalah jumlah jenis scatterers setiap unit volume. Fj 

menggambarkan distribusi ukuran. Scatering model meramalkan σbs satu target 

sebagai sebuah fungsi dari ka. Dengan begitu untuk setiap ukuran dan frekuensi, 

kita mengetahui σij = σbs = ki.aj. Keadaan bagian teori integrasi-gema linier 

dimana Si adalah penjumlahan dari kontribusi dari semua sampel.  

Si = ∑ σij Fj,  di mana i = 1 ke M …..................................................... (4) 

(Greenlaw, 1979 dalam MacLennan and Simmonds, 2005). Keterangan : σ : 

adalah target back scattering cross section 

 

 

 

 

Potensi Produksi Ikan  

Untuk menentukan potensi produksi ikan berdasarkan Morpho Edaphic Index 

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

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

satuan kg/ha/tahun. 

            Daya Hantar Listrik (Conductivity) µmhos/cm                  

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

            Kedalaman rata rata perairan (mean depth) m 

 

Berdasarkan Almazan dan Boyd (1990): 

Y = 1,43 + 24,48Xc – 0,15Xc2 

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

  Xc = Chlorophyll-a (mg/m3) 



11 
 

 

Pengukuran dan Analisis Kualitas Air 

a. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen) 

pengukuran oksigen dengan metode titrasi, yaitu dengan mereaksikan 

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

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

dipecah kembali ikatannya dengan penambahan Asam pekat (H2SO4), 

kemudian diberikan indikator amilum hingga berwarna biru. Larutan campuran 

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

b. Karbondioksida (CO2) 

Pengukuran karbondioksida dengan metode titrasi 

 

 

c. Suhu  

Pengukuran suhu air dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

termometer digital terkalibrasi. Termometer dicelupkan kedalam air 

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

catat hasil pengukuran.  

d. Kedalaman  

Pengukuran kedalaman dilakukan menggunakan alat bantu deep 

sounder. Prinsip kerja adalah alat deep sounder menembakan gelombang suara 

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

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

feet.  

e. Kecerahan  
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Pengkuran kecerahan dilakukan dengan bantuan alat piring sechi (sechi 

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

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

Piringan sechi dimasukan kedalam air dan diturunkan sampai dengan warna 

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

dengan meteran dan nilai kecerahan dicatat dengan satuan meter atau 

centimeter.  

f. pH 

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

2004. Prinsip kerja pengukuran ini adalah pengukuran pH berdasarkan 

pengukuran aktifitas ion hidrogen secara potensiometri/ elektrometri dengan 

menggunakan pH meter. 

 

g. Conductivity (DHL) 

Daya hantar listik (Conductivity) adalah sifat dari perairan yang 

melarutkan dan berikatan dengan berbagai mineral, yang dapat menghantarkan 

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

sebalikanya. Perbedaan nilai ini diakibatkan adanya perbedaan konsentrasi 

mineral dalam perairan dan juga jenis mineral yang dikandungnya.  

 Analisa Laboratorium   

h. Amonia (NH3-N) 

Analisa ammonia dalam air dilakukan berdasarkan uji ammonia secara 

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

adalah penentuan kadar amonia dengan spektrofotometer secara fenat dalam 

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

NH3-N pada panjang gelombang 640 nm. Prinsip kerja dari analisa amonia yaitu 
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ammonia bereaksi dengan hipoklorit dan fenol yang dikatalisis oleh natrium 

nitroprusida membentuk senyawa biru indofenol. 

i. Nitrit (NO2

_

N) 

Analisa nitrit dalam air dilakukan berdasarkan uji nitrit secara 

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

digunakan untuk penentuan nitrit, NO2

_

N dalam air dan air limbah secara 

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

NO2

_

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

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

dihydrochloride (NED dihydrochloride) membentuk senyawa azo yang berwarna 

merah keunguan. Warna yang terbentuk diukur absorbansinya secara 

spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum 543 nm.  

j. Nitrat (NO3-N) 

Analisa nitrat dalam air dilakukan berdasarkan uji nitrat secara 

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

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

Sulfanilat, akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna kuning. Warna 

kuning yang terjadi diukur intensitas absorbannya dengan spektrofoto meter 

pada panjang gelombang 410 nm. 

k. Total Suspended Solid (TSS) 

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

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

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

tidak termasuk penentuan bahan yang mengapung, padatan yang mudah 

menguap dan dekomposisi garam mineral. Prinsip uji ini adalah Contoh uji yang 
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telah homogen disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang. Residu 

yang tertahan pada saringan dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada 

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

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

memperlama penyaringan, diameter pori-pori saringan perlu diperbesar atau 

mengurangi volume contoh uji. Untuk memperoleh estimasi TSS, dihitung 

perbedaan antara padatan terlarut total dan padatan total. 

 

 

l. Turbiditas / Kekeruhan  

Uji turbiditas dilakukan dengan bantuan alat turbidimeter. Prinsip kerja 

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

dibandingkan terhadap intensitas cahaya suspensi baku. Hasil pengukuran 

dinyatakan dalam satuan Nefelometrik Turbidity Unit (NTU).  

m. Total Phospat 

Pengujian total phospat dilakukan dengan mendestruksi fosfat yang 

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

pereaksi campuran, dan diberikan pewarna oksidator yaitu asam askorbat 

hingga berwarna kuning dan diukur pada spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 880 nm.  

n. Ortho Phospat 

Ortho Phospat merupakan phospat bebas yang terlarut dalam air, dalam 

pengujiannya tidak diperlukan perlakukan destruksi untuk pemaksa lepasan 

molekul phospat. Sampel direaksikan dengan pereaksi campuran, dan diberikan 

pewarna oksidator yaitu asam askorbat hingga berbawarna kuning dan diukur 

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

Phytoplankton yang terdapat diperairan dikonsentrasikan dengan filtrasi 

melalui membrane filter. Pigment yang terkandung dalam phytoplankton 

diekstrak dalam acetone menggunakan centrifuge dengan kecepatan 2000 – 

3000 rpm. Konsentrasi klorofil ɑ ditentukan dengan menggunakan 

spektrophotometri pada dua panjang gelombang 665 nm dan 750 nm. 

 

 

p. Total Alkalinitas 

Alkalinitas merupakan besarnya kemampuan badan perairan menahan 

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

dengan menambahkan sejumlah asam kuat pada konsentrasi rendah secara 

titrasi dengan memperhatikan perubahan warna akibat penambahan indikator 

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

orange menjadi merah tembaga, sedangkan dengan indikator bromocresol 

green merubahn warna hijau menjadi kuning.  

q. Total Hardness 

Total hardness atau kesadahan merupakan sifat buffer perairan untuk 

dapat menetralkan zat asam atau toksik akibat terdapaDanauya mineral-mineral 

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

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

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

kalsium dan magnesium dalam contoh uji akan bereaksi dengan indikator 

Eriochrome Black T (EBT), dan membentuk larutan berwarna merah keunguan. 

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

magnesium akan membentuk senyawa kompleks, molekul indikator terlepas 
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kembali, dan pada titik akhir titrasi larutan akan berubah warna dari merah 

keunguan menjadi biru   

 

 

 

 

 Tabel Parameter Kualitas Perairan :  

No Parameter Satuan Metode/ Instrument 

 Fisika Perairan    

1. Suhu perairan oC (celcius) Termometer 

2. Kedalaman Meter Deep Sounder 

3. Total Dissolve Solide 

(TDS) 

mg/l TDS meter 

4. Conductivity (DHL) μhos/cm Conductivity meter 

6. Kecerahan  cm Piring secchi  

7. Total Suspended Solid 

(TSS) 

mg/L Gravimetri  

 Kimia Perairan    

11.  Ph unit pH meter/ pH indikator 

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

14. CO2 mg/L Titrasi asam basa/ NaOH 

15. Alkalinnitas mg/L Titrasi indikator 

bromocresol green 

16. Hardness mg/L Titrasi indikator EDTA 

17. Total Phospat mg/L Spectrofotometer Asam 

Ascorbat dengan destruksi 

18. Ortho- Phospat mg/L Spectrofotometer Asam 

Askorbat 

19. Amoniak mg/L Spectrofotometer phenat 

20. Nitrit mg/L Spectrofotometer 

Sulfanilamide 

21. Nitrat mg/L Spectrofotometer Bruchine 

Sulfat 

 Biologi Perairan    

22. Plankton Ind/L  

23. Bentos Ind/L  

 

Secara umum pada penelitian ini untuk menentukan: 
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1. Nilai Stok dengan menggunakan Hidroakustik. 

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

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

frequency ikan dominan 

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

JTB = 80% x PL  

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

real/alat. 

6. Sosial ekonomi perikanan 

 

  Length Frequency untuk ikan dominan: untuk Waduk Bili Bili menggunakan 4 

jenis ikan yaitu ikan mujaer, ikan betutu, ikan gabus dan ikan tawes berdasarkan 

jenis ikan dominan dan bernilai ekonomis. Data di analisis dengan Program FISAT 

II.  

 

FAKTOR RESIKO DAN KEBERHASILAN 

  Faktor resiko yang dapat menyebabkan gagalnya suatu penelitian adalah 

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

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

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

sekunder juga masih belum banyak yang juga berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penelitian 

adalah adanya sarana penunjang yang cukup memadai untuk jalannya operasional 

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

turut pula menambah wawasan dalam suatu pelaksanaan kegiatan penelitian. 

 

HASIL YANG DIHARAPKAN 

  Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah data dan informasi mengenai 

estimasi stok, potensi, aktivitas perikanan di Waduk Bili Bili Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan. 
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HASIL YANG TELAH DICAPAI 

Penelitian Tahun 2020 mengenai Kajian Stok, potensi ikan dan aktivitas 

perikanan di Waduk Bili Bili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah penelitian 

baru. 

 ASPEK STRATEGIS 

  Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang bersifat mengestimasi stok dan 

potensi ikan dan aktivitas penangkapan Sebagai bahan informasi dasar untuk 

pengelolaan dibidang perikanan dengan pendekatan pengelolaan ekologis. 

Pengelolaan mencakup adanya daerah konservasi ikan atau perlindungan terutama 

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

yang ada tidak merusak atau sejalan dengan kegiatan konservasi yang dilakukan. 

Pelestarian dilakukan supaya sumber daya alam yang ada dapat terus dimanfaatkan 

sejalan dengan pembangunan dan juga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan.  

 

 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

  Pelaksanaan kegiatan penelitian melibatkan para peneliti yang mempunyai 

keahlian di bidang Managemen Sumberdaya Perairan, Dinamika Populasi Ikan, 

Biologi Perairan dan Biologi Ikan, Sosial Ekonomi dan penangkapan. Instansi yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan 

Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), Dinas perikanan Kabupaten Gowa dan 

Penyuluh Kabupaten Gowa, BRPBAP3 Maros, FIKP UNHAS. Serta melibatkan pula 
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masyarakat nelayan setempat secara intensif sebagai pembantu lapangan, terutama 

dalam pengumpulan data secara time series. 

Tabel Pelaksana penelitian Tahun 2020 

No Nama Lengkap Pendidikan/ 

jabatan 

Fungsional 

Disiplin Ilmu Jabatan 

dalam 

Penelitian 

1 Subagdja, S.Si  S/Peneliti Muda Biologi Penanggung 

Jawab 

Kegiatan 

2 Dr. Safran Makmur, 

S.Si., M.Si, 

S3/Peneliti 

Madya 

MSP Anggota 

3 Ni Komang Suryati, 

S.Pi., M.Si 

S2/Peneliti Muda Lingkungan 

Perairan 

Anggota 

4 Santiaji SMP/Teknisi Penangkapan Anggota 

5 Dr. Sitti Fakhria, S.Pi., 

M.Si 

S3 UNHAS Sosek 

Perikanan 

Anggota 

6 Petrus Rani Pong 

Masak, M.Si 

S2/Peneliti 

Madya 

Kualitas 

Perairan 

Anggota 

7 Asyifa Mufida, S.Kel S1 Hidroakustik Anggota 
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HASIL PENELITIAN 

Stasiun pengamatan dan pengambilan sampel parameter fisika, kimia, dan 

biologi perairan di Wduk Bili Bili meliputi 6 stasiun. Penentuan stasiun pengamatan 

berdasarkan. Adapun ke 6 stasiun pengamatan tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel Stasiun pengamatan penelitian 

 

Stasiun 

 

Nama stasiun 

 

Koordinat 

 

Keterangan 

 

1 

 

Outlet Waduk/Dam 

 

S 05°16.345’  

E 119°35.496’ 

Elev. 352 ft 

 

 

Dekat Dam pintu keluar air ke 

Sungai Jeneberang, curam, tidak 

ada aktivitas penangkapan karena 

merupakan daerah yag dilarang 

untuk mendekati dam. 

2 Pulau Biluju toa S 05°15.457’  

E 119°35.423’ 

Elev. 341 ft 

Pulau kecil ditengah waduk. 

Berbatuan dan banyak tanaman air 

mimosa. 

 

3 

 

Dermaga Lesehan 

 

S 05°15.120’  

E 119°35.624’ 

Elev. 369 ft 

 

Daerah pemukiman dan rumah 

makan lesehan banyak aktivitas 

masyarakat termasuk penangkapan. 

 

4 Bonto Sunggu/Inlet Muara 

Jeneberang  

S 05°14.839’  

E 119°36.351’ 

Elev. 358 ft 

Daerah inlet atau air masuk dari 

Sungai Jeneberang.Jauh dari 

pemukiman berupa hutan dan 

wilayah perairan yang curam. 

 

5 Tengah Waduk S 05°14.957’  

E 119°36.855’ 

Elev. 373 ft 

Tengah danau, sedikit eceng 

gondok, aktivitas penangkapan jaring 

insang. 

6 Hulu Jeneberang  S 05°15.090’  

E 119°35.490’ 

Elev. 405 ft 

Hulu sungai Jeneberang sebelum 

Waduk Bili Bili, daerah sungai 

dangkal aliran arus deras bebatuan 

banyak aktivitas penambangan pasir 

dan batu kerikil. 
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Pengumpulan Data dan Informasi Sekunder 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kunjungan ke institusi 

terkait di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Data dan informasi diperoleh melalui 

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

Selain itu kunjungan juga untuk menjalin silaturahmi dan mengetahui program yang 

dilakukan institusi tersebut yang berhubungan dengan Waduk Bili Bili. Beberapa 

Institusi yang dikunjungi adalah. Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Balai Besar 

Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan FPIK Universitas Hasannudin. 

 

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa 

Tim penelitian berkunjung ke Dinas Perikanan Kabupaten Gowa. Tujuan dari 

kunjungan ini adalah koordinasi dalam rangka pelaksanaan survey dan pengambilan 

data di Waduk Bili Bili. Selain itu Tim juga mengharapkan adanya bantuan tenaga 

sebagai pemandu khususnya adalah penyuluh setempat untuk memudahkan 

pengambilan data. Kegiatan ini di sambut oleh Koordinator Penyuluh Kabupaten 

Gowa Ibu Andi Nuraini dan beberapa staf Dinas Perikanan Kabupaten Gowa. 

Tujuan dari Tim adalah untuk mendapatkan informasi dan kondisi penelitian terkini 

mengenai status dan gambaran dari perikanan Waduk Bili Bili khususnya. Wilayah 

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

Sulawesi. Dalam hal ini Waduk Bili Bili merupakan satu satu nya perairan waduk 

yang belum menjadi perhatian dan pilihan dalam penelitian BRPPUPP. Kajian ini 

bertujuan untuk mendapatkan lima parameter utama yaitu standing stock, potensi 

produksi perairan, hasil tangkapan lestari, produksi hasil tangkapan, dan nilai 

eksploitasi dari spesies dominan dan ekonomis penting. 

Waduk Bili Bili belum banyak dilakukan penelitian terutama perikanannya dari 

penelusuran hasil penelitian perikanan di Waduk Bili Bili hanya ada beberapa yang 
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berhubungan dengan aspek perikanan dan sudah cukup lama penelitian tersebut 

dilakukan, masih banyak asper perikanan yang belum diteliti seprti stok dan 

penangkapan. Diharapkan dalam kegiatan riset BRPPUPP ini dapat menjawab data 

dasar yang dibutuhkan dalam rekomendasi untuk implementasi kebijakan 

pengelolaan yang lebih baik bagi perikanan dan masyarakat sekitar Waduk Bili Bili.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kunjungan di Dinas Perikanan Kabupaten Gowa 

 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hasanudin 

Dalam kegiatan ini melibatkan juga staf pengajar FPIK UNHAS dan 5 orang 

mahasiswa untuk skripsinya yang mengambil objek Waduk seperti sosial ekonomi, 

biologi ikan dan kualitas perairan.  

 

 

Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 

 Secara geografis, daerah tangkapan waduk Bili Bili yang berada di wilayah 

sub DAS Jeneberang terletak antara 5o11’8”– 5o20’41” LS dan 119o34’30”–
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119o56’54” BT. Daerah tangkapan waduk berada pada hulu DAS Jeneberang 

dengan luas 384,4 km2 (38.440 Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kawasan Green Belt Waduk Bili Bili (Sumber Balai Besar   Wilayah Sungai 

Pompengan Jeneberang 

 

 Data yang diperolah dari Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang selain 

map juga data data operasional waduk Bili Bili seperti data Bili Bili Multipurpose Dam 

Control Report: water level, effect storage volume, inflow discharge, outflow 

dihischarge tiga tahun terahir (2018, 2019, 2020) dan data tahun 2003, 2004 dan 

2005. 

  

Gambar Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 
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Pertemuan dengan Pembantu Lapangan dan survey lapangan 

 Pertemuan dilakukan di Waduk Bili Bili, diskusi mengenai rencana kegiatan 

penelitian dan juga data yang dibutuhkan untuk penenlitian tersebut. Selain itu juga 

dijelaskan cara pengisian blanko data atau data sheet untuk data biolgi (panjang 

berat ikan) dan data hasil tangkapan. Ditetapka 4 orang enumerator dengan tugas 

masing masing ditetapkan jenis ikan yang berbeda untuk data biologi.  

 

  

 

 

 

 

Gambar Bersama beberapa enumerator dan mahasiswa yang akan membantu 
penelitian di Waduk Bili Bili. 
 
 Pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat atau nelayan 

yang berada di lokasi atau yang sedang melakukan aktifitas di Waduk Bili Bili. 

Pengamatan dilakukan juga di tempat pengumpul ikan dan pedagang ikan di sekitar 

waduk. Survey juga dilakukan di hulu sungai Jeneberang di daerah Penyerongan 

Kelurahan Lanna Paraloe. Kondisi hulu sungai berpasir dan berbatu sehingga 

banyak dilakukan aktivitas penambangan. Tidak ada aktivitas perikanan di hulu 

sungai karena kondisi sungai yanga dangkal berarus deras dan berpasir berbatuan, 

aktivitas penambang pasir dank oral juga menyebabkan hamper tidak ada aktivitas 

penangkapan ikan. 
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Gambar Sungai Jeneberang sebelum Waduk Bili Bili 

     

Gambar  Aktifitas penangkapan ikan 

 

Gambar Alat tangkap 
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   Gambar beberapa jenis ikan. 
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Gambar Kegiatan dilapangan 

Sosial Ekonomi 

Bendungan merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air 

menjadi waduk, danau atau tempat rekreasi. Manfaat bendungan yaitu pembangkit 

tenaga listrik, irigasi, air minum dan pengendalian banjir. Waduk yang lebih luas 

menjadikan kawasan nelayan (Wijaya, 2006). 

Sulawesi Selatan mempunyai 8 (delapan) bendungan yaitu Bendungan Bili 

Bili di Paraloe Gowa yang luasnya 40.428 ha, Bendungan Paselloreng, Bendungan  
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Kampli di Bontomarannu Gowa yang luasnyanya 10.454 ha, Bendungan 

Karet Jenebarang luasnya 11.301 ha di Barombong Takalar, Bendungan Ponre-

ponre di Libureng Bone, Bendungan Pamukkulu di Polongbangkeng Utara Takalar, 

Bendungan Bissua di Polongbangkeng Utara Takalar dan Bendunga Tabo Tabo di 

Bungoro Pangkep. 

Dam Bili Bili dibangun pada tahun 1994-1999 oleh pemerintah Indonesia 

yang bekerjasama dengan Japan International Coorperation Agency (JICA) dan 

diresmikan pada tahun 1994-1999. Sumber air Dam Bili Bbili berasal dari gunung 

Bawakaraeng di Sinjai dan sungai Jeneberang dengan debit 2.200 meter kubik per 

detik menjadi 1.200 meter kubik per detik, sehingga berfungsi sebagai PLTA dengan 

kapasitas 16,3 meter. Dam bili-bili merupakan pengadaan yang dilakukan guna 

mengatasi krisis air minum, listrik, kebutuhan irigasi, pariwisata/kuliner dan 

perikanan darat (Rustan, et al. 2019). 

Nelayan merupakan satu jenis pekerjaan yang sama namun yang 

membedakannya adalah bentuk pekerjaan yang dilakukan dan tingkatan-tingkatan 

stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat nelayan. Menurut Sastrawidjaya 

dalam Iberohim, 2017) nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian 

hasil laut, waduk, danau, sungai dan lain-lain. Para nelayan sendiri biasanya 

bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah 

kelompok orang yang bermata pencaharian hasil Waduk, laut dan tinggal di desa-

desa atau pesisir. 

Masyarakat Kabupaten Gowa memanfaatkan Waduk Bili Bili sebagai tempat 

kegiatan wirausaha. Kemiskinan, pengangguran dan pendapatan yang rendah 

merupakan bagian dari persoalan ekonomi yang menjadi permasalahan 

berkepanjangan dan sulit mencari jalan keluarnya. tidak banyak alternatif yang dapat 

dipilih kecuali membuka kegiatan ekonomi di sektor jasa dan perdagangan dalam  
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bentuk sektor informal. Dengan adanya permasalahan tersebut masyarakat 

dapat memanfaatkan Waduk Bili-Bili sebagai mata pencaharian demi kelangsungan 

hidup (Jafar,2019).   

Dalam perkembangannya pendapatan nelayan sulit ditentukan. Seringkali 

nelayan memperoleh pendapatan tinggi, rendah dan bahkan tidak memperoleh 

pendapatan sama sekali. Nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional 

dalam melakukan kegiatan penangkapan serta berbagai fungsi waduk di Bili Bili 

yang diambil sebagai objek penelitian adalah mata pencaharian nelayan.  

 

Analisis Pendapatan Nelayan Bili-Bili Kabupaten Gowa 

 
Rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis ikan apa saja yang ditangkap Nelayan Bili Bili? 

2. Berapa besar pendapatan yang diterima nelayan Bili Bili? 

Tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis ikan tangkapan nelayan 

2. Untuk mengetahui besar pendapatan yang diterima oleh nelayan   

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan 

untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan terutama dalam pendapatan 

nelayan di Kabupaten Gowa 

2. Sebagai bahan kajian pendapatan nelayan di kabupaten Gowa. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa mendatang terkhusus tentang 

analisis pendapatan nelayan. 
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Waduk  

Menurut Linsey dan Franzini, 1979 dalam Pais, 2012, waduk-waduk sebagai 

penyedia air menyimpan air pada periode surplus untuk digunakan pada saat proses 

kering. Air tampungannya digunakan bagi keperluan penyediaan air irigasi, air baku 

untuk air minum dan industri, tenaga listrik atau penggunaan lainnya. Pendapat 

Linsey dan Franzini dibenarkan, seperti yang diterangkan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dalam Buku Pintar Pekerjaan umum, 2009, waduk di Indonesia dimanfaatkan 

untuk mendukung irigasi air baku, pengendalian banjir, serta untuk pembangkit 

tenanga listrik.   

Hansen et al. 1982 dalam Pais, 2012, menambahkan bahwa kapasitas suatu 

waduk ditentukan oleh keadaan alami atau lembah dimana air akan ditampung, 

bersama-sama dengan ketinggian suatu bendungan yang harus menampung 

sejumlah air yang dibutuhkan dan tersedia secara ekonomis. Kapasitas bendungan 

berbeda-beda dari beberapa ratus hektar-meter pada sungai yang kecil sampai 

jutaan meter kubik. Tinggi permukaan air waduk dapat berbeda-beda, tergantung 

pada aliran yang masuk dan aliran yang keluar dari waduk. Menurut Dandeker dan 

Sharma (1991), sumber utama aliran masuk adalah curah hujan dan sumber aliran 

keluar adalah aliran permukaan, penguapan, peresapan, dan sebagainya. 

Adapun manfaat waduk menurut Kartini dan Sulwan (2016), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Irigasi 

Pada saat musim penghujan, hujan turun di daerah tangkapan air sebagian 

besar akan mengalir ke sungai. Kelebihan air yeng terjadi dapat ditampung waduk 

sebagai persediaan sehingga pada saat musim kemarau tiba air tersebut dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan antara lain irigasi lahan pertanian. 
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2. PLTA 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk 

mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) adalah suatu sistem pembangkit listrik biasanya terintegrasi dalam 

bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin 

yang kemudian akan diubah menjadi tenaga listrik oleh generator. 

3. Penyediaan Air Baku  

Air baku adalah air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air 

minum dan air rumah tangga. Waduk selain sebagai sumber pengairan persawahan 

juga dimanfaatkan sebagi sumber penyediaan air baku untuk bahan baku air minum 

dan rumah tangga. Air yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

kegunaannya. 

4.Pengendali Banjir  

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegndali banjir, yaitu berfungsi 

mengarahkan dan memperlambat arus, menampung, mengelola distribusi aliran 

sungai. Pengendalian diarahkan untuk mengatur debit air sungai di sebelah hilir 

Waduk. 

Nelayan 

Nelayan, menurut Undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009, 

merupakan orang yang pekerjaan pokoknya melakukan penangkapan ikan. 

Sedangkan nelayan kecil merupakan orang yang mata pencariannya melakukan 

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan kecil ini 

merupakan nelayan tradisional yang menggunakan kapal kecil dan peralatan 

penangkapan ikan yang sederhana. Dalam masyarakat nelayan waduk Bili Bili di 

desa Bontoparang merupakan nelayan yang tergolong tradisional, keterbatasan alat 



32 
 

tangkap membuat nelayan memiliki kreatifitas dalam memanfaatkan alat tangkap 

(Ulfa, 2017). 

Selain mata pencaharian Nelayan, masyarakat disana menambah 

pendapatan dengan memanfaatkan Waduk Bili Bili sebagai tempat wisata dan 

adanya Lesehan Bili Bili yang berada tepat di pinggir waduk menawarkan berbagai 

macam olahantradisional masyarakat seperti ikan nila bakar yang merupakan ciri 

khas daerahtersebut (Zulkifli, 2017). 

Pembahasan tentang nelayan dalam tataran realitas berdasarkan hasil 

pengamatan, nelayan dibedakan menjadi: nelayan pemilik (juragan), nelayan 

penggarap (buruh/pekerja) dan nelayan kecil, nelayan tradisional. 

Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan 

usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau 

alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.  

Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang 

menyediakan tena-ganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang 

pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan 

mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan. 

Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan 

penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana 

(tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka 

jangkauan wilayah penang-kapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya ber-

jarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisonal ini biasanya adalah nelayan 

yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebu-

tuhan hidupnya.Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya 

saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka 

mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat 
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tangkap yang kon-vensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, 

sehingga jangkauan wilayah penangka-pan agak meluas atau jauh (Retnowati, 

2011). 

 

Biaya 

 Menurut Daljono (2004) dalam Lambajang (2013), mendefinisikan biaya 

sebagai suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan angka, 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntunga 

atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang, dari pendapat tersebut 

Lambajang (2013) menyimpulkan bahwa biaya merupakan suatu pengorbanan 

sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat pada saat 

ini atau masa yang akan datang.  

Suatu unit usaha dalam proses produksi, akan memerlukan biaya yang 

dihitung sesuai dengan besarnya jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya 

dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu yang menentukan harga biaya produk 

yang dihasilkan. Ada dua jenis biaya yang digunakan dalam analisis biaya, yaitu 

biaya tetap dan biaya variable (Yusuf, et al. 2015): 

1. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah (konstan) untuk setiap tingkat 

dari sejumlah hasil yang dihasilkan atau biaya penggunaan yang tidak 

habis dalam satu masa produksi dan masih dikeluarkan bahkan jika tidak 

menghasilkan, antara lain, biaya penyusutan alat. Penyusutan alat terjadi 

karena usia atau pemakaian sampai batas usia teknis.  

Alat-alat ini dihitung dengan rumus (Suratiyah, 2015 dalam Saaudin 

et al. 2017): 

 

 
𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑙𝑎𝑡 =  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑖 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑖𝑠𝑎

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
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Nilai sisa merupakan nilai pada waktu alat ini sudah tidak dapat 

dipergunakan atau dianggap nol. 

2. Biaya variable adalah biaya yang berjalan dalam penangkapan operasi 

tunggal atau biaya yang dikeluarkan selama proses bisnis pengambilan 

tempat, seperti biaya bahan bakar, makanan, rokok, minyak, dan 

minuman. Biaya variable selalu dikeluarkan selama waktu produksi dan 

nilainya yang selalu berubah tergantung pada ukuran produksi.  

Menurut Suratiyah (2015) dalam Saaudin et al. (2017) untuk menghitung 

besarnya biaya total (Total Cost) diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap 

Fixed Cost/FC) dengan biaya Variabel (Variable Cost/VC) dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

Dimana : 

TC  : Total Cost (Biaya Total) 

FC  : Fixed Cost (Biaya Tetap Total) 

VC  : variable Cost (Biaya Variabel).  

Penerimaan 

Menurut Suratiyah (2015), penerimaan atau pendapatan kotor adalah seluruh 

pendapatan yang diperoleh dari usaha selama satu periode diperhitungkan dari hasil 

penjualan atau hasil penaksiran kembali. Pendapatan kotor sama dengan jumlah 

produksi (y) dikalikan dengan harga persatuan (py) (firham,2019) 

Terdapat dua hal dalam memproduksi suatu barang yang menjadi fokus utama 

dari seorang pengusaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang maksimum, 

yaitu ongkos (cost) dan penerimaan (revenue). Penerimaan adalah jumlah uang 

yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan 

𝑻𝑪 = 𝑭𝑪 + 𝑽𝑪 
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segala pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil 

produksinya. Hasil total penerimaan dapat diperoleh dengan pengalihkan jumlah 

satuan barang yang dijual dengan harga barang yang bersangkutan (Firnawati, 

2016). 

Untuk mengetahui besarnya Penerimaan dapat diketahui dengan rumus 

(bangun, 2010): 

TR = Q x P 

Dimana : 

TR = Total revenue / Total penerimaan (Rp) 
Q = Total quantity / jumlah Output 
P = Price / Harga penjualan (Rp) 

 

Pendapatan 

Dalam teori ekonomi, pendapatan adalah hasil berupa uang yang diterima oleh 

perusahaan/perseorangan dari aktivitas usahanya. Menurut Kieso et al. (2011:92) 

dalam Mafut (2017), pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari kativitas normal entitas selama satu periode, jika arus 

masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasar dari konstribusi.  

 Soekaetawi (2003: 181) dalam Mafut (2017), mengemukakan bahwa analisis 

pendapatan dapat dilakukan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan  : 
𝜋 (Income)   : Pendapatan bersih (Rp/bln) 
TR (Total Revenue) : Total penerimaan (Rp/bln) 
TC (Total Cost)  : Biaya yang dikeluarkan (Rp/bln) 

 

 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 
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Lokasi penelitian yaitu tempat masyarakat yang bermata pencaharian 

nelayan di DAM Bili-bili. Masyarakat yang melakukan penangkapan di DAM Bili Bili 

yaitu tinggal di dua kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan bulan maret  

sampai oktober 2020. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian survey, Metode survei merupakan 

metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. 

Metode survei sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan dalam penelitian 

untuk memperoleh fakta yang ada dan mencari keterangan secara faktual dari suatu 

kelompok atau daerah (Lestariono, 2013). 

Metode Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Pradana & 

Reventiary, 2016). 

Jumlah populasi nelayan di desa Bontoparrang, kecamatan Parangloe, 

Kabupaten Gowa sebanyak 30 orang. Sedangkan penetapan responden yang 

dijadikan sampel yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sensus. Sampel 

yang diambil adalah keseluruhan masyarakat yang telah bekerja sebagai Nelayan. 

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang karena nelayan yang ada di Desa 

Bontoparang hanya ada 30 orang. Dan terbagi menjadi 3 kelompok saja, dalam 1 

kelompok terdiri dari 10 orang nelayan. Sehingga sampel dalam penelitian saya 30 

orang nelayan yang menangkap ikan di Waduk Bili Bili.  
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Sumber Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1. Wawancara  

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama dari 

wawancara ini adalah adanya kontaklangsung dan tatap muka antara pencari 

informasi dan sumber Informasi (Lisman,2019).  

Peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa data biaya, pendapatan, dan jenis-jenis 

ikan.Tujuan daripada pedoman tertulis ini adalah untuk membimbing alur 

wawancara dan menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang 

relevan dengan permasalahan penelitian.  

2. Observasi  

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek 

(benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu-individu yang diteliti. Observasi dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Kemudian. observasi dapat 

disebut pula pengamatan langsung. Artinya, penelitian observasi dapat dilakukan 

dengan tes, kuisioner, rekaman gambar, dan rekaman suara (Sangadji & Sopiah, 

2010). 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan yaitu dengan melihat nelayan 

berangkat ketempat penangkapan ikan kemudian menunggu nelayan kembali 

ketempat penangkapan ikan setelah itu ikan hasil tangkapan dipindahkan ke ember 

kemudian di ikat sesuai dengan jumlah yang sudah di tentukan oleh nelayan yaitu 

12 ekor ikan per ikat kemudian ikan tersebut di jual dalam satuam kg. 



38 
 

Teknik Pengambilan Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan 

dengan cara observasi, wawancara dengan responden dengan menggunakan 

kusioner. Data yang di peroleh penulis berupa data umur responden, Tingkat 

Pendidikan dari masyarakat yang bermata pencahariaan sebagai nelayan, 

Tanggungan Keluarga dari masing-masing nelayan, dan Pengalaman kerja/usaha 

selama berprofesi sebagai nelayan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi 

pemerintah yang berkaitan dengan data penelitian. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Bontoparang dan Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Gowa. 

Analisis Data 

Dalam pengujian ini digunakan analisis sebagai berikut: 

1. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang pertama menggunakan 

analisis Deskriptif Kualitatif. 

Analisis data deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini dimulai 

dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, narasumber 

atau informan dalam penelitian ini yaitu nelayan. Penelitian dengan analisis 

deskriptif kualitatif ini akan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki.  
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2. Dalam menghitung besar pendapatan dalam produksi ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan seperti : 

a. Total cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Bangun, 2010): 

 

 

Dimana : 
TC  : Total Cost (Biaya Total) 
FC  : Fixed Cost (Biaya Tetap Total) 
VC  : variable Cost (Biaya Variabel).  

 

b. Secara sistematis penerimaan total dapat diketahui melalui rumus 

(Bangun, 2010). 

 

 
Dimana   
TR  : Penerimaan Hasil Tangkapan Nelayan Waduk Bili-Bili (Rp) 
P  : Harga Ikan yang ditangkap oleh nelayan bili-bili (Rp) 
Q  : Jumlah hasil tangkapan ikan (Kg) 
 

Secara matematis keuntungan maksimum dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut (Bangun, 2010): 

 
  

 

Keterangan  : 
 𝜋 (Income)   : Keuntungan bersih (Rp/bln) 
TR (Total Revenue)  : Total penerimaan (Rp/bln) 
TC (Total Cost)  : Biaya yang dikeluarkan (Rp/bln) 

Konsep Operasional 

 Konsep operasional ini dibuat dengan maksud memberikan batasan yang 

jelas tentang tema yang akan dikaji untuk menyamakan persepsi terhadap konsep-

konsep pembahasan dalam penelitian. 

1. Nelayan adalah orang yang menangkap ikan di waduk Bili Bili bertempat 

tinggal di Bontoparang dengan menggunakan jaring (Orang). 

𝑻𝑪 = 𝑭𝑪 + 𝑽𝑪 

 

 

𝑻𝑹 = 𝑷 × 𝑸 

 

𝝅 = 𝑻𝑹 − 𝑻𝑪 
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2. Biaya tetap (Fixed cost) adalah biaya yang dikeluarkan walaupun tidak 

menangkap ikan di Bili-Bili tetap dikeluarkan (Rp). 

3. Biaya variable (Variabel cost) adalah biaya yang dikeluarkan setiap 

melakukan kegiatan penangkapan ikan di Bili Bili (Rp). 

4. Total biaya (Total cost) adalah jumlah keseluruhan biaya yang digunakan 

nelayan kecamatan Parangloe untuk usaha penangkapan ikan yang 

merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variable (Rp). 

5. Penerimaan adalah perkalian antara jumlah produksi ikan dengan harga jual 

ikan di kecamatan Parangloe bendungan Bili Bili yang diukur dalam rupiah per 

tahun (Rp). 

6. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh nelayan ikan dari penerimaan 

(penjualan hasil tangkap dikalikan dengan harga jual) setelah dikurangi 

dengan total biaya hasil tangkapan selama satu kali proses penangkpan yang 

dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

7. Umur adalah usia nelayan di Desa Bontoparang saat penelitian dilakukan 

yang di ukur dengan satuan tahun (Tahun) 

8. Pendidikan adalah pendidikan formal yang ditempuh oleh nelayan di Desa 

Bontoparang Kabupaten Gowa yang diukur dalam satuan tahun (Tahun)  

9.  Pengalaman adalah lama kerja nelayan di Desa Bontoparang yang diukur 

dengan satuan tahun (Tahun) 

10. Harga adalah nilai tukar atas produksi hasil tangkapan ikan di Bili Bili yang 

umumnya diukur dengan satuan rupiah (Rp/Kg) 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Waduk Bili Bili berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe dan 

Kecamatan Manuju. Untuk penelitian ini hanya di daerah Kecamatan Parangloe. Di 
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mana luas wilayah Kecamatan Parangloe sebesar 221,26 km2 atau sebesar 11,75% 

dari total wilayah Kabupaten Gowa. Di Kecamatan Parangloe memiliki 7 

desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Parangloe  

No. Desa/Kelurahan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Lonjoboko 50,77 22.95 

2 Borisallo 40,00 18 08 

3 Lanna 18,75 8.47 

4 Bontoparang 19,54 13, 35 

5 Belapunranga 21,84 9.87 

6 Bontokassi 38,26 17.29 

7 Belabori 22,10 9.99 

Kecamatan Parangloe 221,26 100,00 

    Sumber: Data Sekunder, 2019. 

Wilayah terluas adalah desa Lonjoboko yaitu 50,77 km2 (22,95%) sedangkan 

wilayah terkecil adalah kelurahan Lanna yaitu 18.75 km2 (8,47%). tetapi Kelurahan 

Lanna merupakan ibukota kecamatan. Sebagian besar kondisi topografi 

desa/kelurahan merupakan daerah bukan pantai berupa dataran. 

Waduk Bili Bili terletak di Kelurahan Bontoparang.  Kelurahan Bontoparang 

memiliki luas wilayah 19,54 km2 Dimana 500 ha peruntukannya digunakan 

masyarakat untuk pemukiman dengan segala sarana dan prasarana sosialnya. 

Adapun Batas Wilayah Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe sebagai 

berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Pattalasang dan Desa 

Belapunrangan 

 Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Lanna 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kec. Manuju 
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 Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec Bontomarannu 

2. Kondisi Demografi 

2.1. Keadaan Peduduk 

Penduduk merupakan salah satu potensi daerah untuk pembangunan 

terutama yang memiliki sumberdaya manusia yang handal. Berdasarkan 

pemutahiran data pada tahun 2019 jumlah penduduk Desa Bontoparang terdiri dari 

3.072 Jiwa dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Bontoparang 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Perempuan 1.609 52,38 

2 Laki-laki 1.463 47,62 

              Jumlah 3.072 100.00 

Sumber: Data Sekunder, 2019. 

 Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin di Desa Bontoparang dengan nilai tertinggi terdapat pada jenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 1.609 jiwa dengan persentase 52,38% dan nilai terendah 

terdapat pada jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.463 jiwa dengan persentase 

47,62%. Jadi, jumlah keseluruhan penduduk menurut jenis kelamin di Desa 

Bontoparang yaitu 3.072 jiwa 

2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia 

Penggolongan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat 

memberikan gambaran tentang Angka Beban Tanggungan (ABT) dapat diketahui 

dengan membandingkan jumlah penduduk non produktif dengan penduduk 

produktif. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk yang termasuk usia non 

produktif adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun dan produktif penduduk yang 

berusia lebih dari atau sama dengan 65 tahun. 
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Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Desa Bontoparang 

No kelompok umur Laki-laki Peremupan Jumlah 
Present
ase (%) 

1 0-5 100 113 213 6.93 

2 5-10 94 93 187 6.09 

3 10-15 169 183 352 11.46 

4 15-20 149 163 312 10.16 

5 20-25 116 127 243 7.91 

6 25-30 155 165 320 10.42 

7 30-35 130 133 263 8.56 

8 35-40 97 114 211 6.87 

9 40-45 105 115 220 7.16 

10 45-50 102 121 223 7.26 

11 50-55 95 98 193 6.28 

12 55-60 86 89 175 5.70 

13 60Tahun keatas 65 95 160 5.21 

 
Jumlah 1463 1609 3072 100.00 

Sumber: Data Sekunder, 2019. 

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk menurut kelompok 

usia di Desa Bontoparang tebagi dalam 13 kategori usia, dimana usia 10-15 tahun 

memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 352 jiwa dengan persentase 11,46%, 

dan kelompok usia 60-keatas tahun memiliki jumlah penduduk terkecil sebesar 160 

jiwa dengan persentase 5,21%. Jadi jumlah keseluruhan penduduk menurut usia di 

Desa Bontoparang yaitu 3.072 jiwa. 

2.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan 

kualitas hidup masyarakat dan sebagai salah satu tolak ukur pembangunan suatu 

daerah, suatu daerah yang penduduknya relatif berpendidikan rendah mobilitas 

sosial lebih lambat dibandingkan daerah yang mempunyai penduduk yang lebih 

tinggi pendidikan masyarakatnya. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai 

suatu wilayah menunjukkan tingkat intelektualitas daerah tersebut. Komposisi 

penduduk menurut tingkat pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui kualitas 

sumber daya manusia dan kemampuan penduduk untuk menyerap teknologi yang 

ada dan baru di daerah tersebut.  

 



44 
 

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Bontoparang dapat 

dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan  Jumlah Presentase 

1 Tidak tamat SD 89 5.54 

2 SD 535 33.29 

3 SMP 421 26.20 

4 SMA 450 28.00 

5 Diploma II dan III 69 4.29 

6 Sarjana (S1) 42 2.61 

7 Sarjana (S2) 1 0.06 

  Jumlah 1607 100 

Sumber: Data Sekunder, 2019. 

Jumlah penduduk di Desa Bontoparang berdasarkan data pada Tabel 4. 

Paling banyak (535 orang atau 33,29%) berpendidikan sekolah dasar dan paling 

sedikit berpendidikan tamat S2, yaitu sebanyak 1 orang atau 0,06%. Tingkat 

pendidikan yang ditempuh masyarakat akan memengaruhi pola pikir, daya serap 

terhadap teknologi yang baru dan kemampuan dalam mengambil keputusan dalam 

kehidupan maupun pekerjaan. 

2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian 

Penduduk di Bontoparang berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini: 

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

No Mata Pencaharian Jumlah Presentase 

1 PNS 45 4.63 

2 Guru 16 1.65 

3 Polisi 1 0.10 

4 TNI 5 0.51 

5 Petani 437 45.01 

6 Pedagang 63 6.49 

7 Karyawan swasta/buruh 359 36.97 

8 Nelayan 30 3.09 
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9 Perbengkelan 3 0.31 

10 Kerajinan Kayu 2 0.21 

11 Warung Makan 10 1.03 

  Jumlah 971 100 

Sumber Data: Data Sekunder, 2019 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa yang terbanyak jenis mata pencaharian 

adalah petani sebanyak 45.01% dan terendah adalah Polisi sebesar 0.10%. Nelayan 

posisi ke 5 terbanyak dari jumlah mata pencaharian yaitu sebesar 3.09%. 

Karakteristik Responden  

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah nelayan yang 

melakukan aktivitas di Waduk Bili Bili yang berada di Keluara. Berikut dijelaskan 

identitas dari responden seperti tingkat umur, pendidikan, jumlah tanggungan dan 

pengalaman: 

1. Umur Responden 

Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja atau 

produktivitas seseorang. Secara fisik kemampuan seseorang untuk bekerja dapat 

diukur dari usianya. Sebab usia produktif (15-64 tahun) akan mampu menghasilkan 

pekerjaan yang lebih baik dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan 

dibandingkan dengan usia sudah tidak produktif lagi. Klasifikasi responden 

berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia 

No. Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 28-32 7 23.33 

2 33-37 5 16.67 

3 38-42 11 36.67 

4 43-47 6 20.00 

5 48-52 1 3.33 

Jumlah 30 100.00 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2020. 
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Berdasarkan Tabel diatas diketahui jumlah responden terbanyak berada pada 

usia yaitu berada pada kisaran usia 38-42 tahun yakni sebanyak 11 orang dengan 

persentase 36,67%. Sedangkan jumlah responden terkecil berada pada usia diatas 

48-52 tahun yakni sebanyak 1 orang dengan persentase 3,33%. Bahwa semua 

nelayan masih pada usia produktif. 

2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang pernah 

diikuti oleh responden. Pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan 

lebih tinggi akan memiliki  wawasan  berfikir  yang  lebih maju  serta memiliki  

kemampuan  dalam  menerima  inovasi  baru. Karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:  

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 
Persentase 

(%) 

1 SD 9 30.00 

2 SMP 13 43.33 

3 SMA 8 26.67 

  Jumlah 30 100 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2020. 

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa pendidikan formal yang diselesaikan 

paling tinggi sampai pada tingkat SMA. Jumlah responden terbanyak pada tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 13 orang dengan persentase 30,00%. 

Sedangkan jumlah responden terkecil terdapat pada tingkatan SMA sebanyak 8 

orang dengan persentase 26,67%.  

3. Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri  

dari istri  dan  anak-anak  ditambah  dengan kerabat atau orang lain yang tinggal 

dalam satu rumah dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga. Jumlah 
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tanggungan keluarga ini akan memengaruhi berapa jumlah pengeluaran setiap 

harinya. Selain itu memiliki jumlah tanggungan yang besar akan menimbulkan 

beban ekonomi yang besar pula. Karakteristik responden berdasarkan jumlah 

tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: 

 

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

No. Jumlah Tanggungan (orang) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 2-3 18 60.00 

2 4-5 10 33.33 

3 6-7 2 6.67 

  Jumlah 30 100.00 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2020. 

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa pada umumnya sebagian besar jumlah 

tanggungan responden berada pada kisaran antara 2-3 orang yaitu sebanyak 18 

responden dengan persentase 60,00%. Namun responden yang memiliki jumlah 

tanggungan terkecil yaitu berkisar antara 6-7 orang sebanyak 2 responden dengan 

persentase 6,67%. 

 

4. Pengalaman Usaha 

Pengalaman usaha/kerja dapat dilihat dari berapa lama seseorang menekuni 

usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Semakin lama seseorang menekuni 

pekerjaan tersebut maka semakin lama pula pengalaman yang diperoleh. Adapun 

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman nelayan Bili Bili dapat dilihat pada 

Tabel di bawah ini: 
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Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha 

No. Pengalaman (Tahun) Jumlah (Orang) 
Persentase 

(%) 

1 4-5 6 20.00 

2 6-7 8 26.67 

3 8-9 8 26.67 

4 10-11 4 13.33 

5 12-13 2 6.67 

6 14-15 2 6.67 

Jumlah   30 100.00 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2020. 

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengalaman sebagai nelayan berkisar antara 6-7 tahun dengan jumlah responden 8 

orang dengan persentase 26,67%. 

Jenis ikan 

Alat tangkap yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tangkap jaring. 

Adapun jenis ikan dominan yang tertangkap di alat tangkap jaring yaitu ikan nila, 

ikan tawes, gabus dan ikan betutu.   

Tabel Jenis Ikan dominan yang tertangkap di Waduk Bili Bili. 

No Jenis Ikan 

Musim (kg) 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Paceklik Peralihan Puncak 

1 Ikan Nila _ 568 1.160.64 1,728.64 51.39 

2 Ikan Tawes _ 203.06 169.52 372.58 11.82 

3 Ikan Betutu _ 464.34 585.52 1.049.86 33.32 

3 Ikan gabus - 90.20 122.30 212.50 6.317 

Total 
  

1,235.4 1,915.68 3,363.58 100 
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Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa jumlah ikan yang terbanyak 

ditangkap adalah ikan nila sebesar 54,86%. Hal ini disebabkan karena setiap tahun 

diadakan restocking Oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten 

Gowa. Adapun jumlah restocking setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini: 

Tabel Jumlah Tebar benih ikan nila di waduk Bili-bili 

No Tahun Jumlah Tebaran 

1 2016 37.000 

2 2017 37.000 

3 2018 37.000 

4 2019 50.000 

5 2020 25.000 

 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa yang direstocking hanya benih ikan 

nila. Hasil wawancara dengan Dinas perikanan tentang benih ikan nila yang 

ditebarkan karena ikan nila cepat berkembang dan tahan dengan lingkungan, hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian. Putra et al. (2011) ikan nila sangat mudah 

berkembang biak dan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang 

lain. Selain itu, ikan nila juga memiliki toleransi hidup yang cukup tinggi terhadap 

lingkungannya.  

Dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring nelayan 

akan mengalami 3 musim penangkapan yaitu musim puncak, musim peralihan dan 

musim paceklik. Untuk kegiatan musim penangkapan di waduk Bili Bili dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini: 
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Tabel Musim Penangkapan ikan di Waduk Bili-bili 

No Musim                    Lama bulan  

1 Puncak 4 

2 Peralihan 6 

3 Paceklik 2 

  Jumlah 12 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah,2020 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa pada musim paceklik lamanya 2 

bulan dimana terjadi pada Januari dan Februari setiap tahunnya. Untuk musim 

puncak berlangsung selama 4 bulan, dimana terjadi pada bulan juni sampai bulan 

September. Sedangkan musim peralihan terlihat paling lama yaitu 6 bulan dimana 

musim peralihan terbagi 2 yaitu 1). Musim peralihan dari musim paceklik ke musim 

puncak (bulan Maret sampai bulan Mei) dan 2 musim puncak ke musim paceklik 

terjadi pada bulan Oktober sampai Desember.  

Pendapatan Nelayan Bili Bili  

Nelayan Bili Bili dalam melakukan penangkapan memakai peralatan seperti 

perahu, mesin dan alat tangkap. Peralatan tersebut merupakan investasi. Untuk 

biaya investasi atau modal awal yang digunakan oleh nelayan. Adapun biaya 

investasi yang dikeluarkan dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel Rata – Rata Biaya investasi Nelayan Bili-bili 

No Jenis Investasi Nilai Rata-rata Investasi (Rp) 

1 Perahu 6,300,000 
2 Mesin 3,480,000 
3 Jaring 104.167 

 
Jumlah 9,884,167 

Sumber: Data Primer yang diolah,2020 

 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa rata-rata investasi yang keluarkan 

perahu yaitu Rp 6.300.000 dimana pembelian perahu yang paling rendah                         

Rp 5.000.000 dan termahal Rp 7.000.000., Nelayan Bili Bili hanya memiliki satu 
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perahu satu orang. rata-rata panjang kapal 6 sampai 7 meter. Untuk mesin yang 

digunakan nelayan  rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi yaitu Rp 

3.480.000 di mana pembelian mesin yang termurah yaitu Rp 2.500.000 dan 

termahal Rp 5.000.000. sedangkan Jaring terlihat bahwa rata-rata investasinya 

sebanyak          Rp 104.167 dimana alat jaring yang termahal yaitu Rp 150.000 dan 

termurah yaitu     Rp 75.000. jadi jumlah biaya investasi yang digunakan nelayan bili 

bili sebanyak         Rp 9.884.167. 

Kegiatan operasi penangkap ikan memerlukan biaya tetap dan biaya variabel. 

Dimana biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan walaupun tidak melaut tetap tetap 

dikeluarkan sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang dikeluarkan jika nelayan 

keluar mencari ikan. untuk biaya tetap nelayan bili-bili dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini: 

Tabel Biaya Tetap yang Digunakan Nelayan Bili Bili 

No Jenis Investasi 
Rata-Rata Biaya Penyusutan 

(Rp) 

1 Perahu 1,266,667 

2 Mesin 696,000 

3 Jaring 4,575,000 

4 Pajak 50.000 

 
Jumlah 7,310,000 

Sumber: Data Primer yang diolah,2020 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa biaya rata-rata penyusutan yang 

tertinggi adalah pada alat tangkap jaring. Hal disebakan karena jumlah rata-rata alat 

tangkap yang digunakan  62 buah yang terbanyak yaitu 80 buah alat tangkap jaring 

dan paling sedikit 50 buah jaring, dimana rata-rata penyusutan jaring 1sampai 2 

tahun. Rata-rata penyusutan perahu yaitu rata-rata 5 tahun, dimana rata-rata biaya 

investasi Rp 6.333.333 sehingga biaya tetap perahu dikeluar tiap tahun yaitu Rp 

1.266.667. sedangkan rata-rata penyusutan mesin nelayan Bili Bili yaitu 5 tahun 

sedangkan rata-rata investasinya sebesar Rp 3.480.000 sehingga biaya tetap rata-
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rata mesin setiap tahunnya yaitu Rp 696.000 daan biaya tetap terakhir yaitu pajak 

perahu yang dikeluarkan setiap tahunnya sebesar Rp 50.000. 

Biaya variabel yang digunakan nelayan bili-bili dapat dilihat dapat dilihat Tabel 

berikut: 

Tabel Rata-Rata Biaya variabel nelayan bili-bili 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah,2020 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa biaya variabel yang tertinggi adalah 

BBM yaitu 50,20% dimana bbm yang diperlukan setiap melaut sebanyak 2 liter 

dengan harga Rp 10.000 perliter jadi rata2 biaya BBM sekali trip yaitu Rp 20.000, 

pada musim peralihan dilakukan operasi penangkapan sebanyak 142 trip dan pada 

musim puncak dilakukan sebanyak 104 trip jadi selama setahun sekitar Rp 246 trip 

dikalikan Rp 20.000 jadi biaya dikeluarkan untuk BBM sebanyak Rp. 4.920.000 per 

tahun. BBM terbanyak karena digunakan untuk menjalankan perahu untuk sampai di 

fishing ground. Konsumsi urutan kedua sebesar Rp 46.01% di mana konsumsi 

berupa rokok satu bungkus dan nasi (bekal dari rumah) harga setiap kali turun rata-

rata sebesar Rp 18.000 . Biaya variabel yang paling sedikit yaitu oli mesin. Dimana 

oli mesin dipakai selama 1 bulan. Rata-rata pembelian oli mesin sekitar Rp 37.200 

dimana oli mesin yang termahal yaitu Rp 40.000 dan termurah Rp 35.000. selama 

satu tahun oli messin diganti hanya 10 kali. 

Total biaya penangkapan ikan didapatkan dari penjumlahan biaya tetap dan 

biaya variabel. Untuk biaya total nelayan Bili Bili dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

 

 

 

No Jenis Biaya Biaya rata-rata Persentase 

1 BBM 4.920.000 50.20 

2 Oli 371.667 3.79 

3 Konsumsi 4.510.000 46.01 

  Jumlah 9.801.667 100 



53 
 

Tabel Rata-rata Biaya total Nelayan Bili-bili 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah,2020 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa biaya variabel lebih besar dari biaya 

tetap, karena biaya adalah biaya yang dikeluarkan setiap melaut. Semakin banyak 

kali melaut semakin tinggi biaya variabel yang dikeluarkan. 

Tabel Rata-rata Penerimaan nelayan Bili Bili 

No Jenis Ikan Musim Puncak Musim Peralihan Total  

1 Ikan Nila 29,016,000 14,200,000 43,216,000 

2 Ikan Tawes 3,390,400 4,061,200 7,451,600 

3 Ikan Betutu 14,638,000 11,608,500 26,246,500 

 
Jumlah 47,044,400 29,869,700 76,914,100 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah,2020 

Berdasarkan Tabel diats terlihat bahwa total penerimaan sebesar                        

Rp 76,914,100, dimana penerimaan ikan nila sebesar Rp 43,216,000 dimana musim 

puncak ikan nila tertangkap sebanyak 1,160.64 kg (Tabel 10) dengan harga Rp 

25,000 per kilo jadi total penerimaan musim puncak Rp 29,016,000 dan musim 

peralihan sebanyak 568 kg  dengan harga Rp 25,000 jumlah total yang diterima 

pada musim peralihan Rp 14,200,000. Sedangkan ikan tawes yang tertangkap 

sebanyak 372.58 kg dengan harga Rp 20,000 perkilo sehingga penerimaan ikan 

tawes yaitu Rp 7,451,600. Untuk ikan betutu yang tertangkap sebanyak 1,049.86 kg 

dengan harga Rp 25.000 maka penerimaan ikan mas sebesar Rp 26,246,500. 

Pendapatan bersih yang diterima nelayan bili dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini: 

 

No Jenis Biaya Biaya rata-rata Persentase 

1 Tetap 7.310.000 42,72 

2 Variabel 9.801.667 57,28 

  Jumlah 17.111.667 100 
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Tabel Pendapatan Nelayan Bili Bili 

 

Berdasarkan Tabel diatas pendapatan nelayan sebesar Rp. 59.802.433 

pertahun di bagi 12 bulan menghasilkan Rp 4,983.536 perbulan. Artinya bahwa 

nelayan bili-bili pendapatannya melebih UMP (Upah Minimum Provinsi), di UMP 

Sulawesi Selatan sebesar Rp 3,103,810 tahun 2020. 

Dinamika Populasi ikan 

Terdapat empat ikan ekonomis penting di waduk Bili Bili yaitu betutu, gabus, 

nila dan tawes. Analisis data panjang ikan-ikan yang tertangkap di Waduk Bili-bili 

selama penelitian dengan menggunakan program FISAT II menunjukkan hasil nilai 

panjang infinity (L∞), nilai koefisien pertumbuhan (K), Mortality (M) dan nilai Z yang 

bervariasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Urain Jumlah 

1 Penerimaan 76,914,100 

2 Total Biaya 17,111,667 

 
Pendapatan 59.802.433 
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Tabel Dinamika populasi ikan di Waduk Bili Bili 

Ikan Betutu 

Betutu merupakan termasuk ikan karnivor yang hidup didasar perairan. Total 

sebanyak 253 sample ikan yang ditangkap selama penelitian. Dengan panjang 

minimal sebesar 18,8 cm dan maksimal 31,3 cm. Nilai panjang infinity (L∞) sebesar 

33,91 cm, nilai koefisien pertumbuhan (K) 0,64 per tahun dan umur teoritis (to) 

sebesar 0,24 tahun. Dengan 3 parameter tersebut, model pertumbuhan ikan betutu 

di waduk Bili Bili mengikuti persamaan von Bertalanffy yaitu:  Lt = 33,91*(1-exp(-

0,64*(t-0,24))). Selanjutnya dengan menambahkan nilai parameter tersebut dan 

memasukan nilai rata-rata suhu perairan di Waduk Bili-bili yaitu sebesar 29 ºC maka 

nilai laju mortalitas alami (M) didapatkan sebesar 1,308 per tahun.  Lebih lanjut 

dilakukan analisa terhadap mortalitas total (Z) menggunakan model length converted 

catch curve yaitu sebesar 2,63 per tahun. Sehingga di dapatkan data mortalitas 

akibat penangkapan sebesar 1,322 per tahun dan laju eksploitasi sebesar 0,50. Laju 

eksploitasi sebesar 0,50 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan betutu di 

waduk Bili-bili sudah mencapai titik yang optimum.   

Ikan Nama Latin 
Suhu rata-

rata (˚C) 

L inf 

(cm) 
K M Z F E 

Betutu 

Oxyeleotris marmorata  

(Bleeker, 1852) 

 

29 33,91 0,64 1,308 2,63 1,322 0,5026 

Gabus 

Channa striata 

 (Bloch, 1793) 

 

29 41,16 0,60 1,188 2,51 1,322 0,5267 

Nila 

Oreochromis niloticus  

(Linnaeus, 1758) 

 

29 23,94 0,69 1,521 2,00 0,479 0,2395 

Tawes 

Barbonymus gonionotus  

(Bleeker, 1849) 

 

29 17,85 0,57 1,450 1,89 0,440 0,2328 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3712
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20671
http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bleeker
http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bleeker
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=309
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19505
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Elieser_Bloch
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Elieser_Bloch
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=4394
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19780
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=10616
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=31210
http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bleeker
http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bleeker
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Kelas Panjang Ikan Betutu. 
 

VBGF dan plot length frequency 

 

 

L~ dan Parameter pertumbuhan (K) 
 

Laju kematian alami (M) 

 

 

Laju Kematian total (Z) berdasarkan Length 
Converted Catch Curve 

 

Laju Kematian total (Z) berdasarkan Jones & 
Van Zolenge 

 

Ikan Gabus 

Total sebanyak 162 sample ikan yang ditangkap selama penelitian. Dengan 

kisaran panjang sebesar 14 cm hingga 37 cm. Nilai panjang infinity (L∞) sebesar 
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41,16 cm, nilai koefisien pertumbuhan (K) 0,6 per tahun dan umur teoritis (to) 

sebesar 0,24 tahun. Dengan 3 parameter tersebut, model pertumbuhan ikan gabus 

di waduk Bili Bili mengikuti persamaan von Bertalanffy yaitu:  Lt = 41,16*(1-exp(-

0,6*(t-0,24))). Selanjutnya dengan menambahkan nilai parameter tersebut dan 

memasukan nilai rata-rata suhu perairan di Waduk Bili-bili yaitu sebesar 29 ºC maka 

nilai laju mortalitas alami (M) didapatkan sebesar 1,188 per tahun.  Lebih lanjut 

dilakukan analisa terhadap mortalitas total (Z) menggunakan model length converted 

catch curve yaitu sebesar 2,51 per tahun. Sehingga di dapatkan data mortalitas 

akibat penangkapan sebesar 1,322 per tahun dan laju eksploitasi sebesar 0,52. Laju 

eksploitasi sebesar 0,52 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan gabus di 

waduk Bili Bili sudah mencapai titik yang optimum.   

 

 

Kelas Panjang Ikan Gabus. 
 

VBGF dan plot length frequency 

 

 

L~ dan Parameter pertumbuhan (K) 
 

Laju kematian alami (M) 
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Laju Kematian total (Z) berdasarkan Length 
Converted Catch Curve 

 

Laju Kematian total (Z) berdasarkan Jones & 
Van Zalinge 

 

Ikan Nila 

Total sebanyak 229 sample ikan yang ditangkap selama penelitian. Dengan 

kisaran panjang sebesar 12 cm hingga 22,3 cm. Nilai panjang infinity (L∞) sebesar 

23,94 cm, nilai koefisien pertumbuhan (K) 0,69 per tahun dan umur teoritis (to) 

sebesar 0,24 tahun. Dengan 3 parameter tersebut, model pertumbuhan ikan nila di 

waduk Bili-bili mengikuti persamaan von Bertalanffy yaitu:  Lt = 23,94*(1-exp(-

0,69*(t-0,24))). Selanjutnya dengan menambahkan nilai parameter tersebut dan 

memasukan nilai rata-rata suhu perairan di Waduk Bili-bili yaitu sebesar 29 ºC maka 

nilai laju mortalitas alami (M) didapatkan sebesar 1,521 per tahun.  Lebih lanjut 

dilakukan analisa terhadap mortalitas total (Z) menggunakan model length converted 

catch curve yaitu sebesar 2,00 per tahun. Sehingga di dapatkan data mortalitas 

akibat penangkapan sebesar 0,479 per tahun dan laju eksploitasi sebesar 0,24. Laju 

eksploitasi sebesar 0,24 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan nila di 

waduk Bili-bili belum mencapai titik optimum.  Hal ini diduga karena adanya kegiatan 

pemacuan stock ikan yang ada di waduk tersebut. Berdasarkan data dari lapangan 

didapat bahwa sejak tahun 2016 telah dilakukan penebaran benih ikan nila 

(stocking) di waduk Bili-Bili (Grafik). Penebaran tertinggi terjadi pada tahun 2019 

yaitu sebanyak 50.000 ekor benih. 
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Grafik Penebaran Ikan Nila diWaduk Bili-bili 

 

 

Kelas Panjang Ikan Nila. 
 

VBGF dan plot length frequency 

 

 

L~ dan Parameter pertumbuhan (K) 
 

Laju kematian alami (M) 
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Laju Kematian total (Z) berdasarkan Length 
Converted Catch Curve 

 

Laju Kematian total (Z) berdasarkan Jones & 
Van Zalinge 

 

 

 

Ikan Tawes 

Total sebanyak 115 sample ikan yang ditangkap selama penelitian. Dengan 

kisaran panjang sebesar 8 cm hingga 16 cm. Nilai panjang infinity (L∞) sebesar 

17,85 cm, nilai koefisien pertumbuhan (K) 0,57 per tahun dan umur teoritis (to) 

sebesar 0,32 tahun. Dengan 3 parameter tersebut, model pertumbuhan ikan nila di 

waduk Bili-bili mengikuti persamaan von Bertalanffy yaitu:  Lt = 17,85*(1-exp(-

0,57*(t-0,32))). Selanjutnya dengan menambahkan nilai parameter tersebut dan 

memasukan nilai rata-rata suhu perairan di Waduk Bili-bili yaitu sebesar 29 ºC maka 

nilai laju mortalitas alami (M) didapatkan sebesar 1,45 per tahun.  Lebih lanjut 

dilakukan analisa terhadap mortalitas total (Z) menggunakan model length converted 

catch curve yaitu sebesar 1,89 per tahun. Sehingga di dapatkan data mortalitas 

akibat penangkapan sebesar 0,44 per tahun dan laju eksploitasi sebesar 0,23. Laju 

eksploitasi sebesar 0,23 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan nila di 

waduk Bili Bili belum mencapai titik optimum.   
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Kelas Panjang Ikan Tawes. 
 

VBGF dan plot length frequency 

 

 

L~ dan Parameter pertumbuhan (K) 
 

Laju kematian alami (M) 

 

 

Laju Kematian total (Z) berdasarkan Length 
Converted Catch Curve 

 

 

 

 

Potensi Lestari (PL) 

 Potensi Lestari adalah pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan tak 

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

dapat juga didefinisikan sebagai hasil pemanfaatan hasil tangkap perikanan yang 
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berkelangsungan dan tidak pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen 

ditahun berikutnya.  

 Potensi Lestari Waduk Bili Bili diperoleh dengan menggunakan rumus:  

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

yang diperoleh dari Length Frequency ikan dominan, dalam penelitian 4 jenis ikan 

dominan yaitu ikan nila, betutu, tawes dan gabus. Nilai Stock di dapatkan dengan 

metoda hidro akustik. Nilai Z untuk masing masing ikan: Ikan nila Z = 2,00/tahun, 

ikan betutu                        Z = 2,63/tahun, ikan tawes Z = 1,89/tahun dan ikan gabus 

Z = 2,51/tahun. Stock ikan atau biomas ikan di Waduk Bili bili hasil dari hidroakustik 

adalah sebesar 16,74 kg/ha, untuk nila diperoleh PL = 16,74 ton, betutu diperoleh 

PL = 22,01 ton, tawes didapat PL = 15,82 ton dan ikan gabus didapatkan nilai PL = 

21,01 ton.  Potensi Lestari rata rata keempat jenis ikan adalah sebesar 18,90 ton. 

 

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)    

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

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

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

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

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

langsung dapat mengontrol tingkat eksploitasi perikanan.  

  

Rumus yang digunakan untuk mendapatkan JTB pada penelitian ini adalah 

JTB = 80% x PL (Potensi Lestari).  JTB untuk ikan nila diperoleh JTB = 80% x 16,74 

JTB = 13,40 ton. JTB ikan betutu diperoleh JTB = 80% x 22,01 JTB = 17,61 ton.  

JTB ikan tawes diperoleh JTB = 80% x 15,82 JTB = 12,66 ton.  JTB ikan gabus 
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diperoleh JTB = 80% x 21,01 JTB = 16,81 ton. Jika dirata ratakan JTB keempat ikan 

tersebut sebesar 15,12 ton. 

 

STOK IKAN 

Kepadatan stok ikan di Bendungan Bili-bili ditentukan dengan alat echo 

sounder BIOSONIC DT-X split beam 200 KHz yang ditempatkan di atas kapal 

dengan penempatan pada sisi kanan luar kapal. Penelitian yang dilaksanakan di 

Perairan Bendungan Bili-bili  pada bulan September 2020 dilaksanakan dengan jalur 

survey berbentuk paralel. Data akustik diolah dengan menggunakan software 

ECHOVIEW ver.5. dengan Elementary sampling distance unit (ESDU) 1000 ping. 

Hasil ekstraksi berupa nilai Nautical Area Scattering Coefficient (NASC, m2/nmi2) 

dan distribusi nilai target strength ikan tunggal dalam satuan decibel (dB) sebagai 

indeks refleksi ukuran ikan.  

 

Dari hasil perhitungan nilai biomassa ikan di perairan Bendungan Bili Bili 

didapatkan nilai biomassa tertinggi pada ESDU 51000-52000 dengan nilai 

46,34800421 Kg/Ha sedangkan nilai biomassa terendah pada ESDU 22000-23000 
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dengan nilai 1,41300762362756 Kg/Ha. Nilai rata-rata biomassa sebesar 

16,7403754942304 Kg/Ha. 

 

Gambar Profil kedalaman Waduk Bili-bili 

 

 

Gambar FPUA (fish per area unit) 

Dapat dilihat pada tabel di atas nilai densitas area didapatkan paling tinggi pada 

jarak ESDU 51000-52000 dengan nilai 518,898390158881 ikan/Km2 sedangkan 

untuk nilai densitas area terendah pada jarak ESDU 22000-23000 dengan nilai 

15,8196106541375 ikan/Km2 dan nilai densitas area rata-rata sebesar 

187,420236164694 ikan/Km2. 
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Nilai TS didapatkan dari indeks refleksi ukuran ikan yang didapatkan pada 

survei Waduk Bili-bili dengan jenis ikan yang dominan didapatkan adalah Ikan Nila 

(Nile tilapia). Nilai TS terbanyak dideteksi pada nilai -46,65 dB, dan -50,101 dB untuk 

nilai TS yang paling sedikit didapatkan

Nilai Ts 

(Db) 
-50,101 -49,102 -48,732 -48,206 -47,709 -47,089 -46,65 -46,188 -45,455 Jumlah 

Panjang 

(Cm) 
12,3 13,8 14,4 15,3 16,2 17,4 18,3 19,3 21  

Bobot 

(Gr) 
0,345 1,015 2,93 16,465 142,74 800,34 1225,3 914,4 481,4  

Komposis

i (%) 
0,009 0,029 0,082 0,46 3,981 22,325 34,18 25,506 13,428 100 
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Kualitas Air 

Kecerahan  

Kecerahan (Transparency) merupakan ukuran transparansi perairan, yang 

ditentukan secara visual dengan menggunakan secchi disk. Nilai kecerahan 

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

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

orang melakukan pengukuran.  

 

Gambar Nilai pengukuran kecerahan Waduk Bili Bili.  

 

Diperoleh nilai kecerahan tertinggi pada September dibandingkan bulan 

Februari. Kenaikan kecerahan ini berkaitan dengan bertambahnya volume perairan, 

akibatbanya kedalaman Waduk semakin tinggi. Semakin kecil volume perairan, 

mengakibatkan adanya pemekatan sehingga konsentrasi sedimen menjadi lebih 

tinggi dan menurunkan kemampuan visibilitas badan air dan sebaliknya jika volume 

air besar akan semakin encer dan visibilitasnya semakin tinggi juga. Ambang batas 

dari kecerahan tidaklah ditentukan sebagai batasan perairan yang tercemar. Akan 
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tetapi dengan tingginya kecerahan memunginkan cahaya memasuki badan perairan 

dengan baik sebagai sumber energi dalam fotosintesis.   

 

Suhu Air 

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

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

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

menunjukan suhu rata rata pada pengamatan bulan Februari adalah 28,1 °C dan 

29,8 °C pada bulan September. Nilai ini masih dalam batas toleransi untuk 

kehidupan biota air seperti ikan, udang dan kepiting. Beberapa baku mutu yang 

digunakan di Indonesia hanya mempersyaratkan nilai deviasi suhu sekitar 2-3 °C 

dari setiap lokasi pengamatan untuk kepentingan perikanan (PP No 82 Tahun 2001).   

 

 

 

Gambar Nilai suhu perairan Waduk Bili Bili. 
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Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan 

air. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi 

pertumbuhannya. Peningkatan suhu dapat mengakibatkan peningkatan viskositas, 

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

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

perairan sebesar 10 oC menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh 

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

peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba.  

Kedalaman 

Wilayah Waduk Bilibili mempunyai kedalaman yang cukup tinggi terutama 

pada bagian tertentu seperti bagian disekitar outlet atau dam dan sekitar pulau yang 

memuliki tebing yang curam. Fluktuasi tinggi air sangat dipengaruhi musim dan buka 

tutup pintu dam. Hasil pengukuran kedalaman Waduk Bilibili memiliki kedalaman 

maksimal diatas 30 m sedangkan pada pengamatan kedalaman waduk rata rata 

pada bulan Februari 8,02 m sedangkan pada bu;lan September meningkat menjadi 

10,05 m, hal tersebut dikarenakan bulan September sudah mulai musim hujan. 

 

   

Gambar Fluktuasi kedalaman perairan Waduk Bili Bili 
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Daya hantar listrik (Conductivity) 

Nilai DHL rata rata yang diperoleh pada bulan Februari 116,67 µS/cm, 

sedangkan di bulan Oktober nilai DHL rata rata menurun yaitu sebesar 97,52 µS/cm, 

nilai DHL tersebut tergolong rendah, hal ini menunjukan bahwa mineral penghantar 

listrik pada perairan Waduk Bili Bili tergolong rendah, dan hal wajar dalam perairan 

tawar. Nilai DHL berkaitan erat dengan besarnya sedimen dan partikel yang 

mengandung logam penghantar listik. Daya hantar listrik atau konduktivitas 

menggambarkan kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik, kemampuan ini 

ditentukan oleh besarnya garam-garam yang terionisasi (Effendie, 2003). Tidak 

terdapat standar baku untuk parameter ini. Konduktivitas yang tinggi cederung 

berkorelasi dengan salinitas tinggi dan juga kemampuan buffering badan air 

terhadap efek toksik yang datang dari daratan.  

 

Gambar Nilai daya hantar listrik (Conductivity) di Waduk Bili Bili. 
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TSS (Total Suspended Solid) 

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

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

Waduk Bili Bili berkisar antara 100 – 240 mg/l. atau rata rata 148,33 mg/l. Kisaran 

nilai ini menggambarkan bahwa sedimen tersuspensi masih dibawah batas standart 

baku yang ditetapkan yaitu 400 mg/l (PP No 82 Tahun 2001). Nilai tertinggi pada 

stasiun tengah waduko, hal ini dikarenakan lokasi tersebut terdapat stasiun tersebut 

paling dekat dengan wilayah pemanfaatan baik penangkapan dan budidaya ikan.  

 

Gambar Fluktuasi nilai total suspended solid perairan Waduk Bili Bili. 

 

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

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

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

dapat meningkatkan nilai kekeruhan, dan selanjutnya akan menghambat penetrasi 

cahaya matahari ke kolom air dan berpengaruh terhadap proses fortosintesis di 

dalam perairan. Nilai TSS 81 – 400 mg/liter mengindikasikan kurang baik untuk 
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kepentingan pertumbuhan biota perairan terutama jenis alga, dan > 400 mg/liter 

tidak baik bagi kepentingan perikanan.  

 

Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen) 

Oksigen terlarut merupakan salah satu gas yang terlarut dalam perairan. 

Oksigen terlarut pada pengamatan bulan Februari di Waduk Bili Bili adalah berkisar 

6,57 – 8,65 mg/l dengan rata rata 7,25 mg/l, sedangkan pada bulan September 

berkisar antara 5,67 - 6,95 mg/l atau rata rata 6,04 mg/l. Nilai tertinggi tercatat pada 

stasiun hulu Jeneberang karean memiloiki kedalaman yang rendah daan berarus 

deras.  Rata-rata nilai oksigen terlarut memiliki nilai tinggi diatas kepentingan untuk 

perikanan yaitu 3 mg/L (PP No 82 Tahun 2001). Kondisi oksigen terlarut yang 

rendah tidak mutlak menjadikan lingkungan memiliki kualitas buruk terutama wilayah 

sungai yang bersifat terbuka. Fluktuasi oksigen akan sangat dinamis seiring dengan 

gerakan permukaan perairan dan waktu pengukuran.  

 

Gambar Nilai pengamatan oksigen terlarut di Waduk Bili Bili. 
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Kadar oksigen yang terlarut di perairan alami bervariasi, tergantung pada 

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

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

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

tergantung pada pencampuran dan pergerakan massa air, aktivitas fotosintesis, 

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

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

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

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

Kebutuhan oksigen sangat dipengaruhi oleh suhu, bervariasi antar organisme, 

keberadaan logam berat yang berlebihan di perairan mempengaruhi system 

respirasi organisme akuatik sehingga pada saat kadar oksigen terlarut rendah dan 

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

(Tebbut, 1992).  

 

Karbondioksida (CO2) 

Karbondioksida merupakan gas oksigen yang telah berikatan dengan karbon, 

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

Hasil pengamatan kadar karbondioksida di perairan Waduk Bili Bili pada bulan 

Februari berkisar 0,17 – 0,83 mg/l dengan rata rata 0,51 mg/l. Pengamatan bulan 

September berkisar antara 0,5 – 5,32 mg/l dengan rata rata 1,65 mg/l. Konsentrasi 

yang rendah menunjukan bahwa karbondioksida telah dimanfaatkan oleh tumbuhan 

atau algae dalam fotosintesis dengan bantuan matahari. Konsentrasi yang tinggi 

dapat diakibatkan adanya akumulasi hasil respirasi tanaman air, dan juga 

karbondioksida hasil metabolisme organisme aquatik dalam penguraian bahan 
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polutan. Tidak ada batasan untuk konsentrasi karbondioksida. Karbondioksida 

cenderung tidak berbahaya pada alam terbuka, karena mudah terurai dan 

dimanfaatkan dalam proses metabolisme khusunya proses fotosintesis. Konsentrasi 

karbondioksida biasanya berbanding terbalik dengan keberdaan oksigen terlarut 

dalam perairan.    

 

 

Gambar Konsentrasi karbondioksida di Waduk Bili Bili. 

 

pH 

pH merupakan suatu kondisi / kualifikasi zat yang menggambarkan sejumlah 

ion hydrogen. Nilai pH perairan Waduk Bili Bili pada bulan Februari berkisar antara 

6,68 – 8,71 dengan rata rata 7,42. Sedangkan pada pengamatan bulan September 

nilai pH berkisar antara 6,86 – 7,15 dengan rata rata 7,00 pH unit, yang menunjukan 

nilai masih dibawah ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 6 – 9 pH unit (PP No 

82 Tahun 2001). Nilai asam pada perairan tawar cenderung identik pada masuknya 

zat toksik yang berpengaruh dengan menurunkan nilai pH air menjadi asam. Nilai 
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asam pada perairan daratan juga diperoleh dari sumber Sulfur yang masuk akibat 

adanya tanah sulfit masam hasil oksidasi dan juga pembusukan bahan organik yang 

terlarut dalam perairan. 

  

 

Gambar Nilai pH pada perairan Waduk Bili Bili. 

 

Nilai pH berkaitan erat dengan adanya karbondioksida dan alkalinitas, dimana 

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

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

mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Sebagian besar organisme akuatik 

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

sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, seperti halnya pada proses 

nitrifikasi (NovoDanauy dan Olem, 1994).  

 

Nitrit (NO2-N) 

Konsenterasi nitrit di perairan Waduk Bilibili rata rata berkisar 0,004-0,008 

mg/l. Dalam PP No 82 Tahun 2001 dipersyaratkan nilai Nitrit dalam lingkungan 
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perarian adalah 0,06 mg/l untuk kepentingan perikanan, hal ini menunjukan bahwa 

nilai nitrit perairan Bilibili masih dibawah batas yang dipersyaratkan. Nilai rendah 

dapat dimungkinkan akibat belum banyaknya akumulasi bahan organik yang 

mengendap dan mengalami proses nitrifikasi. Sumber bahan organik dapat 

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

juga bahan organik dekomposisi (pakan ikan).  

 

Gambar Fluktuasi nilai nitrit di perairan Waduk Bili Bili. 

 

Nitrit biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, karena bersifat 

tidak stabil dengan sedikit keberdaan oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan 

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

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

relatif kecil karena segera dioksidasi menjadi nitrat. Perairan alami mengandung 

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

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

organisme perairan yang sangat sensitif (Moore, 1991).  
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Nitrat (NO3) 

Konsenterasi Nitrat perairan Waduk Bilibili rata rata berkisar antara0,225 – 

0,385  mg/l.  Nilai ini masih dibawah ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 20 

mg/l (PP No 82 Tahun 2001). Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami 

dan merupakan nutrient utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrogen 

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

sumber utama nitrogen di perairan. Namun ammonium lebih dibutuhkan oleh 

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

dari kadar ammonium.  

 

Gambar Fluktuasi konsentrasi nitrat di perairan Waduk Bili Bili. 

 

Kadar nitrat lebih dari 5 mg/liter menggambarkan terjadinya pencemaran 

antropogenik yang berasal dari aktivitas manusia dan dekomposisi hewan.  Kadar 

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

selanjutnya dapat menstimulus terjadinya blooming algae. Kadar nitrat untuk 

kepentingan air minum sebaiknya tidak lebih dari 10 mg/liter (Davis & Cornwell, 
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1991).  Nitrat tidak bersifat toksik kepada organisme akuatik, konsumsi air yang 

mengandung nitrat yang tinggi akan menurunkan kapasitas darah untuk mengikat 

oksigen.  

 

Amonia (NH3) 

Nilai konsenterasi rata rata amonia di perairan Waduk Bili Bili antara 0,053 – 

0,1002 mg/l . Nilai ini jauh lebih tinggi dari pada nilai amonia untuk perikanan, 

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

82 Tahun 2001). Sumber ammonia dalam perairan adalah pemecahan nitrogen 

organik (protein dan urea) dan nitrogen anorganik yang terdapat didalam tanah dan 

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

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

ammonia yang lain adalah reduksi gas nitrogen yang berasal dari proses difusi 

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

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

bahan-bahan tersuspensi dan koloid sehingga mengendap didasar perairan. Dalam 

bahasan sebelumnya dimana proporsi nitrat yang lebih tinggi dibandingkan kadar 

amoniumnya menunjukan bahwa perairan mengalami eutrofikasi, atau terjadi 

pencemaran nitrogen.   
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Gambar Fluktuasi konsentrasi amonia di perairan Waduk Bili Bili. 

 

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

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

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

memungkinkankan gas nitrogen menjadi terpekatkan didasar perairan. Presentase 

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

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

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

ikan tingginya ammonia dalam air dapat mengganggu proses pengikatan oksigen 

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

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

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

McCarty, 1978).  
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Total Phospat 

Analisa total posphat merupakan gambaran nutrien yang berasal dari kikisan 

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

sangat penting sebagai gambaran tingkat kesuburan perairan. Hasil analisa yang 

diperoleh nilai rata rata 0,036 – 0,055 mg/l.  Nilai pengukuran dibawah ambang 

batas yang ditentukan yaitu 1 mg/L. Phospat memiliki sifat yang tidak toksik 

sehingga tidak menghakwatirkan dalam peningkatan yang tidak terlalu signifikan (PP 

No 82 Tahun 2001). Posphat terdiri dari dua jenis, yaitu pospat total dan phospat 

terlarut. Posphat total merupakan komponen phospat yang masih terikat pada 

material padatan lain seperti mineral batuan dan kikisan yang terikat dan terbawa 

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

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

dipergunakan untuk pertumbuhan organisme mikro seperti mikro alga dan 

fitoplankton.   

  

 

Gambar Fluktuasi nilai Total Phospat di perairan Waduk Bili Bili 
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Alkalinitas  

Total Alkalinitas adalah gambaran kapasitas air untuk menetralkan suatu 

asam atau kuantitas anion dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen 

(Effendie, 2003). Hasil pengukuran nilai alkalinitas Waduk Bilibili menunjukan 

kisaran rata rata 41,33 – 41,67 mg/l. Fluktuasi nilai alkalinitas tidak berbeda 

signifikan pada waktu yang berbeda. Tidak ada baku mutu yang mempersyaratkan 

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

alkalinitas merupakan hasil dari karbonat yang terkandung dari hasil pelapukan 

batuan dan tanah pada perpukaan dan dasar perairan. 

 

Gambar Fluktuasi nilai alkalinitas perairan Waduk Bili Bili.  

Hardness atau Kesadahan 

Hardness merupakan gambaran nilai kation divalen berupa kalsium dan 

magnesium yang bereaksi dengan sabun membentuk endapan dengan anion yang 

terdapat dalam air. Nilai rata rata hardness pada perairan Waduk Bili Bili berkisar 

41,54 – 66,90 mg/l. Nilai hardness yang tinggi dapat diakibatkan oleh banyaknya 
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sumbangan kation pembentuk kesadahan yaitu Kalsium dan Magnesium dari 

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

diperlukan dalam penilaian kelayakan perairan untuk kepentingan domestik dan 

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

menghambat sifat toksik dari logam berat karena kation–kation penyusun 

kesadahan dapat membentuk senyawa kompleks dengan logam berat (Tebbut, 

1992).  

 

 

Gambar Nilai kesadahan perairan Waduk Bili Bili.  

Chlorofil-a 

Klorofil-a di perairan merupakan suatu parameter adanya biomassa 

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

biomassa fitoplankton yang berguna untuk  mengukur tingkat kesuburan perairan 

tersebut (Ferguson, 1956). Konsentrasi clorofil a rata rata di perairan Waduk Bili Bili 

berkisar 3,020 – 4,833 mg/l. Konsentrasi klorofil a meningkat seiring dengan 

penyusutan volume air Waduk Bilibili. Konsentrasi yang tinggi menunjukan bahwa 
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terdapat peningkatan konsentrasi biomass fitoplankton. Stimulus peningkatan 

biomass fitoplankton dapat dikarenakan peningkatkan nilai phospat dan juga nitrat 

dalam perairan. Clorofil a juga menunjukan nilai kesuburan suatu perairan, dimana 

nilai ini juga dapat difungsikan sebagai nilai produktifitas perairan. Produktifitas 

perairan adalah kemampuan dari suatu badan air untuk dapat 

menumbuhkembangkan sejumlah ikan dalam perairan.         

 

Gambar Konsentrasi Clorofil – a di Waduk Bili Bili.  

Potensi Produksi  

  Pengukuran potensi produksi ikan di Danau Maninjau dengan menggunakan 

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

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

(kedalaman rata rata Waduk Bili Bili = 8,02 m). Berdasarkan potensi produksi ikan 

Survey pertama (Februari 2020) di Waduk Bilibili yang diukur di 6 stasiun penelitian 

berkisar antara 48,76 – 50,79 kg/ha/tahun dengan nilai rata-rata 50,12 kg/ha/tahun. 

Potensi produksi di Waduk Bilibili  dengan luas perairan 1850 hektar potensi 
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produksi rata rata  sebesar 92,62 ton/tahun. Sementara pada survey ke dua 

(September 2020) Potensi produksi ikan berkisar antara 45,20 – 46,92 kg/ha/tahun, 

rata rata 46,65 kg/ha/tahun. Potensi produksi di Waduk Bilibili dengan luas perairan 

1850 hektar potensi produksi rata rata sebesar 85,19 ton/tahun. Jika kedua survey di 

rata ratakan nilai potensi produksi ikan di ke 6 stasiun Waduk Bili Bili sebesar   47,89 

kg/ha/tahun. Potensi produksi di Waduk Bilibili diperoleh sebesar 88,91 ton/tahun. 

 

 

Gambar Potensi Produksi Ikan berdasarkan MEI Waduk Bilibili di enam stasiun 
pengamatan pada survey pertama dan kedua 
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 Berdasarkan pengukuran potensi produksi ikan dengan menggunakan klorofil a 

berdasarkan Almazan dan Boyd (1990) pada survey pertama bulan Februari 2020 

diperoleh potensi produksi ikan diperairan Waduk Bilibili berkisar antara 53,25 – 

115,32 kg/ha/tahun atau rata rata 73,81 kg/ha/tahun. Survey kedua bulan 

September 2020 diperoleh potensi produksi ikan diperairan Waduk Bili Bili berkisar 

antara 99,79 – 133,22 kg/ha/tahun atau rata rata 114,72 kg/ha/tahun. Potensi 

produksi ikan rata rata berdasarkan kandungan Chlorofil- a di Waduk Bili Bili adalah 

94,27 kg/ha/tahun. 
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Gambar Potensi Produksi Ikan Waduk Bili Bili berdasarkan Chlorofil-a di enam 
stasiun pengamatan  
 
 
 
Plankton 

Kehadiran plankton dalam suatu perairan sangat penting karena berperan 

sebagai produsen primer atau dalam mensitesis senyawa organik dari senyawa 

anorganik melalui proses fotosintesis. Untuk keberlangsungan hidup ikan, 
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dibutuhkan produsen primer Yaitu plankton. Plankton adalah organisme baik 

tumbuhan maupun hewan yang umumnya berukuran relatif kecil (mikro), hidup 

melayang layang di air tidak mempunyai daya gerak/ kalaupun ada daya gerak 

relatif lemah sehingga distribusinya sangat dipengaruhi oleh daya gerak air, seperti 

arus dan lainnya (Nybakken, 1992). Dengan mengetahui keanekaragaman plankton 

dalam suatu badan air dapat mengetahui tingkat kesuburan suatu perairan.  Struktur 

komunitas plankton dicirikan oleh indeks-indeks biologi berupa jumlah individu dan 

spesies, kelimpahan (K), indeks diversitas (H’) dan dominansi (C).  

 
Gambar  Presentase Plankton Waduk Bili Bili 2020. 

 

Hasil penelitian Fitoplankton bulan Maret 2020 didominasi oleh fitoplakton 

yaitu berkisar 98 %, sedangkan zooplankton berkisar 2 % (gambar 1). Fitoplankton 

yang didapat terdiri dari 3 class yaitu Cyanophyceae 77 %, Chlorophyceae 6 % dan 

Bacillariophyceae 17 %. Dari hasil komposisi fitoplankton yang didapat didominasi 

oleh Kelas Cyanophyceae dan diikuti Bacillariophyceae dan Chlorophyceae. 

Menurut Yuliana (2007), Bacilariophyceae merupakan fitoplankton yang dominan di 

perairan tawar, khususnya danau dan waduk, tetapi di Waduk Bili Bili didominasi 

Cyanophyceae. Hal ini terjadi karena pengaruh factor eksternal diperlihatkan oleh 

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

dan suhu air hangat. 

98%
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fitoplankton
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Gambar Presentase fitoplankton Waduk Bili Bili 2020. 

 

Chlorophyceae yang didapat terdiri dari 8 genus (Closterium, Staurastrum, 

Volvox, Pediastrum, Coelastrum, Actinastrum, Eudorina, Selenastrum). Kelas 

Bacillariophyceae terdiri dari 4 genus yaitu (Cyclotella, Navicula, Cymbella, 

Aulacoseira). Cyanophyceae terdiri dari 4 genus (Aphanocapsa, Chroococcus, 

Anabaena dan Lyngbya). 

Kelimpahan fitoplankton Waduk Bili Bili ada di stasiun Hulu Jeneberang dan 

Outlet Waduk/ Dam 57900 individu/liter dan terendah ada di stasiun Biluju toa yaitu 

berkisar 5400 individu/liter. Tingginya kelimpahan fitoplankton (> 15000 ind/l) 

mencirikan blooming (peledakan fitoplankton)  dan menunjukan bahwa perairan 

Waduk Bilibili sangat subur (Lander dalam Larasati, 1985). Tingginya kelimpahan 

fitoplankton di stasiun Hulu Jeneberang dan Outlet Waduk kemungkinan karena 

stasiun ini merupakan dekat bendungan da tempat masuknya air dari Sungai 

Jeneberang sehingga tempat masuknya unsur hara dari sungai.                       
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Gambar Kelimpahan Fitoplankton Waduk Bili Bili 2020   (individu/liter) 

 

  Nilai keanekaragaman (H’) fitoplankton bekisar antara 0 – 1,475, hal ini 

menunjukkan bahwa keanekaragaman di semua stasiun tersebut adalah rendah (0 

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

menunjukan lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan plankton dan nilai 

indeks keanekaragaman yang rendah menunjukan lokasi tersebut kurang cocok 

bagi pertumbuhan plankton.  

 

 

 
                                 

Gambar Indeks Keanekaragaman Fitoplankton  Waduk Bili Bili 2020. 
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 Berdasarkan hasil nilai indeks dominansi fitoplankton selama survei yaitu 

berkisar 0,298 – 0,694, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi dominansi 

fitoplankton jenis tertentu di Waduk Bili Bili. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa di 

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

tersebut. 

               
Gambar Indeks Dominansi Fitoplankton  Waduk Bili Bili 2020 

 
Dari hasil penelitian zooplankton yang ditemukan di perairan Waduk Bilibili 

didapatkan empat kelas, yaitu Mastigophora dengan dua genus yaitu Difflugia dan 

Euglypha. Kelas Euglenophuceae dengan satu genus yaitu Phacus, Kelas 

Monogonta dengan dua genus Keratella dan Anuraeopsis. Ke empat adalah kelas 

Dinophyceae dengan satu genus yaitu Peridinium. Adapun prensentase terbanyak 

ada di kelas Mastigophora (54 %), Euglenophuceae (23%), Monogonta (17%) dan 

Dinophyceae (6 %). 
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Gambar Persentase genus zooplankton Waduk Bili Bili 2020 
 
Kelimpahan zooplankton Waduk Bilibili berkisar 0 ind/l sampai 2000 ind/l. 

Kelimpahan tertinggi ada di stasiun Outlet Waduk/Dam sedangkan di stasiun 

Bujulutoa tidak didapatkan zooplankton. Sebagaimana diketahui bahwa stasiun 

Outlet Waduk/Dam merupakan dekat bendungan (outlet) sehingga kaya akan unsur 

hara yang masuk, sedangkan stasiun tengah diduga menjadi tempat akumulasi 

zooplankton. 

 
Gambar Kelimpahan zooplankton perairan Waduk Bili Bili 2020 (individu/liter) 

                 
  Nilai keanekaragaman (H’) zooplankton berkisar antara 0,000 – 0.592 hal ini 

menunjukkan bahwa keanekaragaman di semua stasiun tersebut adalah rendah (0 

<H< 2,3). Menurut Odum (1994) nilai indeks Keanekaragaman yang tinggi 
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menunjukan lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan plankton dan nilai 

indeks keanekaragaman yang rendah menunjukan lokasi tersebut kurang cocok 

bagi pertumbuhan plankton.       

 
   Gambar Indeks Keanekaragaman zooplankton 

 

          

 Nilai indeks Dominansi zooplankton berkisar antara 0,000 – 1,202. Nilai 

terendah ada di stasiun Bujulutoa. Tingginya nilai indeks dominansi disebabkan 

kecilnya jumlah species dan beberapa individu jumlahnya besar sehingga terjadi 

dominansi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistim karena adanya 

tekanan atau gangguan lingkungan.  

       

                     

Gambar Indeks Dominansi zooplankton Waduk Bili Bili 2020. 
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Bentos 

Pengambilan sampel bentos di enam lokasi stasiun tidak bias dilakukan di 

semua lokasi stasiun, hal ini dikarenakan ada beberapa stasiun yang tidak bisa 

diambil sempelnya karena dasar stasiun yang keras sehingga tidak bias diambil. 

Dari hasil penelitian makrozoobentos perairan Waduk Bilibili didapat dua Kelas yaitu 

kelas insecta (82%), Oligochaeta (18%).  Kelas Oligochaeta terdiri dari satu famili 

yaitu Tubificidae yang terdiri dari 1 genus (Aulodrilus sp). Kelas insecta terdiri satu 

family yaitu Chironomidae dan terdiri dari empat genus yitu Clinotanypus sp, 

Chironomus sp, Paratanytarsus sp dan Tanyous sp.  

 
                             

Gambar Komposisi Kelas Makrozoobentos Waduk Bili Bili 2020 
 

 
Nilai kelimpahan makrozoobentos berkisar antara 30 – 133 ind/l. Kelimpahan 

tertinggi ada pada stasiun Outlet Waduk/Dam dan terendah ada pada Bonto Sungu.           
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Gambar Kelimpahan Makrozoobentos Waduk Bili Bil 2020 
 

 
Nilai Indeks Keanekaragaman berkisar antara 0,488 – 1,273, berdasarkan 

nilai indeks keanekaragaman makrozoobentos, perairan Waduk Bili Bili memiliki nilai 

keanekaragaman makrozoobentos yang rendah. Nilai Indeks Dominansi berkisar 

0,025 – 1,273 berdasarkan Indeks Dominansi, perairan Waduk Bili Bili memiliki nilai 

dominansi yang rendah (Odum, 1971). 
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Gambar Indeks Keanekaragaman Makrozoobentos Waduk Bili Bili 

 
                              

     
                    

Gambar Indeks Dominansi Makrozoobentos Waduk Bili Bili 
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KESIMPULAN 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Jumlah stok ikan di Waduk Bili Bili adalah 16,74 kg/ha. 

2. Potensi Produksi Ikan (PPI) berdasarkkan MEI Morpho Edaphik Index 47,27 

kg/ha/tahun. Sedangkan berdasarkan Chlorofil-a Potensi Produksi Ikan Waduk 

Bili Bili sebesar 794,27 kg/ha/tahun. 

3. Potensi Lestari (PL) di Waduk Bili Bili untuk ikan nila 16,74 ton, ikan betutu 22,01  

ton, ikan tawes 15,82 ton dan ikan gabus 21,01 ton. Potensi Lestari rata rata ke 

empat ikan dominan di waduk Bili Bili 18,90 ton. 

4. Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Waduk B ilibili untuk ikan nila 

13,40 ton, ikan betutu 17,61 ton, ikan tawes 12,66 ton dan ikan gabus 16,81 ton. 

JTB rata rata keempat ikan dominan di Waduk Bili Bili 15,12 ton. 

5. Parameter lingkungan (fisika, kimia dan biologi) perairan Danau Limboto relatif 

masih cukup baik terutama untuk kehidupan organisme akuatik, namun dengan 

semakin bertambahnya aktivitas manusia kondisi perairan terancam, aktivitas 

tersebut antara lain dari perkebunan, pertanian, penambangan pasir dan limbah 

industri dan masyarakat.  

6. Besar rata-rata pendapatan nelayan bili-bili sebesar Rp. 59,802,400 per tahun. 

-     
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