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KAJIAN BUDIDAYA IKAN NILEM (Osteochilus hasselti) 
DALAM UPAYA KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN 
(Studi di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat) 

 

Oleh: 
Iis Jubaedah dan Aan Hermawan 

Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 
 

Abstrak 
 

Kajian tentang budidaya ikan nilem telah dilakukan  pada bulan Juni sampai dengan 
Agustus 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui present status dan teknologi 
pembenihan ikan nilem (Osteochilus hasselti) di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa 
Barat. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan (observasi)  dan wawancara  
pada aspek budidaya ikan nilem di BPBI Singaparna dan pembudidaya ikan. Data 
dianalisis  secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi 
lapangan, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi yang cukup besar dalam 
pengembangan budidaya ikan nilem.  Luas areal budidaya ikan nilem 111,61 Ha atau 
37,22 % ; Persentase nilai produksi ikan nilem pada tahun 2008 sebesar 42,13 % dari 
total produksi pembenihan ikan air tawar  atau sejumlah 679.119.578 ekor; dan sebesar 
37,62% dari total produksi pembesaran ikan air tawar atau sejumlah 6.910 ton.  
Teknologi budidaya khususnya pembenihan ikan nilem sudah berkembang baik dan 
diaplikasikan oleh pembudidaya.  Pembenihan dilakukan  secara semi intensif, pada 
kolam semi permanen dengan menerapkan seleksi induk sedangkan dalam kegiatan 
pendederan dilakukan secara polikultur pada kolam tanah.  Kegiatan konservasi yang 
dilakukan adalah konservasi ex-situ, yang mencakup pemeliharaan populasi dalam 
bentuk wadah berupa kolam dan bak, dan konservasi in-situ dengan melakukan 
restocking di perairan umum. Intensifnya kegiatan budidaya ikan nilem, baik yang 
dilakukan oleh Balai Benih maupun pembudidaya turut mendukung kemantapan 
populasi ikan nilem. 
 
Kata kunci : Konservasi, budidaya,  nilem (Osteochilus hasselti), Kab. Tasikmalaya. 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Ikan nilem merupakan salah satu 
komoditas ikan air tawar yang sangat 
potensial untuk dikembangkan menjadi 
produk unggulan budidaya perikanan.  Di 
habitat aslinya, ikan ini banyak ditemukan 
hidup liar di perairan umum terutama di 
sungai-sungai yang berarus sedang dan 

berair jernih.  Selain itu juga bisa ditemui 
hidup di rawa-rawa.  Dalam kegiatan 
pembudidayaan, ikan ini banyak 
dipelihara terutama oleh pembudidaya di 
Sumatera (khususnya Sumatera Barat) dan 
di daerah Priangan (Jawa Barat).   

Prospek pasar ikan nilem cukup 
luas, bukan hanya di pasaran lokal, namun 
juga sudah bisa menembus pasar 
internasional.  Ikan ini terkenal memiliki 
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rasa daging dan telur sangat gurih.  
Permintaan benih ikan nilem ukuran 5 
gram cukup tinggi karena diperuntukan 
sebagai substitusi ikan mas untuk 
makanan kering “baby fish”.  Menurut 
informasi dari pembudidaya ikan nilem di 
Tasikmalaya, benih ikan nilem umur 1 
hari dapat dijual per cawan (umumnya 
berisi 30.000 ekor) dengan harga 
mencapai Rp 12.000,00. 

Budidaya ikan nilem, dari sisi 
kesehatan, ekonomi dan kelestarian 
lingkungan juga dinilai menguntungkan.  
Karena kebiasannya memakan ganggang, 
ikan nilem tergolong ikan organik.  
Keuntungan lainnya dari aspek kelestarian 
lingkungan, ikan nilem bisa berperan 
sebagai pembersih kotoran karena 
kebiasaan makannya.  Menurut Husen, 
2004, seekor ikan nilem seberat 5 gram 
bisa menghabiskan pakan berupa 
ganggang sebanyak 6,4 kg dalam jaring 
apung seluas 19 m2 untuk mendapatkan 
berat 100 gram.   

Keberadaan populasi ikan nilem di 
perairan umum semakin menurun.  
Penurunan populasi ikan ini selain karena 
adanya eksploitasi juga diduga akibat 
perubahan lingkungan perairan.  Salah 
satu langkah yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan produksi dan menjamin 
kelestarian ikan nilem adalah melalui 
pengembangan kegiatan budidaya 
komoditas ini di masyarakat.  Melalui 
kegiatan ini, produksi dan penyediaan 
benih ikan dapat ditingkatkan, baik 
sebagai komoditas komersial maupun 
untuk peningkatan populasi ikan di 
perairan umum dengan kegiatan 
restocking. Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian/kajian tentang teknik budidaya 
ikan nilem khususnya segmen 

pembenihan yang diterapkan oleh 
masyarakat/pembudidaya.  Sebagai lokasi 
kajian dipilih salah satu kabupaten di 
wilayah priangan yaitu Kabupaten 
Tasikmalaya, dengan pertimbangan 
kabupaten ini merupakan salah satu 
daerah yang populer dengan ikan nilem 
dan jumlah pembudidaya ikan nilem di 
daerah tersebut cukup banyak. 

 
Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui present status dan teknologi 
pembenihan Ikan Nilem (Osteochilus 
hasselti) di Kabupaten Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat.   Hasil penelitian 
diharapkan dapat dijadikan sebagai 
referensi teknologi budidaya ikan nilem 
yang diaplikasikan oleh pembudidaya 
sekaligus adanya suatu konsep 
pengembangan konservasi ikan untuk 
mempertahankan keanekaragaman hayati 
dan populasinya di perairan dan habitat 
alaminya. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Lokasi dan Waktu 
           Penelitian ini dilaksanakan di 
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa 
Barat.  Waktu penelitian selama 3 bulan 
pada bulan Juni sampai Agustus 2009.   
 
Bahan dan Alat 

Bahan penelitian meliputi  contoh 
ikan nilem (Osteochilus hasselti), dan air 
yang diperoleh dari hasil sampling di 
lapangan selama penelitian.  Alat bantu 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah alat pengambilan contoh air dan 
bahan analisis kualitas air serta lembar 
monitoring/pengamatan. 
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Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan observasi dan wawancara  
dengan Balai Pengembangan Benih Ikan 
(BPBI) Singaparna dan pembudidaya  
ikan di 3 lokasi yaitu Kecamatan 
Padakembang, Sukaratu dan Sukarame.   
Pengamatan parameter kualitas air 
meliputi  fisika dan kimia yaitu suhu, 
kecerahan, pH, DO (disolved oxygen).   

 
Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
yang disajikan dalam bentuk tabel dan 
grafik.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Kondisi Umum Wilayah 

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 
secara geografis berada di sebelah 
tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat, 
dengan batas-batas wilayah sebagai 
berikut : Sebelah Utara Kabupaten 
Majalengka, Ciamis, dan Kota 
Tasikmalaya; sebelah Barat Kabupaten 
Garut; sebelah Timur Kabupaten Ciamis 
dan sebelah Selatan Samudra Indonesia.  
Secara geografis terletak antara 107° 56' 
BT - 108°8' BT dan 7° 10' LS - 7° 49' LS 
dengan jarak membentang Utara Selatan 
terjauh 75 Km dan arah Barat Timur 56,25 
Km. Luas keseluruhan sebesar 2.563,35 
Km2.  Sebagian besar wilayahnya berada 
pada ketinggian antara 0 - 1.500 m di atas 
permukaan laut yang membentang dari 
arah utara dan yang terendah ke arah 
selatan. Sebagian kecil wilayahnya yaitu 
0,81 % berada pada ketinggian diatas 
1.500 m, keadaan iklim umumnya bersifat 
tropis dan beriklim sedang dengan rata-

rata suhu di dataran rendah antara 20°-34° 
C dan di dataran tinggi berkisar 18°-22° 
C. Curah hujan rata-rata 2,072 mm/tahun, 
jumlah hari hujan rata-rata 82 hari.   

                        
Kondisi Sumber Daya Perikanan 

Kabupaten Tasikmalaya 
merupakan salah satu daerah yang 
memiliki potensi kegiatan bisnis 
perikanan potensial di Jawa Barat 
terutama perikanan budidaya.  Potensi 
budidaya perikanan ini tersebar di 39 
kecamatan dan 348 desa yang ada.  
Berdasarkan data Dinas Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Tasikmalaya, potensi budidaya perikanan 
cabang usaha pembenihan ikan air tawar 
pada tahun 2008 seluas 366,59 Ha dengan 
pemanfaatan sejumlah 299,86 Ha atau 
sekitar 81,80 %.  Lahan perikanan ini 
sebagian besar dimanfaatkan untuk 
pembenihan ikan air tawar dengan 
komoditi Ikan Mas, Nila, Nilem, Tawes, 
Gurame, Lele dan jenis ikan lainnya. 
Analisis sumberdaya perikanan juga 
dilakukan pada potensi perairan umum 
yang dapat dikembangkan untuk kegiatan 
budidaya perikanan.   Data dinas 
menunjukkan, kabupaten ini memiliki 14 
buah danau/situ/waduk/rawa seluas 
171,25 Ha yang tersebar di 10 kecamatan 
dan 20 sungai sepanjang 1.155, 50 km. 
 
PRESENT STATUS IKAN NILEM DI 

KABUPATEN TASIKMALAYA 
 
Keragaman Komoditas/Strain Ikan 
Nilem 

Menurut Hardjamulia (1979),  
warna sisiknya ikan nilem dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu ikan nilem 
yang berwarna cokelat kehitaman atau 
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cokelat hijau pada punggungnya dan 
terang di bagian perut dan ikan nilem 
merah dengan punggung merah atau 
kemerah-merahan dengan bagian perut 
agak terang (Hardjamulia, 1979).  
Berdasarkan hasil pengamatan, strain Ikan 
Nilem yang berkembang dan 
dibudidayakan oleh pembudidaya ada 3 
strain yaitu Ikan Nilem Merah, Ikan 
Nilem Were dan Ikan Nilem Cokelat 
Kehijauan.  Ciri morfologi dari ketiga 
strain tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Ikan Nilem Merah ; sisik dan sirip 

berwarna kemerahan dengan bagian 
perut berwarna putih terang, tubuh 
memanjang. 

b) Ikan Nilem Were  ; sisik berwarna 
putih keabuan, bentuk tubuh seperti 
bandeng. 

c) Ikan Nilem Cokelat Kehijuan ; sisik 
berwarna cokelat kehijauan pada 
punggung dan badannya, terang di 
bagian perut , bentuk tubuh memanjang 
dengan bagian punggung agak tinggi. 

Dari ketiga strain nilem di atas yang 
paling dominan dibudidayakan oleh 
pembudidaya dan balai benih adalah Ikan 
Nilem Berwarna Cokelat Kehijauan.  Hal 
ini dikarenakan beberapa kelebihan yang 
dimilikinya, yakni pertumbuhan lebih 
cepat dan fekunditas lebih tinggi di 
bandingkan dengan strain yang lain.

 

 
(a)                                  (b)                                           (c) 

Gambar 1.  Tiga strain Ikan Nilem yang dibudidayakan ; a) Ikan Nilem Merah ; b) Ikan 
Nilem Cokelat Kehijauan ; dan c) Ikan Nilem Were (Dok. Pribadi, Juli 
2009) 

 
Kondisi Produksi/Populasi 

Populasi ikan nilem di Kabupaten 
Tasikmalaya tergolong cukup tinggi, 
bahkan dibandingkan dengan komoditas 
ikan air tawar lainnya.  Produksi ikan 
nilem pada tahun 2008 masih 
mendominasi pada sektor usaha 
pembenihan dan pembesaran ikan air 
tawar di Kabupaten Tasikmalaya.  

Berdasarkan data Dinas Peternakan 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Tasikmalaya, persentase nilai produksi 
ikan nilem pada tahun 2008 sebesar 42,13 
% dari total produksi pembenihan ikan air 
tawar atau sejumlah 679.119.578 ekor, 
sedangkan pada pembesaran sebesar 
37,62% atau sejumlah 6.910 ton.  Data 
produksi pembenihan ikan air tawar dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
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     Tabel 1.  Produksi pembenihan air tawar di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008. 

No. Komoditi Produksi 
(ekor) 

Persentase 
(%) 

1 Mas 418,665,008 25.97 
2 Nila 241,453,126 14.98 
3 Nilem 679,119,578 42.13 
4 Tawes 118,584,979 7.36 
5 Gurame 60,381,054 3.75 
6 Lele 5,030,217 0.31 
7 Lain-lain 88,872,038 5.51 

 Jumlah 1,612,106,000 100.00 
  Sumber  :  Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, 2008 

       
     Tabel 2 .  Produksi pembesaran air tawar di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008. 

No. Komoditi Produksi 
(ekor) 

Persentase 
(%) 

1 Mas 3,656 19.91 
2 Nila 3,955 21.53 
3 Nilem 6,910 37.62 
4 Tawes 1,163 6.33 
5 Gurame 364 1.98 
6 Udang Galah 23 0.12 
7 Lele 352 1.92 
8 Lain-lain 1,943 10.58 

 Jumlah 18,366 100.00 
  Sumber  :  Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, 2008 

 
Dilihat dari aspek pemanfaatan 

lahan perikanan, ikan nilem pun 
menempati persentase yang terbesar.  
Luas pemanfaatan areal budidaya untuk 
ikan nilem aadalah 111,61 Ha atau 37,22 
% dari total pemanfaatan, disusul dengan 
ikan mas (24.06%), ikan nila (17,03%), 

ikan gurame (7,83%), ikan tawes (7,55%), 
ikan lele (1,33%) dan jenis ikan lainnya 
(4,98%).  Data pemanfaatan areal 
budidaya ikan berdasarkan komoditi dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Pemanfaatan areal budidaya berdasarkan komoditi di Kabupaten 
             Tasikmalaya Tahun 2008 

No. Komoditi 
Luas Areal 

(Ha) 
Persentase 

(%) 
1 Mas 72.13 24.06 
2 Nila 51.06 17.03 
3 Nilem 111.61 37.22 
4 Tawes 22.65 7.55 
5 Gurame 23.49 7.83 
6 Lele 3.99 1.33 
7 Lain-lain 14.93 4.98 
 Jumlah 299,86 100 

Sumber  :  Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, 2008 
 
Pembenihan Ikan Nilem di BPBI  
Singaparna 

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 
memiliki 4 unit Balai Benih Ikan Air 
Tawar terdiri atas Balai Benih Ikan 
Rancapaku yang merupakan milik Pemda 
Kabupaten dan Balai Pengembangan 
Benih Ikan Unit Singaparna (Ceumceum), 
Balai Pengembangan Benih Ikan Unit 
Singaparna (Mongor), serta Balai 
Pengembangan Benih Ikan Unit 
Singaparna (Kokol) yang merupakan 
milik Pemprov Jawa Barat.  Dari keempat 
Balai ini yang mengembangkan Ikan 
Nilem dalam kegiatan produksinya hanya 
di BPBI Singaparna Unit Ceumceum.  
Adapun kondisi pembenihan ikan nilem di 
BPBI Unit Singaparna  dan pembudidaya 
dapat diuraikan sebagai berikut : Strain 
ikan nilem berwarna cokelat kehijauan 
pada punggungnya dan terang di bagian 
perut; Induk Ikan Nilem Umur 12 bulan 
(jantan dan betina), Berat induk 200 gram 
(betina) dan 150 gram (jantan), Panjang 
induk panjang total 21 cm; panjang 
standar 17 cm. Wadah Budidaya; 
Kontruksi wadah Kolam tembok; Kolam 
pemijahan 2 unit @ 50 m2 ; Kolam induk 

2 unit @ 60 m2; Kolam pendederan 6 unit 
@ 1.000 m2, Sumber air Irigasi 
(Cikunten), Kualitas air ;suhu 20 – 24 0C; 
pH 6,5; oksigen terlarut 6 ppm, waktu 
Pemijahan sepanjang tahun, frekuensi 
pemijahan per tahun 6 kali. Jumlah stok 
induk 200 kg ; 100 kg betina dan 100 kg 
jantan. Sistem pemijahan secara semi 
intensif, dengan perbandingan induk 1 : 3, 
Fekunditas telur  : 80.000 – 150.000 butir 
telur/kg induk. Jumlah larva yang 
dihasilkan 1.200.000 ekor larva.  Lama 
pemeliharaan pendederan 40 hari Survival 
rate 60%.  Jumlah benih yang dipanen 
(ukuran 1 – 3 cm) 720.000 ekor. 
 
Pembenihan Ikan Nilem di 
Pembudidaya 

Pengamatan kondisi dan teknologi 
pembenihan ikan nilem di pembudidaya 
dilakukan pada tiga lokasi yaitu 
Kecamatan Padakembang, Sukaratu dan 
Sukarame.  Adapun kondisi pembenihan 
ikan nilem dapat diuraikan sebagai berikut 
: Ikan nilem memiliki 3 strain yaitu ikan 
nilem merah, ikan nilem berwarna cokelat 
kehijauan pada punggungnya dan terang 
di bagian perut, ikan nilem were 
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(berwarna putih keabuan seperti bandeng); 
Induk ikan nilem Umur; jantan 6 - 8 
bulan, betina 10 - 12 bulan, berat induk 
100 gram (betina) dan 80 – 100 gram 
(jantan) Panjang induk panjang total 
betina 18 - 20 cm; jantan 15 cm, 
Kontruksi wadah kolam semi permanen. 
Sumber air :  Irigasi (Cikunir), kualitas air 
suhu 24 – 26 0C, pH 6,5, oksigen terlarut 6 
ppm, waktu Pemijahan sepanjang tahun. 
Frekuensi pemijahan :  sekitar 50 kali per 
tahun. Pemijahan secara semi intensif 
dengan menggunakan sistem gonggo 
(dasar kolam pasir), dengan perbandingan 
induk 1 : 2 atau 2 : 3, jumlah induk yang 
dipijahkan per siklus 30 – 40 pasang 
induk.  Jumlah larva yang dihasilkan per 
30 pasang induk 100.000 ekor, Lama 
pemeliharaan pendederan 40 – 60 hari,  
Benih yang dipanen Bebeas (pemeliharaan 
15 hari), Aruy ( pemeliharaan 35 hari) 
ukuran 1 – 3 cm, harganya Rp 
17.000,00/kg, Huripan (pemeliharaan 60 
hari) ukuran 4 – 5 cm, harga Rp 
17.000,00/kg, Koral (pemeliharaan 90 
hari) ukuran 5 – 8 cm, harga Rp 15.000 – 
16.000/kg 

Berdasarkan data di atas, 
perbedaan yang nyata terlihat pada 
pembenihan Ikan Nilem di Balai Benih 
dan pembudidaya adalah kualitas induk 
yang digunakan.  Balai benih menerapkan 
seleksi induk (umur, berat, jenis) secara 
ideal sehingga fekunditas dan jumlah 
benih yang dihasilkan lebih tinggi 
dibandingkan hasil pembenihan di tingkat 
pembudidaya.  Namun dari segi sistem 
pemijahan tidak terlihat beda nyata yang 
mengindikasikan dari segi teknologi, 
budidaya Ikan Nilem di Kabupaten ini 
sudah mantap.  Lebih lanjut, berdasarkan 
hasil penelitian Djadjasewaka, 2006, pada 

pembenihan secara intensif (sistem 
induced breeding), tingkat kelangsungan 
hidup pada pembenihan Ikan Nilem dapat 
mencapai 80 – 90%, sehingga dengan 
demikian masih dari segi produksi dan 
teknologi, pembenihan Ikan Nilem masih 
dapat dikembangkan. 
 
Strategi Konservasi Budidaya Ikan 
Nilem 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 
60 Tahun 2007 menegaskan bahwa 
konservasi sumberdaya ikan adalah upaya 
perlindungan, pelestarian dan 
pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk 
ekosistem, jenis dan genetik untuk 
menjamin keberadaan, ketersediaan dan 
kesinambungannya dengan tetap 
memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai dan keanekaragaman sumber daya 
ikan.  Konservasi sumberdaya ikan ini 
meliputi konservasi ekosistem, konservasi 
jenis ikan dan konservasi genetik ikan. 

Konservasi ikan dilakukan dengan 
tujuan ; a) melindungi jenis ikan yang 
terancam punah; b)  mempertahankan 
keanekaragaman jenis ikan ; c)  
memelihara keseimbangan dan 
kemantapan ekosistem; dan d)  
memanfaatkan sumberdaya ikan secara 
berkelanjutan.  Kegiatan konservasi ini 
berfungsi untuk memperbaiki sumberdaya 
perikanan dan menentukan cara 
penggunaannya agar menguntungkan 
secara terus menerus (lestari).   

Mengacu pada Pedoman 
Pengelolaan Plasma Nutfah (2002), 
bentuk usaha dari strategi konservasi 
secara umum terdiri dari konservasi in-
situ dan konservasi ex-situ. Konservasi in-
situ bersifat pasif, karena dapat terlaksana 
dengan hanya mengamankan tempat 
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tumbuh alamiah sesuatu jenis.  Dengan 
demikian jenis-jenis tersebut diberi 
kesempatan berkembang dan bertahan 
dalam keadaan lingkungan alam dan 
habitatnya yang asli, tanpa campur tangan 
manusia. Konservasi in-situ, dilakukan 
dengan cara rasionalisasi penangkapan 
dan restorasi daerah reservat.  Selanjutnya 
disebutkan bahwa cara kedua (ex-situ) 
dilakukan dengan lebih aktif, yaitu 
memindahkan sesuatu jenis ke suatu 
lingkungan atau tempat pemeliharaan 
baru. Konservasi ini merupakan 
komponen konservasi keanekaragaman 
hayati diluar habitat alaminya.  

Berdasarkan hasil observasi 
lapangan, kegiatan konservasi yang 
dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya 
adalah konservasi ex-situ, yang mencakup 
pemeliharaan populasi dalam bentuk 
wadah berupa kolam dan bak.  Disamping 
itu, intensifnya kegiatan budidaya ikan 
nilem, baik yang dilakukan oleh Balai 
Benih maupun pembudidaya turut 
mendukung kemantapan populasi ikan 
nilem di wilayah ini.  Sedangkan 
konservasi in-situ yang bersifat pasif 
hanya terbatas pada kegiatan restocking 
pada perairan umum. Kegiatan restocking 
yang dilakukan oleh sebagian 
pembudidaya di Kabupaten Tasikmalaya 
khususnya di Kecamatan Singaparna 
dengan cara menebar sebagian hasil 
pembenihannya untuk ditebar di perairan 
umum seperti situ dan sungai yang 
merupakan habitat alaminya namun 
demikian masih belum dapat 
meningkatkan populasinya diduga 
lingkungan perairannya yang sudah 
mengalami kerusakan akibat faktor alami 
maupun akibat andropogenik. 

Untuk menjamin populasi ikan 
nilem di masa yang akan datang, maka 
diperlukan langkah-langkah dan strategi 
konservasi aplikatif yang dapat diterapkan 
oleh pembudidaya.  Salah satu langkah 
yang dapat diterapkan adalah dengan terus 
mengembangkan kegiatan budidaya ikan 
(pembenihan, pendederan dan 
pembesaran), perlindungan jenis ikan di 
habitat alaminya (perairan umum), 
pelestarian jenis ikan nilem dengan 
melakukan restocking dan inventarisasi 
populasi ikan nilem terutama populasinya 
di perairan umum.  

Keterlibatan masyarakat (Fisheries 
Based Community ) untuk pengembangan 
kegiatan budidaya ikan sangat diperlukan. 
Selain mengembangkan kegiatan 
budidaya ikan  untuk peningkatan 
produksi juga perlunya menjaga 
kelestarian sumberdaya ikan melalui 
kegiatan restocking di perairan umum, 
restorasi daerah reservart dan kegiatan 
penangkapan ikan yang tidak merusak. 
Oleh karena itu kegiatan 
penyuluhan/pembinaan kepada 
masyarakat harus terus digalakkan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
arti pentingnya konservasi sumberdaya 
ikan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
observasi lapangan, beberapa hal yang 
dapat disimpulkan adalah : 
1. Kabupaten Tasikmalaya memiliki 

potensi yang cukup besar dalam 
pengembangan budidaya perikanan 
air tawar khususnya dalam 
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pengembangan komodias ikan nilem 
sebagai upaya peningkatan produksi 
dan konservasi sumber daya ikan. 

2. Present status komoditas Ikan Nilem 
di Kabupaten Tasikmalaya : 
 Areal budidaya Ikan Nilem seluas 

111,61 Ha atau 37,22 % dari total 
pemanfaatan areal cabang usaha 
pembenihan air tawar di 
Kabupaten Tasikmalaya; 

 Persentase nilai produksi ikan 
nilem pada tahun 2008 sebesar 
42,13 % dari total produksi 
pembenihan ikan air tawar atau 
sejumlah 679.119.578 ekor; 

 Persentase nilai produksi Ikan 
Nilem pada tahun 2008 sebesar 
37,62% dari total produksi 
pembesaran ikan air tawar atau 
sejumlah 6.910 ton.   

3. Teknologi budidaya khususnya 
pembenihan ikan nilem sudah 
berkembang baik dan diaplikasikan 
oleh pembudidaya.  Pembenihan 
dilakukan sudah berada pada taraf 
semi intensif, pada kolam semi 
permanen dengan menerapkan seleksi 
induk sedangkan dalam kegiatan 
pendederan dilakukan secara 
polikultur pada kolam tanah. 

4. Kegiatan konservasi yang dilakukan 
adalah konservasi ex-situ, yang 
mencakup pemeliharaan populasi 
dalam bentuk wadah berupa kolam 
dan bak.  Dan konservasi in-situ 
melalui kegiatan restocking di 
perairan umum. 

5. Keterlibatan masyarakat (Fisheries 
Based Community ) untuk 
pengembangan kegiatan budidaya 
ikan sangat diperlukan. dan kegiatan 
penyuluhan/pembinaan kepada 

masyarakat harus terus digalakan 
untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan arti pentingnya 
konservasi sumberdaya ikan. 
 

Saran 
 

       Untuk menjamin populasi Ikan Nilem 
di masa yang akan datang, diperlukan 
langkah-langkah dan strategi konservasi 
aplikatif yang dapat diterapkan oleh 
pembudidaya.  Langkah yang dapat 
diterapkan adalah dengan terus 
mengembangkan kegiatan budidaya ikan 
(pembenihan, pendederan dan 
pembesaran), perlindungan jenis ikan di 
habitat alaminya (perairan umum), 
pelestarian jenis ikan nilem dengan 
melakukan restocking dan inventarisasi 
populasi ikan nilem terutama populasinya 
di perairan umum.  
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KARAKTERISTIK MUTU DAN PEMASARAN IKAN PINDANG TONGKOL  
DI KOTA BOGOR 

 
Oleh : 

Sobariah,  Hendria Suhrawardan,  Alvi Nur Yudisttira 
Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

 
ABSTRAK  

 
Pemikiran dasar yang digunakan dalam kajian ini adalah apakah ikan pindang yang 

selama ini dikonsumsi di wilayah Bogor, masih tergolong ikan pindang  yang memiliki mutu 
baik sesuai karakteristik mutu ikan pindang dan sejauhmana tingkat pemasaran  untuk ikan 
pindang  yang ada di dua pasar, yaitu pasar Anyar dan pasar Bogor.ini dapat tergolong ikan 
pindang yang di pasarkan secara  dominan.  Pengujian mutu ikan pindang dilakukan dengan uji 
organoleptik, uji kadar air, uji kadar lemak serta identifikasi pemasaran ikan pindang pada 
pemasok ikan pindang di wilayah Bogor. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada uji mutu ikan pindang ( uji organoleptik dan uji 
kadar air) dengan parameter : penampakan diperoleh nilai rata-rata nlai  6,4% fostur tubuh ikan, 
utuh, besih agak kurang rapih dan agak menarik.  Parameter aroma memperoleh nilai rata-rata 
7.5% harum, hampir netral, Rasa sangat enak dan gurih dengan rata-rata nilai 7.6 %, Konsistensi 
dengan nilai 7.8 % untuk daging ikan diperoleh, padat, kompak, lentur, agak lembab. Untuk 
lendir yang dikeluarkan tubuh ikan agak tipis, tidak jelas, dan tidak berbau dengan nilai 8.3 % 
sedangkan kapang diperoleh nilai rata-rata 9.0 % untuk ikan pindang yang diuji ternyata kapang 
tidak ada.  Dari hasil identifikasi pemasaran ternyata dipasar Anyar dan Pasar Bogor jumlah ikan 
pindang tongkol yang diserap konsumen sebanyak 5000 kg(5 ton) perhari dengan jumlah penjual 
sebanyak 14 orang. Jadi dilihat dari hasil pemasaran ikan pindang tongkol  pada pasar yang ada 
diwilayah Bogor dan sekitar, ikan pindang tongkol sangat dominan atau menduduki pasaran 
tertinggi dibandingkan ikan pindang lain. 
 
Kata Kunci : Mutu, karakteristik, ikan pindang dan pemasaran  
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 
      Ikan pindang merupakan hasil olah 
yang cukup popular di Indonesia. Olahan 
tradisional ini menempati urutan kedua setelah 
ikan asin. Ikan pindang diminati oleh 
masyarakat dikarenakan harga jual yang cukup 
murah dibandingkan dengan olahan lain yang 
memiliki harga yang lebih mahal. Proses 

pengolagan ikan pindang yang ada di 
masyarakat sangat beragam. Pada umumnya 
ikan yang merupakan bahan baku utama 
dalam proses pemindangan merupakan ikan 
laut. Pada proses pemindangan, ikan direbus 
atau dikukus dengan tambahan garam. 
Penambahan gara, di maksud untuk 
memperpanjang umur simpan dan 
meningkatkan cita rasa ikan pindang yang di 
olah. 
      Ikan pindang dengan bahan baku ikan 
tongkol merupakan salah satu jenis olahan 
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ikan pindang yang banyak ditemukan di pasar 
tradisional yang ada di Kota Bogor, sehingga 
perlu dilakukan kajian untuk mengetahui 
karakteristik mutu dan tingkat pemasaran ikan 
pindang tongkol yang di jual di Pasar Anyar 
dan Pasar Bogor, Kota Bogor. Dipilihnya dua 
lokasi pasar tersebut dikarenakan dua pasar 
tersebut merupakan pasar tradisional yang 
letaknya berada di tengah kota Bogor. 
 
Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui karakteristik mutu ikan 

pindang tongkol yang dijual di dua lokasi 
pasar, yaitu Pasar Anyar dan Pasar Bogor, 
Kota Bogor. 

2. Mengetahui tingkat pemasaran ikan 
pindang tongkol yang dijual di Pasar 
Anyar dan Pasar Bogor, Kota Bogor. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 
           Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 6 
Agustus 2008 sampai dengan 30 November 
2008. Penelitian dilakukan di Pasar Anyar dan 
Pasar Bogor, Kota Bogor. Penguji mutu ikan 
pindang tongkol dilakukan di Laboratorium 
Lingkungan, Sekolah Tinggi Perikanan, 
Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor. 
 
Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data penelitian dibagi menjadi 
dua, yaitu data tentang karakteristik mutu dan 
data tentang system pemasaran. Data tentang 
system pemasaran merupakan data yang akan 
memperlihatkan system pemasaran ikan 
pindang yang ada di Pasar Anyar dan Pasar 
Bogor. 

  

Sumber Data Penelitian 
Data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 
penguji laboratorium dan hasil wawancara 
dengan para pedagang yang ada di pasar serta 
petugas dari Pemerintah Kota Bogor yang 
mengelola Pasar Bogor dan Pasar Anyar. Data 
sekunder diperoleh dari Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Bogor. 

 
Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlakukan 
dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Alat 
dan bahan yang dipergunakan dibagi 
berdasarkan jenis data yang diambil. 

 
Alat dan bahan untuk data karakteristik 
mutu ikan pindang tongkol 

Alat dan bahan yang diperlukan dalam 
pengambilan data karakteristik mutu ikan 
pindang tongkol meliputi peralatan dan bahan 
yang diperlukan dalam pengujian 
laboratorium. Alat-alat yang diperlukan untuk 
menguji mutu antara lain : pembakaran 
spiritus, oven, desikator, mortar, timbangan 
analitik, hot plate,dan alat-alat gelas. 
Sedangkan bahan yang diperlukan dalam 
pengujian mutu ikan pindang antara lain : ikan 
pindang tongkol, Nutrien Agar (TSA), NaCl, 
H2SO4, NaOH, H3BO3, HCl, Hexana, kertas 
saring, kapas, dan TCA. 

  
Alat dan bahan untuk pengambilan data 
sistem pemasaran ikan pindang tongkol 

Alat dan bahan yang diperlukan dalam 
pengambilan data pemasaran ikan pindang 
tongkol meliputi alat tulis kantor dan recorder 
untuk merekam selama proses wawancara. 
Dalam pengolahan data diperlukan alat bantu 
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berupa komputer yang dilengkapi bengan 
perangkat lunak untuk mengolah data. 

 
Metode Pengambilan Data 

Karakteristik mutu ikan pindang 
diperoleh dengan melakukan penguji di 
laboratorium pada beberapa prameter meliputi 
: penguji secara organoleptik, dan penguji 
kadar air. Ikan pindang tongkol yang diuji 
merupakan ikan pindang tongkol yang dibeli 
secara acak dari beberapa pedagang yang ada 
di Pasar Anyar dan Pasar Bogor. 

 
1. Pengujian Organoleptik 

Pengujian organoleptik dilakukan 
dengan melakukan pengujian pada parameter 
penampakan, aroma, rasa, konsistensi daging, 
lendir, dan kapang. Panelis yang akan 
memberikan penilaian terhadap seluruh 
parameter yang diujikan.     Pada dasarnya 
pamindangan ikan merupakan pengawetan 
sekaligus pengolahan ikan dengan 
menggunakan teknik penggaraman dan 
pemanasan. Garam yang digunakan berperan 
sebagai pengawet sekaligus memperbaiki cita 
rasa ikan dan menyebabkan tekstur ikan 
berubah menjadi lebih kompak, sedangkan 
pemanasan mematikan sebagian besar bakteri 
pada ikan, terutama bakteri pembusuk dan 
patogen (Wibowo 1995). 

Cara pengukuran mutu pangan dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran 
secara objektif dan pengukuran secara 
subjektif. Pengukuran secara objektif 
dilakukan dengan menggunakan alat dan 
secara subjektif dengan menggunakan indera 
yang meliputi rupa, bau, tekstur, dan rasa 
(Soekarno 1985). Penurunan mutu 
organoleptik pada pindang ikan ditandai 
dengan timbulnya bau busuk dan tengik, 

timbulnya lendir dan kapang pada kulit ikan, 
serta tekstur ikan yang lembek dan tidak 
kompak. Penilaian mutu organoleptik pindang 
ikan didasarkan pada score sheet organoleptik 
pindang ikan (SNI 1991). 

 
2. Pengujian kadar air (AOAC, 1984) 

Pengukuran kadar air dilakukan 
dengan menggunakan oven pada suhu 102ºC 
selama satu jam dan didinginkan dalam 
desikator lalu di timbang. Contoh yang akan 
ditentukan kadar airnya ditimbang kurang 
lebih 2 g pada cawan yang telah diketahui 
beratnya tersebut dan kemudian dikeringkan 
dalam oven suhu 102ºC selama 8 jam. 
Kemudian cawan dimasukan ke dalam 
desikator selama 30 menit, lalu timbang. 
Setelah ditimbang dipanaskan kembali ke 
dalam desikator selama 30 menit dan timbang 
kembali. Pengukuran berat cawan dilakukan 
sampai dicapai berat konstan. 

Kadar air dihitung sebagai 
pengurangan berat contoh selama dalam oven 
dan dihitung sebagai pengurangan berat 
contoh selama dalam oven dan dihitung 
dengan rumus sebagai berikut : 

                                 (A-B) 
Kadar air (%bb) =  ―—— × 100% 
                    C 

Keterangan : 
A = Berat wadah dan contoh mula-

mula (g) 
B = Berat wadah dan contoh setelah 

dikeringkan (g) 
C = Berat contoh mula-mula (g) 
 

3. Penguji Kadar Lemak  (AOAC, 1984) 
Labu lemak yang ukurannya sesuia 

dengan alat ektraksi soxhlet dikeringkan 
dalam oven. Kemudian didinginkan dalam 
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desikator dan ditimbang hingga bobot tetap. 
Sebanyak 5 g sampel dibungkus dengan kertas 
saring, kemudian ditutup dengan kapas wool 
yang bebas lemak. Kertas saring yang berisi 
sampel tersebut dimasukan dalam alat ektraksi 
soxhlet, kemudian dipasang alat kondensor 
ditasnya dan labu lemak di bawahnya. 

Pelarut dituangkan ke dalam labu 
lemak secukupnya sesuai dengan ukuran yang 
digunakan. Selanjutnya dilakukan refluks 
minimum 5 jam sampai pelarut yang turun 
kembali ke labu lemak berwarna jernih. 
Pelarut yang ada di dalam labu lemak 
didestilasi dan ditampung. Kemudian labu 
lemak yang berisi hasil ekstraksi dipanaskan 
dalam oven pada suhu 105ºC. Selanjutnya 
didinginkan dalam desikator dan dilakukan 
penimbangan hingga diperoleh bobot tetap. 

 
                   Berat Lemak (gr) 

Kadar Lemak (%) = —————— × 100 % 
                    Berat Sampel (gr)  
 

Metode pengambilan data pemasaran ikan 
pindang  
Metode yang digunakan dalam pengambilan 
data adalah dengan melakukan observasi 
langsung dengan memberikan quesioner 
kepada penjual, pembeli dan Dinas Pasar Kota 
Bogor. quesioner berisikan pertanyaan tentang 
jumlah ikan yang dijual dalam satu hari, asal 
ikan yang di jual beserta frekuensi penyediaan 
ikan pindang tongkol. Kuesioner yang 
diberikan kepada pembeli berisi pertanyaan 
tentang jumlah ikan yang dibeli, beserta 

frekuensi pembelian. Kuesioner yang diisi 
oleh petugas dari Dinas Pasar berisi data 
tentang jumlah pemasok ikan pindang, asal 
pemasok, jumlah penjual, dan omzet penjualan 
ikan pindang. Selain itu juga diambil data 
berdasarkan observasi langsung meliputi 
jumlah penjual, jumlah pembeli. Selain ke 
Dinas Pasar di kota Bogor juga ke pemasok 
yang ada di Bogor 

. 
Metode Pengolahan Data  

Data yang diperoleh dan  ditampilkan 
langsung dalam bentuk tabulasi disajikan 
secara deskriptif.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Karakteristik Mutu Organoleptik 

Pengujian organoleptik ikan pindang 
tongkol bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik mutu organoleptik ikan pindang 
tongkol. Karakteristik mutu irganoleptik yang 
dinilai adalah penampakan, rasa, aroma, 
konsistensi, lendir, dan kapang. Panelis yang 
dipergunakan dalam pengujian ini adalah 
panelis semi terlatih. Panelis merupakan 
taruna Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan 
Penyuluhan Perikanan semester 6. Panelis 
yang dipergunakan telah sering melakukan 
pengujian organoleptik pada praktikum yang 
dilaksanakan di lingkungan kampus. 

Berdasarkan penilaian organoleptik 
yang dilakukan oleh panelis terhadap 6 
parameter organoleptik ikan tongkol diperoleh 
data yang tersaji pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Nilai Hasil Uji Organoleptik Ikan Pindang Tongkol  
No Parameter Nilai Rata-

Rata 
Deskripsi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Penampakan 
Aroma 
Rasa 
Konsistensi 
Lendir 
Kapang 

6.4 
7.5 
7.6 
7.8 
8.3 
9.0 

Utuh, bersih, kurang rapi, agak menarik 
Harum segar, hampir netral 
Sangat enak, gurih 
Padat, kompak, lentur, agak lembab 
Lendir tipis, tidak jelas, tidak berbau 
Tidak ada 

Sumber:  Data hasil  diolah th 2009  
 
Berdasarkan tabel 3 tersebut maka dapat 
diketahui sejauhmana unsur-unsur yang 
diujikan dalam karakteristik Ikan Pindang 
Tongkol yang ada di Bogor antara lain : 
 
Parameter Penampakan 
 Penampakan merupakan parameter 
pertama yang berkesan pada pikiran panelis 
yang akan memberilan penilaian. Pada hasil 
uji orgsnoleptik yang dilakukan, penampakan 
ikan pindang tongkol memperoleh nilai 6.4. 
Deskripsi dari nilai tersebut adalah utuh, 
bersih, kurang rapi, agak menarik. Ikan 
pindang  tongkol yang dijual di Kota Bogor 
secara umum memiliki kondisi yang masih 
utuh dan bersih. Namun demikian 
penampakan ikan pindang tersebut kurang rapi 
dikarenakan ikan bersinggungan antara satu 
dengan yang lain, sehingga bentuk dan warna 
permukaan menjadi tidak rata. 
 Kondisi ini dapat memppengaruhi 
konsumen dalam memilih ikan pindang yang 
akan dibeli. Meski nilai yang diperoleh dari 
pengujian organoleptik telah memenuhi 
Standar Nasional Indonesia, namun perlu 
dilakukan perbaikan penampilan pada ikan 
pindang agar mampu meningkatkan daya tarik 
terhadap konsumen. 
Parameter Aroma 

 Aroma ikan pindang  tongkol 
mendapatkan nilai rata-rata 7.5 dari panelis. 
Panelis memiliki perpepsi bahwa ikan pindang 
tersebut harum, segar, namun hampir netral. 
Ikan laut secara umum memang memiliki 
aroma yang lebih kuat dari ikan yang ada di 
perairan tawar. Proses pengolahan yang terlalu 
panjang dan lama dapat mengurangi bahan 
volatil yang memberikan aroma pada ikan 
tesebut. Pindang ikan tongkol yang dijual di 
Kota Bogor masih memiliki aroma harum dan 
segar khas ikan pindang yang sudah mulai 
berkurang. Hal ini dapat dimungkinkan oleh 
hilangnya zat volatil yang ada di dalam daging 
ikan selama pengangkutan hingga di jual di 
pasar kepada konsumen. 
 
Parameter Rasa 
 Pada penilaian organoleptik ikan 
pindang tongkol pada parameter rasa, nilai 
rata-rata yang diberikan oleh panelis adalah 
7.6. Nilai ini tidak jauh berbeda dengan nilai 
pada parameter aroma. Parameter rasa dalam 
perpesi merupakan parameter yang sangat 
dipengaruhi oleh aroma. 
 Menurut panelis yang memberikan 
penilaian, ras aikan pindang tongkolmasih 
sangat enak dan gurih. Aroma yang harum dan 
segar membuat panelis yakin bahwa ikan 
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pindang memang masih memiliki rasa yang 
sangat enak dan gurih. Ikan pindang tongkol 
merupakan produk olahan yang hanya 
menggunakan garam sebgai bahan tambahan 
dlam proses perebusannya. Rasa ikan pindang 
tongkol yang dihasilkan merupakan proses 
perpaduan antara rasaikan tongkol sendiri 
dengan garam sebagai penguat rasa. 
 
Parameter Konsistensi 
 Konsistensi ikan pindang tongkol 
masih dalam kondisi yang sangat baik. Rata-
rata nilai yang diberikan oleh panelis adalah 
7.8 dengan deskripsi padat, kompak, lentur, 
agak lembab,. Konsistensi daging belum 
mengalami kerusakan. Kondisi ini juga telah 
tergambar pada parameter penampakan. 
Penampakan ikan pindang tongkol yang masih 
uth menunjukan bahwa daging ikan masih 
dalam kondisi baik secara fisik. 
 Daging ikan pindang tongkol yang 
telah dimasaak mengalami penurunan kadar 
air. Namun berbeda dengan ikan asin yang 
mengalami dihidrasi karena pemanasan, ikan 
pindang tongkol yang telah dimasak akan 
menjadi padat dan kompak namun l\tetap 
lembab. 
 
Parameter Lendir 
 Lendir dapat dijadikan sebagai 
indikator jumlah bakteri pembusuk yang ada 
di dalam ikan pindang tongkol. Bakteri 

Micrococcus merupakan bakteri utama 
penghasil lendir dalam ikan pindang ikan 
tongkol. (Heruwati 1980). 
 Penilaian organoleptik terhadap ikan 
pindang tongkol menunjukan bahwa lendir 
masih tipis, samar-samar, serta tidak bau. 
Kondisi ini menunjukan bahwa ikan pindang 
tongkol masih dalam kondisi segar. Produksi 
bakteri pembusuk masi sangat rendah. 
 
Parameter Kapang 
 Proses kemunduran mutu ikan pindang 
ditandai dengan timbulnya lendir dan kapang. 
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh 
panelis, belum nampak kapang pada ikan 
pindang tongkol yang dinilai. Hal ini 
menunjukan bahwa ikan pindang tongkol 
tersebut memang dalam keadaan yang masih 
baru. 
 Penilaian di atas sesuai dengan 
persyaratan mutu Standar Internasional 
Indonesia. Dalam SNI dipersyaratkan bahwa 
ikan pindang tongkol yang baik tidak 
memperoleh nilai negatif dalam pengujian 
terhadap kapang secara organeleptik. 
 
Karakteristik Mutu Kimiawi 
 Pengujian kadar air yang dilakukan 
terhadap ikan pindang tongkol dengan 
menggunkan metode gravimetri (AOAC, 
1984) memperoleh hasil yang tersaji pada 
tabel di bawah. 

 
Tabel 4. Nilai Hasil Uji Kadar Ikan Pindang Tongkol 

No             Ulangan Pengujian                                      Kadar Air (%) 
1                    Simplo                                                        46,18 
2                    Duplo                                                         45,77 
3                    Triplo                                                         44,87 
                   Rata-Rata                                                     45,61 

   Sumber :  data  diolah 
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 Berdasarkan tabel 4 diatas hasil 
pengujian tersebut telah memenuhi 
persyaratan Standar Nasional Indonesia. Nilai 
rata kadar air ikan pindang togkol adalah 
45,61 %. Nilai ini jauh lebih rendah dari kadar 
air maksimal yang dipersyaratkan dalam SNI 
yakni sebesar 70 %. 
 Kadar air dalam dagig ikan yang 
rendah akan menghambat proses kemunduran 
mutu akibat aktivitas mikroorganisme. 
Pindang dengan kadar garam rendah dan kadar 
air tinggi segera akan mengalami pelendiran 
disamping timbulnya kapang (Hanafiah dan 
llyas, 1978). Kondisi ini tergambar dari hasil 
pengjian organoleptik pada parameter lendir 
kapang. Pada hasil pengujian pada dua 
patrameter tersebut menunjukan hasil yang 
mendukung hasil pengujian kadar air. 
 
Pemasaran Ikan Pindang Tongkol 
           Konsep-konsep inti pemasaran meliputi 
: kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, 
utilitas, nilai dan kepuasan; pertukaran, 
transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran dan 
pasar. Kita dapat membedakan antara 
kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 
Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya 
ketidak puasan dasar tertentu. Keinginan 
adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang 
spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang 
lebih mendalam. Sedangkan permintaan 
adalah keinginan akan produksi yang spesifik 
yang didukung dengan kemampuan dan 
kesediaan untuk membelinya. 

           Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
”pasar” diartikan sebagai suatu tempat jual 
beli.Dalam pustaka lain, pasar diartikan 
sebagai semua kegiatan yang bertujuan untuk 
melancarkan arus barang / jasa dari produsen 
ke konsumen secara paling efisien dengan 
maksud untuk menciptakan pemintaan yang 
efisien (Wiratmo 1999). 
           Pemasaran adalah suatu proses sosial 
dan manajerial yang di dalamnya individu dan 
atau kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan mereka inginkan dengan 
menciptakan produk yang bernilai dengan 
pihak lain (Kotler 1998). 
           Bauran Pemasaran merupakan interaksi 
4 variabel utama sistem pemasaran yaitu : 
produksi / jasa, penentuan harga, distribusi, 
promosi produk atau jasa, dengan 
mempertimbangkan variabel-variabel lain : 
kemasan, cap, disain (bentuk & warna), 
pengembangan produk baru. 
        Pemasaran ikan pindang di Bogor 
sangat dominan hal ini dapat dilihat dari hasil 
penjualan ikan pindang tiap hari di Pasar 
Bogor yang berasal dari pengolah ikan 
pindang di wilayah Bogor itu sendiri dan 
merupakan pemasok terbesar diseluruh 
wilayah Bogor yaitu dari pengolah Bapak Nur, 
dengan hasil penjualan ikan pindang setiap 
hari di kedua pasar untuk jenis ikan pindang 
tongkol seperti terlihat dari  hasil identifikasi 
tersaji pada table 5. 
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Tabel 5 :  DATA PENJUALDAN JENIS  IKAN  PINDANG  DI PASAR KOTA /KABUPATEN BOGOR 
 

NO LOKASI 
NAMA 

PENJUAL JENIS IKAN       

        NAMA JUMLAH NAMA JUMLAH NAMA JUMLAH NAMA JUMLAH NAMA JUMLAH NAMA JUMLAH TOTAL KG KET 

                                                  

1 
PASAR 
ANYAR 1 AMAN Tongkol/Cakalang 

      
150.0  kg layang     Bandeng     Etem     Bentong     Kembung         

Pindang 
dari 

    2 USMAN Tongkol/Cakalang 
      
300.0  kg layang     Bandeng     Etem     Bentong     Kembung         

Pengolah 
ikan 

    3 BUNBUN Tongkol/Cakalang 
      
250.0  kg layang     Bandeng     Etem     Bentong     Kembung         (bp. Nur ) 

    4 OJOS       layang 50 kg Bandeng 25 kg Etem 50 kg Bentong 20 kg Kembung 55 kg 200 kg   

    JUMLAH   
     
700.0                                        

2 
PASAR 
BOGOR 1 PUDIN Tongkol/Cakalang 2 kg                               2 kg   

    2 ENDA Tongkol/Cakalang 100 kg                               100     

    3 EMUH Tongkol/Cakalang 300 kg                               300     

    4 DADE Tongkol/Cakalang 600 kg                               600     

    5 RAHMAT Tongkol/Cakalang 300 kg                               300     

    6 AGUS Tongkol/Cakalang 200 kg                               200     

    7 AAN Tongkol/Cakalang 200 kg                               200     

    8 ANAY Tongkol/Cakalang 300 kg                               300     

    9 
UJANG 
AYI Tongkol/Cakalang 200 kg                               200     

    10 DADANG Tongkol/Cakalang 100 kg                               100     

    14  orang   5.000 kg                               5000 
      
Kg   
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3 
PASAR 
CISARUA 1 EEN Tongkol/Cakalang 1000 kg layang 150 kg Bandeng 100 kg Etem 50 kg Bentong 100 kg Kembung 100 kg 1500 Kg Mengolah 

    2 CUWO Tongkol/Cakalang 400 kg layang     Bandeng     Etem     Bentong     Kembung     400   Sendiri 

                                            0   
Ikannya 
dr  

4 
PASAR 
CIAMPEA 1 MAMAN Tongkol/Cakalang 200 kg layang 100 kg Bandeng 100 kg Etem 100 kg Bentong 100 kg Kembung 100 kg 700 Kg Bp.Nur di  

    2 DIDIN Tongkol/Cakalang 300 Kg layang 50 kg Bandeng 50 kg Etem 20 kg Bentong 30 kg Kembung 50 kg 500 Kg Yasmin 

                                            0     

5 
PASAR 
LEUWILIANG 1 OBON Tongkol/Cakalang 200 Kg layang 100 kg Bandeng 50 kg Etem 20 kg Bentong 30 kg Kembung 50 kg 450 Kg   

                                            0     

6 
PASAR 
JASINGA 1 NANA Tongkol/Cakalang 400 Kg layang 50 kg Bandeng 10 kg Etem 20 kg Bentong 10 kg Kembung 10 kg 500 kg   

    2 DEDI       layang 50 kg Bandeng 50 kg Etem 20 kg Bentong 30 kg Kembung 50 kg 200 kg   

                                            0     

7 
PASAR 
CIGUDEG 1 MAMAN Tongkol/Cakalang     layang 50 kg Bandeng 50 kg Etem 20 kg Bentong 30 kg Kembung 50 kg 200 kg   

    2 AWANG Tongkol/Cakalang     layang 100 kg Bandeng 50 kg Etem 20 kg Bentong 30 kg Kembung 50 kg 250 kg   

      JUMLAH   2500      650     485       320 kg    380      515   4850     
 Sumber :  Pengolah ikan pindang di Yasmin Bogor 
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Berdasarkan tabel diatas, bahawa 
penjual ikan di dua Pasar yaitu pasar Bogor 
dan Pasar Anyar sebanyak 14 orang dengan 
hasil penjualan ikan pindang tongkol/cakalang 
sebanyak 5000 kg (5 ton) perhari jika 
dibandingkan dengan pasar-pasar lain yang 
ada di wilayah Bogor,seperti pasar Cisarua, 
psr.Cibungbulang, Psr. Parung, Psr.Ciampea, 
Jasinga, Psr, Leuwiliang, Psr. Nanggung, Psr. 
Cigudeg, Psr. Babakan Madang,   ternyata 
memang dominan ikan pindang dengan jumlah 
2500 kg, sedangkan jenis ikan pindang lain 
sebanyak 2850 kg, jadi dengan melihat data 
yang ada ternyata ikan pindang tongkol 
memang lebih di sukai konsumen pennduduk 
Kota Bogor dan sekitarnya,  didukung dengan 
hasil pengujian sebelumnya yang dapat dilihat  
dari data laboratorium menyatakan bahwa 
karakteristik ikan pindang lebih enak, harum 
segar dan masih segar.  Di lihat  dari faktor-
faktor penentu pasar, maka faktor-faktor yang 
perlu diperhatikan dalam penentuan harga 
adalah biaya, diskon, laba dan pengangkutan 
yang realistik.  Secara nyata hasil penjualan 
menunjukan tingkat pemasaran yang dominan 
hal ini dapat diketahui dengan harga yang 
berlaku saat itu. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
 
 Ikan pindang yang dipasarkan di Kota 
Bogor masih dalam keadaan utuh, bersih. 
Namun kurang rapi. Ikan pindang tersebut 
masih memiliki rasa yang sangat enak dan 
gurih dengan aroma yang harum dan segar 
meski agak netral. Kondisi daging ikan juga 
masih padat, kompak, dan agak lembab. 

Permukaan kulit dilapisi lendir tipis yang tidak 
berbau serta belum ditumbuhi oleh kapang. 
 Kadar air dalam daging ikan pindang 
tongkol sebesar 45,61 %, jauh lebih rendah 
dari kadar air maksimal yang dipersayaratkan 
oleh SIN. Kondisi ini señalan dengan hasil uji 
organoleptik pada parameter lendir dari 
kapang. Karakteristik ikan pindang tongkol 
yang di pasarkan di Kota Bogor telah 
memenuhi beberapa kondisi yang 
dipersyaratkan oleh SNI. Parameter dipenuhi 
antara lain parameter organoleptik dan 
parameter kimia.  
 Dari hasil identifikasi pasar ternyata 
ikan pindang tongkol lebih menguasai pasar, 
terutama pada kedua pasar yaitu pasar Anyar 
dan Pasar Bogor dengan hasil penjualan 
perhari sebanyak 5000 kg (5 ton) dengan 
jumlah penjual sebanyak 14 orang. 
 
Saran 
 
 Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
tentang kemungkinan adanya kandungan 
logam berat dalam daging ikan. Hal ini 
dikarenakan proses pengolahan yang tidak 
memperhatikan aspek keamanan pangan. 
Untuk pemasaran dapat diteliti lebih lanjut 
sejauhmana ikan pindang tongkol dapat 
tersalur keluar Kota Bogor. 
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KAJIAN EKONOMI PENGGUNAAN  ADDITIVE PADA PAKAN IKAN  
DALAM USAHA PEMBESARAN IKAN MAS 

 
Oleh : 

 
Asep Ahmad Subagio 

Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 
 

ABSTRAK 
 

 Pelaksaaan kajian ekonomi penggunaan makanan addittive dalam usaha pembesaran ikan 
mas dilakukan di Waduk Cirata, Cianjur dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2009. Kajian ini 
bertujuan untuk menhitung kelayakan usaha pembesaran ikan mas setelah mengalami perubahan 
teknologi dengan menambah additive pada makanan pelet yang diberikan pada ikan yang 
dipelihara dalam kantong jaring apung. 
 Pengakajian ini dilakukan menggunakan rancangan kajian sederhana. Perlakuan yang 
dilaksanakan pada pengakjian ini adalah menambah makanan additive pada pakan/pelet. Dosis 
additive yang ditambahkan yaitu 5 cc/kg pelet. Selama pengkajian dilakukan sampling sebanyak 
5 kali dengan penggunaan sample sebanyak 5 kg, dimana setiap kilogramnya dihitung jumlah 
biomasanya dan ditimbang berta per ekornya. Sampling dilakukan untuk mengetahui laju 
pertumbuhan ikan yang selanjutnya dihubungkan dengan tingkat efesiensi pakan yang terserap 
oleh ikan. 
 Analisa ekonomi yang dilakukan meliputiR/C ratio dan B/C ratio yaitu untuk mengetahui 
kelayakan usaha pembesaran ikan mas dalam KJA dengan perubahan teknologi berupa 
penambahan additive pada makanan. Selama pengkajian diukur laju pertumbuhan ikan dengan 
hasil menunjukan bahwa ikan-ikan yang mendapat perlakuan penambahan additive mengalami 
pertumbuhan yang lebih cepat dengan perbedaan angka laju pertumbuhan mencapai rata-rata 
sebesar 53 gram. Selanjutnya dari sisi analisa R/C ratio dan B/C ratio menunjukan angka yang 
lebih baik yaitu 1,3 dan 5,3 yang berarti bahwa perubahan teknologi penggunaan additive layak 
dijadikan sebagai metoda budidaya pembesaran ikan mas yang layak untuk usaha. 
 
Kata kunci : KJA, Additive, Ikan Mas (Cyprinus carpio) 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar belakang  
 Luas perairan umum Indonesia lebih 
dari 50 juta ha, terdiri dari perairan rawa 39,4 
juta ha, perairan sungai beserta lebarnya 11,95 
ha, serta danau alam dan danau buatan (waduk) 
tercatat seluas 2, juta ha ( Rochdianto , 1986). 
Waduk ádalah salah satu sumberdaya perairan 

umum yang memiliki potensi besar diberbagai 
aspek kehidupan. Menurut Teguh (198) Waduk 
biasanya dibangun untuk beberapa tujuan, 
seperti pembangkit listrik tengaga air, irigási 
atau pengendali air. Selain kegunaan tersebut 
waduk juga dimanfaat sebagai wahan wisata 
air, konservasi hewan air dan sebagai tempat 
untuk usaha terutama usaha budidaya ikan. 
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 Waduk Cirata merupakan salah satu 
waduk yang ada di Jawa Barat. Waduk Cirata 
terbentuk dari adanya genangan air seluas 
66.003.466 m² akibat pembangunan waduk 
yang membendung Sungai Citarum, genangan 
waduk tersebut tersebar di 3 Kabupaten, yaitu 
Kabupaten Cianjur, Bandung dan Purwakarta. 
Genangan air terluas berada di Kabupaten 
Cianjur dengan luas 29.603.299 m. 
 Budidaya ikan dalam keramba jaring 
apung (KJA) di tiga waduk di Jawa Barat 
berkembang pesat. Pada tahun 1999 sudah 
mencapai 21.872 unit di waduk Saguling dan 
Cirata serta 2.194 unit ( 1998 ) (Krismono & 
Wahyudi, 2001). 
 Tempat budidaya ikan antara lain 
berupa kantong jaring terapung (Kamiso, 
2000). Menurut Zulkifi (1996) kanton jaring 
apung harus dalam bentuk sempurna agar 
ruang untuk ikan yang tersedia sesuai dengan 
ukuran kantong. Hampir semua jenis ikan 
dapat dipelihara dalam kantong jaring apung 
(Zulkifli, 1996). Ikan mas (Cyprinus carpio) 
merupakan salah sat jenis ikan yang bernilai 
ekonomis. Ikan ini telah memasyarakat dan 
menduduki terbesar unutk jenis ikan 
budidayaair tawar di Indonesia.  
 Banyak faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan usaha pembesaran ikan termasuk 
pada usaha pembesaran ikan mas dalam 
kantong jaring apung. Salah faktor yang cukup 
berpengaruh adalah harga pakan yang 
cenderung terus meningkat tanpa diimbangi 
dengan kenaikan harga ikan itu sendiri. Faktor 
laninnya adalah komoditi ikan hasil tangkapan 
dari laut biasanya pada saat musin angin timur 
dengan produksi yang berlimpah sangat 
mempengaruhi terhadap nilai jual ikan mas. 
 Ketidak seimbangan antar biaya 
produksi usaha pembesaran ikan mas dengan 

harga jual ikan mas mengakibatkan terjadinya 
kerugian dalam perhitungan/analisa usahanya, 
sehingga utnuk mengantisipasinya perlu 
adanya jalan keluar. Penambahan makanan 
additive sebagai upaya perubahan teknologi 
diharapkan dapat menjadi solusi untuk 
mengatasi terjadinya kerugian usaha yang 
diakibatkan oleh ketidak seimbangan faktor 
usaha tersebut. 
 
Rumusan Masalah 
 Kawasan waduk cirata memiliki luas 
71.112.824 m² terdiri dari 5.081.358 m² 
wilayah daratan dan 66.031.466 m² wilayah 
perairan. Fungsi utama waduk adalah sebagai 
pembangkit tenaga listrik, selain itu terdapar 
fungsi lain seperti irigasi pertanian, 
pengendalian banjir, perikanan konservasi air, 
dan pariwisata. 
 Pembangunan dan pengeloaan Waduk 
Cirata akan menghasilkan nilai manfaat yang 
besar terutama kegiatan perikanan, dalam hal 
ini pemerintah memberdayakan dan 
memanfaatkan keberadaan waduk untuk 
kepentingan masyarakat agar dapat 
meningkatkan perekonomian dan 
kesejahteraan. Kegiatan usaha  perikanan yang 
dilakukan di Waduk Cirata adalah kegiatan 
usaha budidaya ikan dalam kantong jaring 
apung. 
 Adanya ketidakseimbangan faktor-
faktor usaha antara input dan ouput yang 
menyebabkan terjadinya kerugian dalam usaha 
pembesaran ikan mas dalam kantong jaring 
apung, diharapkan dapat diatasi melalui 
perubahan teknologi berupa penambahan 
makanan additive.  
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Tujuan penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
menghitung kelayakan usaha pembesaran ikan 
mas setelah mengalami perubahan teknologi 
dengan menambah makanan additive dalam 
keramba jaring apung di Waduk Cirata Cianjur 
Provinsi Jawa Barat. 
 

MEODE PENELITIAN 
 

Waktu dan Tempat 
 Penelitian ini akan dilakukan di Waduk 
Cirata Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. 
Pada bulan Juni – Agustus 2009. 
 
Alat dan Bahan  
 Penelitian ini menggunakan alat dan 
bahan sebagai berikut : 
1. Alat – alat : 
 Wadah budidaya berupa jaring kantong 
 Aat-alat perikanan 
 Timbangan  

2. Bahan-bahan : 
 Benih ikan mas 
 Pelet 
 Additive ”GH” 

 
Perlakuan 
 Penelitian ini mengunakan rancangan  
kajian sederhana menggunakan satu faktor dan 
satu ulangan. 
 Perlakuan yang dilaksanakan pada 
penelitian ini adalah menambah additive ”GH” 
pada pakan/pelet. Jumlah additive yang 
ditambahkan mengikuti petunjuk 
penggunanaan additve ”GH” yaitu dengan 
dosis 5 cc/ kg pelet. Pelaksanaan Penelitian 
 Sebelum penelitian dimulai, terhadap 
peralatan perlengkapan dilakukan pengecekan 
agar benar-benar siap digunakan. Pada awal 

penelitian dimulai penimbangan berat dan 
perhitungan jumlah ikan untuk mengetahui 
berat biomasa, dan jumlah biomasa per satu 
kilogram. 
 Kedalam setiap kantong jaring/wadah 
budidayaditebar benih ikan mas seberat 35 Kg. 
Selama pemeliharaan ikan diberi pakan dengan 
dosis 3 – 10 % dari berat biomasa dengan 
kenaikan dosis secara bertahap berdasarkan 
pertumbuhan ikan dimulai dengan dosis 3 % 
dan diakhiri dengan 10 %. 
 
Pengamatan 
 Selama penelitian samping sebanyak 5 
kali samping dengan pengambilan sample 
sebanyak 3 Kg, setiap kilogramnya dihitung 
jumlah biomasanya dan ditimbang berat per 
ekornya. 
 
Analisis Ekonomi Usaha KJA 
 Analisis ekonomi dilakukan untuk 
mengetahui apakah kegiatan usaha KJA di 
Waduk Cirata menguntungkan atau layak 
diusahakan dari segi finansialnya. 

 
1. Revenue-Cost ratio (R/C) 

Perbandingan antara penerimaan dan 
pengeluaran biaya. Bila R/C lebih dari satu 
dianggap layak, R/C kurang satu dianggap 
tidak layak, R/C = satu (Trade Off) dapat 
dilaksanakan atau tidak tergantung 
keputusan dari pihak yang akan 
melaksanakan usaha. 

 
2. Break Event Point (BEP) 
    Merupakan suatu alata ukr untuk 

mengetahui tingkat peluang pokok dimana 
usaha berada pad titik nol yaitu tidak 
dalam keadaan rugi dan tidak dalam 
keadaan untung. 
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    Penentuan BEP biasa dilakukan dalam 
bentuk unit atau rupiah dengan rumus 
sebagai  

    berikut : 
 
BEP  (Unit) :  _Total biaya tetap________ 
              Harga jual  - Biaya Variable pe unit 

 
BEP  (Rupiah) :_Total biaya tetap______ 

          1  -     Biaya Variable per unit    
                                Harga jual 

 
3. Bnefit – Cost ratio (B/C) 

Perbandingan antara semua Present Value 
(PU) yang bernilai positif dengan Present 
Value (PU) yang bernilai Negatif dari 
suatu periode proyek tertentu. 
 Suatu investasi dikatak layak jika B/C 
lebih besar dari 1, dan tidak layak jika B/C 
lebih kecil dari 1, sedangkan bila B/C 
sama dengan 1 keputusan investasi 

tergantung pada keputusan pemilik modal/ 
pemlik usaha. 
B/C ratio juga digunakan unutk menaikan 
tingkat kelayakan atas perubahan 
teknologi    yang mengakibatkan adanya 
perubahan volume pada struktur biaya. 

 
   Output Baru – Output Lama__ 
       Input Baru – Input Lama  =  < 1: 
1:> 1 
 

 
HASIL DAN  PEMBAHASAN 

 
 Pengaruh penggunaan additive GH 
secara teknis dilihat dari dua sisi pengukuran 
yang mengarah kepada laja pertumbuhan yaitu 
dari sisi perkembangan pertumbuhan terhadap 
jumlah ekor ikan dalam setiap kilogram ikan 
mas (Cypinus Carpio) selama kegiatan 
berlangsung disajikan dalam  tabel 1. 

 
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ikan Mas Dilihat Dari Jumlah Ekor Per Kilogram Ikan 
Perlakuan pada 
pakan 

O 
(Gr) 

I 
(Gr) 

II 
(Gr) 

III 
(Gr) 

Panen 

Non   Additive 
Plus   Additive 

18 
18 

18 
23 

36 
52 

87 
101 

227 
280 

Selisih  0 5 16 14 53 
 
 
Laju pertumbuhan yang baik ditunjukan 
dengan makin beratnya bobot rata-rata dalma 
setiap ekor ikan, semakin berat bobot ikan 
menunjukan bahwa pertumbuhan semakin 
baik. Berdasarkan tampilan data pada table 1 
di atas, memperlihatkan bahwa penggunaan 
Additive mempunyai pengaruh yang baik, 
dimana angka-angka hasil penimbangan rata-
rata pada setiap ekor ikan menunjukan ke arah 

yang lebih besar yang berarti menunjukan 
perubahan yang lebih baik. 
 Dari tabel 1 diatas dapat dilihat sejak 
penebaran (O) hingga sampling III 
menunjukan perubahan angka bobot per ekor 
ikan pada ikan yang diberi pakan dengan 
penambahan makanan additive lebih besar 
atau lebih berat dibandingkan dengan ikan 
yang diberi pakan tanpa penambahan makanan 
additive. Pada saat penebaran (O) berat ikan 
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rata-rata setiap ekor 18 gram, selanjutnya pada 
setiap sampling angka penambahan berat 
bobot ikan yang diberi additive GH selalu 
lebih berat dengan selisih berat pada setiap 
sampling seberat 5 gr pada sampling I, 16 gr 

pada sampling II, 14 gr pada sampling III dan 
53 pada saat panen 
 Grafik daya pertumbuhan ikan mas 
berdasarkan jumlah ekor perkilogrm bobot 
ikan dapat dilihat pada gambar 1. 

       
Gambar 1. Grafik Daya Pertumbuhan Ikan Mas Berdasarkan Jumlah Ekor per Kilogram Bobot. 
 

Selain perhitungan  jumlah ekor dalam 
setiap kilogram dan berat rata-rata setiap ekor 
ikan dihitung pula jumlah kematian ikan 
selama pemeliharaan sampai akhir 
pemeliharaan ikan pada petak pemeliharaan 
dengan pencakupan data kematian ikan selama 
pakan ditambah additive GH  sebanyak 59 
ekor sedangkan pada petakan pemeliharaan 
tanpa penambahan addtive GH sebanyak 88 
ekor. Data jumlah kematian tersebut 
menunjukan bahwa  dengan lebih sedikit nya 
jumlah ikan yang mati pada perlakuan 

penambahan additive Gh pada pakan tidak 
menimbulkan dampak negatip yang dapat 
menimbulkan kematian. Dari ketiga jenis data 
yang dipaparkan di atas menunjukan bahwa 
penggunaan additive GH pada pakan ikan yang 
diberikan pada ikan mas ditinjau dari sisi 
teknis tersebut memberikan dampak positip 
berupa laju pertumbuhan yang lebih baik tanpa 
efek samping yang negatip berupa kematian.  
 Ditinjau dari sisi ekonomi dengan 
perhitungan analisa usaha sederhana dapat 
ditampilkan dalam tabel 2. 
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Tabel 2. Analisa Usaha Pembesaran Ikan Mas Dalam KJA 
 

Uraian 
 

Vol 
 

Harga Satuan 
Jumlah 

A B 
Biaya 
- Benih      
- Pakan        
- Fomula 

 
25 Kg 
400 Kg 

2 btl 

 
24.000 
5.300 
60.000 

 
600.000 

2.120.000 
120.000 

 
600.000 

2.120.000 
- 

Jumlah   2.840.000 2.720.000 
Penjualan 
A 
B 

 
280 Kg 
227 Kg 

 
13.200 
13.200 

 
3.696.000 

- 

 
- 

2.946.400 
Keuntungan 
R/C Ratio 
B/C Ratio 

  856.000 
1.3 
5,83 

276.000 
1,1 

Ket:  A Pemeliharaan dengan  perlakuan 
         B Pemeliharaan tanpa  perlakuan 
  

Berdasarkan tampilan data pada tabel 2 
dari sisi biaya terdapat selisih biaya sebesar 
Rp. 120.00,- sebagai akibat adanya perubahan 
teknologi berupa penambahan additive. 
Seyogyanya dari perubahan teknologi baru 
adalah adanya nilai tambah untu mengetahui 
sampai sejauh mana dampak positif dari 
penambahan additive GH pada pembesaran 
ikan mas dapat dilihat dari tiga aspek mulai 
dari keuntungan, R/C Ratio, dan B/C Ratio. 
 Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa 
keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 
additive GH mengalami peningkatan dengna 
selisih keuntungan sebesar Rp. 699.000,-. 
 Selanjutnya dari perhitungan R/C 
Ratio, seiring dengan adanya 
perubahan/perbedaan mulai peasukan 
menunjukan bahwa penggunaan additive GH 
memberikan dampak positif dengan ditandai 
angka R/C Ratio diperoleh sebesar 1,3 
sedangkan yang tidak menggunakan additive 
R/C Rationya hanya 1,1. 

 Untuk lebih meyakinkan lagi bahwa 
penambahan additive GH memberikan dampak 
positif dilihat dari perhitungan B/C Ratio 
dimana angka yang dihasilkan adalah 5. 83. 
Angka ini menunjukan bahwa penambahan 
additive GH memberikan nilai tambah yang 
baik da banyak digunakan, karena angka yang  
layak sebagai nilai B/C Ratio untuk 
penggunaan teknologi baru harus lebih besar 
dari 1. 
 

KESIMULAN DAN SARAN 
 

 Dari hasil percobaan penggunaan 
additive GH yang diberikan melalui makanan 
paa pembesaran ikan mas, dapat ditarik 
kesimpulan dan saran seperti di bawah ini. 
 
Kesimpulan : 
 Penggunaan additive GH dengan cara 
dicampur dengan pakan (pelet) dalam 
pembesaran ikan mas dapat memberikan nilai 
tambah ekonomi berupa perubahan struktur 
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pemasukan dan keuntungan yang disebabkan 
oleh terjadinya penambahan bobot akhir dari 
biomasa ikan yang dipanen. 
 
Saran : 

 Masih dirasa perlu untuk 
dilakukan penelitian kembali 
untuk komoditas Ikan lain. 

 Para penbudidaya ikan mas 
disarankan untuk menggunakan 
makanan additive sebagai  
upaya menambah kelayakan 
usaha. 
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DI KABUPATEN BOGOR 
 

Oleh : 

Mad Soleh, Hendria Suhrawardan, Noorpito Sari Nio Lita 
Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

 
ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat asimetri dan abnormalitas ikan lele 
dumbo       ( Clarias gariepinus ) pada tiga lokasi budidaya di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan 
Leuwiliang, Parung dan Cijeruk melalui pengamatan karakter meristik bilateral.  Bahan uji yang 
dijadikan sampel adalah ikan lele dumbo yang diambil secara acak dari tiga lokasi budidaya 
pembesaran sebanyak 240 ekor dengan ukuran berat 100 – 140 g/ekor.  Karakter meristik bilateral 
yang diamati pada ikan uji adalah jumlah jari-jari lemah pada sirip dada, jumlah jari-jari lemah 
pada sirip perut serta jumlah tapis insang pada lengkung insang bagian luar.  Pada individu ikan 
sampel bagian organ tubuh berpasangan pada sisi kiri dan kanannya tidak tumbuh sama sekali 
dipisahkan dari perhitungan asimetri dan dikelompokan pada individu yang abnormal.  Selajutnya 
perhitungan jumlah jari-jari lemah sirip dada, sirip perut dan jumlah tapis insang adalah digunakan 
untuk menghitung nilai fluktuasi asimetrinya baik besaran    ( magnitude ) maupun bilangan ( 
number ). 
 Berdasarkan hasil perhitungan nilai fluktuasi asimetri diperoleh : 1).  Lele dumbo yang 
berasal dari ketiga lokasi budidaya menunjukan bahwa masih rendahnya stabilitas perkembangan 
sebagai akibat telah terjadinya tekanan silang dalam yang dicirikan dengan masih tingginya nilai 
fluktuasi asimetri dan bahkan masih ditemukan adanya individu yang tidak tumbuh sirip dada dan 
sirip perut pada kedua sisinya (abnormal).  Secara keseluruhan fluktuasi asimetri gabungan dari 
ketiga karakter meristik bilateral lele dumbo yang berasal dari ketiga lokasi budidaya 
tersebutdengan nilai fluktuasi asimetri besaran berkisar antara 0,45 sampai dengan 0,66, 
sedangkan nilai fluktuasi asimetri bilangan berkisar antara 1,72 sampai dengan 2,27, selanjutnya 
tingkat abnormalitas yang paling tinggi terdapat pada lele yang berasal dari Kecamatan Cijeruk 
yaitu 37,50 % individu yang tidak tumbuh sirip perut pada kedua sisinya.  2).  Lele dumbo yang 
berasal dari Kecamatan Parung dan Leuwiliang mempunyai stabilitas perkembangan dan cendrung 
lebih baik dibanding dengan lele dumbo yang berasal dari Kecamatan Cijeruk. Hal tersebut 
dicirikan dengan nilai fluktuasi asimetri yang rendah dan bahkan tidak ada sama sekali individu 
yang abnormal. 

Kata kunci :  Fluktuasi asimetri, Lele dumbo, Lokasi budidaya 
     

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 Lele dumbo (Clarias sp) merupakan 
salah satu komoditas perikanan dan pertama 
kali masuk ke Indonesia pada tahun 1985.  

Ikan ini mempunyai beberapa keunggulan 
dalam hal tingkat pertumbuhan, derajat 
kelangsungan hidup, jumlah telur dan ukuran 
maksimal yang dapat dicapai.  Sejalan dengan 
perkembangan budidaya, lele jenis ini 
berkembang dengan pesat dikalangan
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pembudidaya terutama di daerah Pulau Jawa, 
untuk menggantikan lele lokal    ( Clarias 
batracus ) sebagai ikan konsumsi yang banyak 
digemari dikalangan masyarakat. 
 Perkembangan usaha lele dumbo, dari 
tahun ketahun terus meningkat, akan tetapi saat 
ini para pembudidaya telah merasakan adanya 
penurunan kualitas, yang ditandai dengan 
rendahnya tingkat pertumbuhan yang tidak 
merata dan daya kelangsungan hidup sehingga 
dapat mengurangi produksi yang dihasilkan. 
Rustidja  (1999 ) menyatakan bahwa pada awal 
mula lele dumbo berkembang di Indonesia    
(1985 ), pemeliharaan benih ukuran ( 3  -  5 cm 
) untuk menjadi ukuran konsumsi dapat dicapai 
dalam waktu 70 hari dengan bobot berkisar 
antara 125  -  150 gram/ ekor.  Akan tetapi saat 
ini, dengan pola budidaya yang sama untuk 
mencapai ukuran tersebut memerlukan waktu 
pemeliharaan sekitar 100 hari. 
   Penurunan pertumbuhan dalam suatu 
populasi ikan dapat disebabkan oleh 
menurunnya kualitas genetik.  Rendahnya 
kualitas genetik akan berakibat negatif 
terhadap sifat – sifat penting dalam budidaya 
ikan, antara lain menurunnya tingkat 
kelangsungan hidup dan pertumbuhan.  Hal ini 
dicirikan juga dengan timbulnya individu yang 
asimetri dan abnormal, baik dari segi ukuran, 
jumlah dan ciri – ciri morfologi yang lain pada 
organ tubuh  berpasangan antara organ tubuh 
bagian kiri dan bagian kanan.  
 Leary et al dalam Abduh, N, ( 2000 ) 
mengemukakan bahwa rendahnya variasi 
genetik berhubungan dengan terjadinya silang 
dalam yang dapat meningkatkan 
homozigositas.  Jika frekwensi silang dalam 
meningkat maka akan terjadi perubahan 
morfologi pada individu yang disebabkan oleh 
meningkatnya homozigositas, secara umum 
homozigositas dapat menyebabkan 

menurunnya kemampuan individu untuk 
berkembanmg secara normal. 
 Meningkatnya stabilitas perkembangan 
dinyatakan dengan berkurangnya fluktuasi 
asimetri.  Hasil pengamatan sangat mendukung 
adanya hubungan antara homozigositas dengan 
rendahnya stabilitas perkembangan individu 
yang diukur dengan fluktuasi asimetri, Leary et 
al dalam Abduh. N, ( 2000 ).  Selanjutnya 
menegaskan bahwa stabilitas perkembangan 
diukur dengan dua angka, yaitu dengan 
bilangan ( number ) rataan sifat asimetri 
perindividu dan dengan angka rataan besaran ( 
magnitude ) asimetri.  Pengukuran dengan 
kedua angka tersebut untuk mengetahui nilai 
tengah dari keseluruhan asimetri dan dapat 
digunakan untuk menduga berkurangnya 
variasi genetik akibat silang dalam pada suatu 
populasi ikan. 
 
Tujuan 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat asimetri dan abnormalitas 
pada ikan lele dumbo yang berasal dari tiga 
lokasi budidaya di Kabupaten Bogor, yaitu 
Kecamatan Lewiliang, Parung dan Cijeruk, 
melalui pengamatan karakter meristik bilateral. 
 
Pendekatan Masalah 
 Dalam kegiatan usaha budidaya lele 
dumbo yang tengah berlangsung dikalangan 
pembudidaya, telah dirasakan adanya 
kecendrungan penurunan pertumbuhan dan 
tingkat kelangsungan hidup yang diduga akibat 
penurunan kualitas genetik.  Hal ini dicirikan 
dengan adanya idividu yang asimetri dan 
abnormal, yaitu terlihat adanya perbedaan 
bentuk, ukuran, jumah dan ciri – ciri morfologi 
yang lain pada organ tubuh berpasangan antara 
organ tubuh bagian kiri dan organ tubuh 
bagian kanan ( asimetri ) atau bahkan tidak 
tumbuh sama sekali ( abnormal ).
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BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat 
 Kegiatan penelitian ini dilakukan 
dengan pengambilan sampel dari tiga lokasi 
budidaya di Kabupaten Bogor, yaitu Parung, 
Lewiliang dan Cijeruk, kemudian diamati dan 
dianalisa di STP – Bogor Jurusan Penyuluhan 
Perikanan.  Penelitian ini dimulai pada bulan 
Nopember 2008 sampai dengan Januari 2009 .  

Bahan dan Metode 
 Bahan uji yang dijadikan sebagai ikan 
sampel untuk ditentukan nilai fluktuasi 
asimetrinya adalah ikan lele dumbo yang 
diambil dari tiga lokasi budidaya di Kabupaten 
Bogor, yaitu Parung, Lewiliang dan Cijeruk.  
Dari tiap lokasi budidaya diambil sampel 
sebanyak 240 ekor lele dumbo dengan ukuran 
berat 100 – 140 gram per ekor. 
 Pengambilan lele dumbo sebagai 
sampel, dilakukan secara acak dan bertahap 
sebanyak 3 kali dari setiap lokasi budidaya 
pembesaran lele, pengambilan sampel I 
diperoleh dari petani pembudidaya A, 
pengambilan sampel II diperoleh dari petani 
pembudidaya B dan pengambilan sampel III 
diperoleh dari petani pembudidaya C. 
 Dalam setiap pengambilan sampel 
sebagai bahan uji, masing – masing sebanyak 
80 ekor.  Pengangkutan dari lokasi 
pengambilan sampel ke tempat pengamatan di 
STP – Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor  
diusahakan ikan sampel tetap dalam keadaan 
hidup.   Selanjutnya ikan sampel dimatikan 
dengan cara memotong bagian punggung yang 
berbatasan dengan bagian kepala ( pemotongan 
kepala tidak sampai lepas dari badan ) 
kemudian bagian organ dalam ( isi perut ) 
dikeluarkan, untuk selanjutnya ikan sampel 
diamati satu persatu atau disimpan dalam 

freezer agar tidak mengalami kerusakan, 
terutama pada bagian organ yang akan diamati. 

Parameter yang Diamati 
 Penelitian  ini dilakukan untuk 
mengetahui stabilitas perkembangan individu 
ikan melalui pendekatan persentase asimetri 
dan fluktuasi asimetri, dengan cara menghitung 
dan membandingkan karakter meristik bilateral 
pada bagian sisi kiri dan kanan dari setiap 
individu ikan uji. 
 Karakter meristik bilateral yang diamati 
pada ikan uji adalah jumlah jari – jari lemah 
pada sirip dada, jumlah jari – jari lemah pada 
sirip perut serta jumlah tapis insang pada 
lengkung insang bagian luar, hal ini dilakukan 
karena karakter meristik tersebut selain lebih 
awal terbentuk juga lebih mudah dan lebih 
tepat dalam penghitungannya. 
 Untuk mempermudah dalam 
penghitungan yang diamati, terlebih dahulu 
bagian organ tubuh yang akan diamati 
dipisahkan dari tubuh ikan dengan cara 
memotong bagian pangkal sirip dada, sirip 
perut, tanpa merusak jari – jari lemah dan 
insang ikan.  Pengamatan dan penghitungan 
dilakukan dengan menggunakan alat bantu 
yaitu mikroskop binokuler untuk memperjelas 
jumlah jari – jari lemah sirip yang diamati. 
 Pada individu ikan bagian organ tubuh 
berpasangan pada sisi kiri dan kanannya tidak 
tumbuh sama sekali, dipisahkan dari 
perhitungan asimetri dan dikelompokan pada 
individu yang abnormal.  Hasil pengamatan 
dan penghitungan jumlah jari – jari lemah sirip 
dada, sirip perut dan jumlah tapis insang 
adalah digunakan untuk menghitung nilai 
fluktuasi asimetrinya baik Besaran ( 
Magnitude ) maupun Bilangan       ( Number ) 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
  FAm       =     ∑  ( Xi – Yi )                                       FAn        =      ∑   Zi       
                                             n                          n 
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Keterangan 
FAm  :  Fluktuasi asimetri magnitude ( besaran ) 
FAn   :  Fluktusi asimetri number ( bilangan ) 
Xi   :  Jumlah organ sisi kiri  
Yi   :  Jumlah organ sisi kanan  
Zi   :  Jumlah individu asimetri untuk ciri meristik tertentu 
n   :  Jumlah sampel  
 
Analisa Data 
 Data hasil pengamatan diolah dan 
dianalisa secara deskriptif  dan ditampilkan 
dalam bentuk gambar 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Data hasil perhitungan nilai fluktuasi 
asimetri besaran ( magnitude ) dan nilai 
fluktuasi asimetri bilangan         ( number ) 
pada karakter meristik bilateral ikan lele 
dumbo yang berasal dari tiga lokasi budidaya 
di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan 
Leuwiliang, Parung dan Cijeruk, disajikan 
pada tabel di bawah ini :  

   
Tabel 1.  Data Hasil Perhitungan Fluktuasi Asimetri Besaran ( Magnitude ) Pada Tiga 

Lokasi Budidaya, Leuwiliang, Parung dan Cijeruk  
       

Daerah 
Nilai FAM 

Sirip Dada Sirip Perut Tulang Tapis insang 
Leuwiliang 0.21 0.23 0.01 

Parung  0.16 0.46 0.04 
Cijeruk 0.40 0.21 0 

  

           
Gambar. 1.  Nilai Fluktuasi Asimetri Besaran ( Magnitude ) Lele Dumbo Yang Berasal 

Dari Tiga Lokasi Budidaya, Leuwiliang, Parung dan Cijeruk 
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Nilai fluktuasi asimetri besaran ( 
magnitude ) pada karakter meristik bilateral 
ikan lele dumbo yang berasal dari tiga daerah 
sentra budidaya di Kabupaten Bogor, yaitu 
Leuwiliang, Parung dan Cijeruk disajikan pada 
gambar 1.  

Pada gambar 1 terlihat karakter sirip 
dada untuk daerah Cijeruk mempunyai nilai 
fluktuasi asimetri besaran yang paling tinggi ( 
0, 40 ) dibanding dengan daerah yang berasal 
dari Parung dan Leuwiliang ( 0,16 – 0,21 ).  
Pada karakter sirip perut, nilai fluktuasi 

asimetri besaran lele dumbo yang berasal dari 
daerah Cijeruk dan Leuwiliang mempunyai 
nilai fluktuasi asimetri besaran yang hampir 
sama ( 0,21 dan 0,23 ) dibanding dengan yang 
berasal dari daerah Parung jauh lebih tinggi ( 
0, 46 ).  Sedangkan pada karakter tapis insang 
lele dumbo yang berasal dari daerah Parung 
mempunyai nilai fluktuasi asimetri besaran 
lebih tinggi ( 0,04 ) dibanding dengan lele 
dumbo yang berasal dari daerah Leuwiliang ( 
0,01 ).  

 
     Tabel 2.  Data Hasil Perhitungan Fluktuasi Asimetri Bilangan ( Number ) Pada Tiga Lokasi 
                    Budidaya, Leuwiliang, Parung dan Cijeruk  
 

Daerah Nilai FAN 
Sirip Dada Sirip Perut Tulang Tapis insang 

Leuwiliang 0.90 1.05 0.01 
Parung  0.94 0.69 0.09 

         Cijeruk 1.28 0.91 0.08 
 

      
     Gambar. 2.  Nilai Fluktuasi Asimetri Bilangan ( Number ) Lele Dumbo Yang Berasal Dari Tiga 
                         Lokasi Budidaya, Leuwiliang, Parung dan Cijeruk 
 

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa 
karakter sirip dada lele dumbo yang berasal 
dari daerah Leuwiliang dan Parung 
mempunyai nilai fluktuasi asimetri bilangan 

hampir sama    ( 0,90 dan 0,94 ) dibanding 
dengan lele dumbo yang berasal dari daerah 
Cijeruk jauh lebih tinggi ( 1,28 ).  Pada 
karakter sirip perut nilai fluktuasi asimetri 
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bilangan yang terkecil terdapat pada lele 
dumbo yang berasal dari  daerah Parung ( 0,69 
)  kemudian dikuti  oleh lele dumbo yang 
berasal dari daerah Cijeruk ( 0,91 ) dan nilai 
fluktuasi asimetri bilangan yang tertinggi 
terdapat pada daerah Leuwiliang ( 1, 05 ).   

Sedangkan untuk karakter tapis insang 
mempunyai nilai fluktuasi asimetri bilangan 
rata-rata lebih rendah dari ketiga lokasi 
budidaya  ( 0,01 sampai dengan 0,09 ) 
dibanding dengan karakter sirip dada dan sirip 
perut. 

  Hasil pengamatan karakter meristik 
bilateral pada semua ikan uji terdapat sejumlah 
individu ikan, walaupun pada kedua sisi kiri 
dan kanan sama ( tidak berbeda ) akan tetapi 
terlihat dengan adanya yang mencirikan 
ketidakstabilan dalam perkembangan, yaitu 
ditandai dengan tidak tumbuhnya sirip dada 
dan sirip perut pada kedua sisi ikan tersebut.  
Jumlah persentase  individu yang tidak tumbuh 
sirip dada atau sirip perut pada kedua sisinya 
tersebut    ( abnormal ) dan disajikan pada 
Tabel dan Gambar 9 dibawah ini. 

 
     Tabel 3.  Data Hasil Perhitungan Persentase Jumlah Individu Abnormal  Pada Tiga Lokasi 
                    Budidaya, Leuwiliang, Parung dan Cijeruk  
  

    Daerah Abnormalitas 
Sirip Dada Sirip Perut Tulang Tapis insang 

Leuwiliang 0.00 0.00 0.00 
Parung  0.00 0.00 0.00 
Cijeruk 1.25 37.50 0.00 

      

     
     Gambar  3.  Persentase Jumlah Individu Abnormal Pada kedua sisi Karakter Meristik Bilateral 
                        Yang Berpasangan Dari Ketiga Lokasi Budidaya, Leuwiliang, Parung dan Cijeruk   

 
Pada gambar 3 terlihat lele dumbo yang 

berasal dari daerah Cijeruk mempunyai jumlah 
individu abnormal paling tinggi untuk karakter 
sirip perut ( 37,50 % ) dan karakter sirip dada ( 
1,25 % ),  sedangkan lele dumbo yang berasal 

dari daerah Leuwiliang dan Parung tidak ada 
yang abnormal. 
 Secara keseluruhan karakter sirip dada 
dan sirip perut mempunyai  nilai fluktuasi 
asimetri besaran dan bilangan yang lebih tinggi 
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dibanding dengan karakter tapis insang.  
Berdasarkan nilai fluktuasi asimetri gabungan 
untuk ketiga karakter meristik bilateral, lele 
dumbo yang berasal dari kecamatan Parung  
mempunyai nilai fluktuasi asimetri gabungan 
magnitude yang paling tinggi dibanding 
dengan lele yang berasal dari kecamatan 
Cijeruk, sedangkan lele dumbo yang berasal 
dari kecamatan Leuwiliang mempunyai nilai 
fluktuasi asimetri gabungan magnitude yang 
paling rendah. 
 Berdasarkan hasil perhitungan Nilai 
fluktuasi asimetri number ( Fan ) yang  
merupakan perbandingan jumlah individu yang 
asimetri antara sisi kiri dan kanan berbeda pada 
setiap karakter meristik bilateral dengan 
jumlah individu dari masing-masing lokasi 
budidaya yaitu kecamatan Leuwiliang, Parung 
dan Cijeruk.   Lele dumbo yang berasal dari 
kecamatan Cijeruk mempunyai nilai fluktuasi 
asimetri gabungan number cendrung lebih 
tinggi dibanding dengan lele dumbo yang 
berasal dari kecamatan Leuwiliang dan Parung.  
Tingginya nilai fluktuasi asimetri lele dumbo 
yang berasal dari ketiga lokasi budidaya di 
kabupaten Bogor,  yaitu Leuwiliang, Parung 
dan Cijeruk  menunjukan tingkat 
homozigositas yang semakin tinggi yang 
kemungkinan besar diakibatkan karena telah 
mengalami tekanan silang dalam yang kuat. 
 Terjadinya silang dalam yang kuat 
dapat diakibatkan oleh perkawinan sekerabat 
dan penggunaan jumlah induk yang terbatas 
dalam setiap kali pemijahan.  Berdasarkan 
pengamatan dilapangan pada umumnya 
kegiatan pemijahan lele dumbo yang dilakukan 
ditingkat petani pembudidaya masih 
menggunakan jumlah pasangan induk yang 
terbatas ( Hardjamulia, 1999 ). 
 Dilihat dari sejarahnya bahwa lele 
dumbo merupakan ikan hibrid yang 
diintroduksi sejak tahun 80-han, sehingga 
mempunyai peluang yang sangat besar 
terhadap terjadinya tekanan silang dalam.  

Terjadinya tekanan silang dalam tersebut 
disebabkan antara lain karena tidak terdapat 
spesies murninya di perairan Indonesia, 
sehingga dalam penggunaan induk selanjutnya 
untuk kegiatan budidaya berasal dari turunan  
generasi induk awal yang diintroduksi ke 
Indonesia.    
 Berdasarkan data hasil perhitungan, 
secara keseluruhan fluktuasi asimetri gabungan 
dari ketiga karakter meristik bilateral lele 
dumbo yang berasal dari ketiga lokasi 
budidaya di kabupaten Bogor ( kecamatan 
Leuwiliang, Parung, dan Cijeruk ), dengan 
nilai fluktuasi asimetri besaran berkisar antara 
0, 45 sampai dengan 0,66 dan nilai fluktuasi 
asimetri bilangan berkisar antara 1,72 sampai 
dengan 2,27, dan ini menunjukan nilai 
fluktuasi asimetri yang tinggi.  Nilai tersebut 
menunjukan serta mencerminkan stabilitas 
perkembangan yang rendah dan tingkat 
homozigositas yang tinggi akibat telah 
mengalami tekanan silang dalam.  
 Sebagaimana halnya asimetri, 
terjadinya abnormalitas pada populasi ikan 
budidaya kemungkinan besar adalah sebagai 
akibat adanya tekanan silang dalam yang kuat 
telah terjadi pada lele dumbo, terutama yang 
berasal dari kecamatan Cijeruk ( 37,50 % ) 
individu,  terutama pada karakter sirip perut 
pada kedua sisinya tidak tumbuh sama sekali. 
 Dalam kegiatan pembenihan, 
penggunaan induk yang sekerabat dengan 
jumlah yang terbatas dalam setiap kali 
pemijahan dapat menyebabkan terjadinya 
tekanan silang dalam.  Stabilitas 
perkembangan yang rendah dan homozigositas 
yang tinggi dapat ditunjukan oleh tingginya 
nilai fluktuasi asimetri.  Hal tersebut sesuai 
dengan pengamatan yang dilakukan oleh 
Bruckner dalam Abduh N. 2000, yang 
menyatakan bahwa hubungan antara 
meningkatnya homozigositas dan rendahnya 
stabilitas perkembangan dapat diketahui atau 
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digambarkan dari tingginya nilai fluktuasi 
asimetri. 
 Dalam aplikasinya dilapangan dapat 
dilakukan melalui kegiatan pemijahan dengan 
menambah jumlah pasangan induk yang 
memenuhi syarat nilai pemijahan efektif  ( Ne 
= effective breeding number ) adalah 
merupakan sebagai suatu tindakan untuk 
memperkecil terjadinya silang dalam atau 
perkawinan sekerabat.   Kemudian McAndrew 
et al dalam Abduh N. 2000,  menyatakan 
bahwa untuk menekan laju silang dalam pada 
ikan budidaya, antara lain dengan 
menggunakan jumlah induk yang dipijahkan 
sebanyak mungkin dan dengan sex ratio yang 
seimbang, sehingga dapat memberikan peluang 
kepada semua induk yang dipijahkan untuk 
menurunkan sifat genetiknya kepada benih 
yang dihasilkan secara seimbang.  

Selanjutnya Hardjamulia (1999 ) 
menjelaskan bahwa dalam kegiatan 
pembenihan harus dilakukan pengelolaan 
induk yang baik meliputi penyediaan kolam 
induk dan kualitas air harus memadai, 
pemberian pakan baik dalam jumlah maupun 
kualitas harus cukup serta berupaya 
memelihara dan menjaga keragaman 
genetiknya dengan cara peremajaan atau back 
up melalui seleksi yang sesuai. 
 Tujuan dari kegiatan seleksi adalah 
untuk meningkatkan produksi, yaitu melalui 
upaya mempertahankan atau meningkatkan 
sifat – sifat yang mendukung peningkatan 
produksi, diantaranya adalah peningkatan 
kecepatan tumbuh dan kemampuan bertahan 
hidup serta tumbuh dengan baik dalam 
lingkungan pemeliharaan.  Seleksi massa atau 
seleksi individu adalah cara seleksi yang paling 
umum dilakukan oleh para petani 
pembudidaya, karena merupakan cara seleksi 
yang paling sederhana dan murah ( 
Sumantadinata, 1982 ).    
 Seleksi massa dilakukan didasarkan 
atas pemilihan terhadap individu – individu 

yang mencerminkan atau mempunyai 
gambaran terhadap bentuk luar atau sifat – sifat 
yang tampak ( fenotip ) yang terbaik menurut 
sipenyeleksi.  Kegiatan seleksi massa dapat 
dimulai dengan memijahkan paling sedikit 
sekitar 20 pasang atau lebih induk sekaligus, 
kemudian keturunannya yang terbaik dipilih 
dan dipelihara terus sampai siap untuk 
dipijahkan kembali sebagai induk baru.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

1. Lele dumbo yang berasal dari ketiga 
lokasi budidaya  di kabupaten Bogor, 
daerah Cijeruk mempunyai nilai 
fluktuasi asimetri besaran dan bilangan  
paling tinggi ( 0,40 – 1,28 ) dibanding 
dengan daerah Leuwiliang      ( 0,21 – 
0,90 ) dan Parung ( 0,16 – 0,94 ). 

2. Pada karakter sirip perut daerah 
Leuwiliang mempunyai nilai fluktuasi 
asimetri besaran paling tinggi ( 0,46 ) 
dibanding dengan daerah Cijeruk dan 
Leuwiliang ( 0,21 – 0,23 ).   Sedangkan 
fluktuasi asimetri bilangan yang paling 
tinggi terdapat pada daerah Leuwiliang 
( 1,05 ) dibanding dengan daerah 
Parung (  0,69 )  dan Cijeruk ( 0,91 )      

3. Tingkat abnormalitas yang paling 
tinggi terdapat pada daerah Cijeruk 
yaitu pada karakter sirip perut               
( 37,50 % ) kemudian disusul dengan 
karakter sirip dada ( 1,25 % ). 

 
Saran 

Perlu adanya upaya dalam perbaikan 
kualitas genetik lele dumbo melalui :  

1. Menghindari terjadinya perkawinan 
silang dalam melalui penggunaan 
jumlah pasangan induk yang dipijahkan 
harus lebih tinggi, dan memperhatikan 
serta mengetahui asal usul induk yang 
akan dikawinkan. 
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2. Penggunaan induk jantan dan betina 
dalam pemijahan sebaiknya tidak 
berasal dari satu lokasi  
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ABSTRAK  
 

 Permintaan ikan bawal konsumsi menunjukan kecenderungan meningkat. Hal ini 
membawa dampak yang baik pembudidaya pembesaran. Disisi lain sekuen pembesaran harus 
didukung dengan jumlah benih yang cukup dan berkualitas. 
 Dilihat dari segi bisnis, suatu usaha akan berkembang baik apabila dapat mengasilkan 
keuntungan yang tinggi sehingga pendapatan pembudidaya meningkat. Daerah Bogor merupakan 
daerah yang cukup dinamis terhadap perkembangan budidaya perikanan air tawar.Penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh informasi kisaran luas lahan pendederan ikan bawal yang ideal bagi 
pembudidaya dan memperoleh gambaran kelayakan usaha terhadap modal yang dimanfaatkan. 

Prosedur  penelitian  di mulai dari pengadaan saprodi. Tiap bacth/ ulangan pada 
kelompok  penelitian  penelitian  dilakukan kegiatan  meliputi ; pengolahan persiapan lahan, 
penebaran larva, pemeliharaan dan pemanenan. Penelitian  menggunakan  rancangan acak 
lengkap (RAL), dengan tiga perlakuan, pada luasan yang berbeda( 500m², 100 m2 dan 1500 m².) 

Data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan adalah biaya tetap, biaya variabel, 
pendapatan total, dan informasi upah minimum regional Bogor. Metode analisis yang di lakukan 
adalah, laba/rugi, R/C ratio, BEP produk,BEP harga, dan pay back period. 

 
Kata Kunci : Luasan Lahan, Analisa Finansial, Upah Minimum Regional (UMR) 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang  
 Kabupaten Bogor merupakan daerah 
yang cukup dinamis terhadap perkembangan 
budidaya perikanan air tawar. Masyarakatnya 
cukup dinamis terhadap perkembangan 
budidaya perikanan air tawar. Masyarakat juga 
antusias menerima teknologi dan komoditas 
jenis baru yang mendapat respon sangat baik 
bagi masyarakat perikanan di daerah Bogor. 
 Budidaya pembesaran ikan bawal 
menunjukan kecenderungan meningkat di 
sebabkan peningkatan  permintaan pada 

tingkat ukuran konsumsi. Hal tersebut 
berimplikasi pada  peningkatan permintaan 
benih baik dari kuantitas maupun kualitas. 
Produksi benih bawal daerah Bogor tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal 
namun sebagian dikirim keluar pulau Jawa 
seperti Sumatera,Bali,Nusa Tenggara dan 
Kalimantan. 
 Untuk memproduksi benih bawal ¾ 
sampai 1 inci terdapat segmen kegiatan 
tersendiri yaitu usaha pendederan. Kegiatan 
tersebut dilakukan oleh para pembudidaya 
yang tidak memiliki hatchery.Kegiatan 
biasanya dilakukan pada unit – unit 
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pembenihan rakyat (UPR) skala kelompok 
kecil atau keluarga, baik sebagai   usaha pokok 
atau hanya sebagai usaha sampingan. Melihat 
kenyataan bahwa kegiatan pendederan ikan 
bawal menjadi salah satu  jenis usaha atau 
kegiatan usaha tersendiri maka di perlukan 
kajian yang lebih terinci dan detail yang 
berkaitan dengan parameter parameter analisis 
ekonomi pada kegiatan usaha tersebut. 
 Salah satu tolok ukur pendapatan 
masyarakat  yang layak untuk memenuhi  
kebutuhan  standar minimal adalah tingkat 
upah minimum. Kegiatan pendederan ikan 
bawal sebagai  salah satu kegiatan ekonomi 
perlu mendapatkan informasi kajian atau 
analisis yang berkaitan besaran skala usaha 
yang di sertakan dengan upah minimum 
regional (UMR). Kajian analisis ekonomi  
yang memiliki validitas yang baik akan 
membantu  ketepatan  dalam memprediksi 
input dan output dalam usaha pendederan ikan 
bawal. 
 
Rumusan Masalah 
 Setiap kegiatan perekonomian tentu 
mengharapkan efisiensi dan efektifitas dalam 
penggunaan faktor-faktor produksi. Kegiatan 
pendederan ikan bawal merupakan salah satu 
kegiatan produksi yang menggunakan sumber 
tenaga manusia. Sumbe tenaga manusia 
merupakan faktor produksi yang tidak dapat 
disimpan atau ditunda menggunaannya seperti 
faktor produksi lain yang berupa bahan atau 
barang, karena biaya akan terus dikeluarkan 
seiring dengan berjalannya waktu. Untuk itu 
penggunaanya harus tepat agar tidak terjadi 
kelebihan tenaga kerja atau pengangguran tak 
kentara. Dengan metode analisis data yang 
diambil dari data deskriftif hasil uji/penelitian 
yang didasarkan pada variabel-variabel input 

dan output maka akan ditemukan titik besaran 
skala usaha dinyatakan dengan luasan lahan 
yang dapat memberikan penghasilan nilai 
nominal setara dengan upah minimum 
regional (UMR). 
   
Tujuan penelitian  
1. Memperoleh informasi kisaran luas lahan 

pendederan ikan bawal yang ideal bagi 
pembudidaya. 

2. Memperoleh gambaran kelayakan usaha 
terhadap modal yang dimanfaatkan 

 
Kontribusi Penelitian 
1. Dapat menghasilkan data dan informasi 

untuk penelitian lanjutan 
2. Sebagai bahan acuan bagi calon investor 

untuk menentukan besaran skala usaha dan 
jumlah tenaga kerja yang diperlukan 

3. Menekan timbulnya kelebihan tenaga kerja 
atau pengangguran tak kentara pada 
kegiatan usaha pendederan ikan bawal. 

 
KERANGKA PIKIR, VARIABEL, 
PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

 
Kerangka Pemikiran 
 Faktor-faktor produksi diproses dengan 
melakukan manajemen dan penanganan teknis 
serta  berinteraksi dan dipengaruhi oleh faktor 
sosial ekonomi dimana kegiatan dilakukan, 
yang nantinya akan menghasilkan produk 
sesuai dengan besaran input yang diberikan. 
Hasil nominal dari produksi atau total output 
dipengaruhi oleh tingkat harga barang hasil 
produksi, sementara harga sangat dipengaruhi 
kualitas barang, posisi tawar dan harga pasar. 
Harga pasar dipengaruhi oleh tingkat 
equilibrium antara suplai dan permintaan serta 
jenis barang subtitusinya. 
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 Faktor penentu dari hasil akhir atau 
output bersih yang kemudian dinyatakan 
dalam bentuk nominal berupa pendapatan 
adalah besaran jumlah produksi dikalikan 
harga satuan dikurangi input total. Secara 
rasional dan dalam keadaan normal besaran 
jumlah produksi berkorelasi dengan besaran 
jumlah input yang diberikan. Dalam kegiatan 
usaha pendederan ikan bawal besaran jumlah 
input secara maksimal dibatasi oleh faktor 
teknis yaitu luasan lahan pemeliharaan. 
 
Varibel Penelitian 
a. Faktor internal perusahaan 

1)  Harga 
2)  Jumlah Produksi 
3)  Luasan Lahan 

b. Faktor eksternal  
1)  Iklim dan Cuaca 
2)  Hama dan Penyakit 

 
Hipotesis 
Luasan lahan usaha berpengaruh terhadap 
besaran input yang dibutuhkan dan output 
yang dihasilkan. 
 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Tempat dan Waktu Penelitian  
 Penelitian dilakukan di lapangan  
praktik STP Jurluhkan Desa Pasir Jaya 
Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor,  
dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan  
November 2009. 
 
Bahan dan Alat Penelitian   
 Bahan Penelitian dibutuhkan bahan 
berupa larva ikan bawal, pupuk kandang, 
pakan (pelet),  dan obat-obatan. Sedangkan 
peralatan yang diperlukan adalah cangkul, 

lambit, timbangan, anco atau waring, saringan 
greeding, hapa, dan alat tulis. 
 
Prosedur Penelitian  
 Tahapan prosedur  penelitian  di mulai 
dari pengadaan saprodi. Tiap bacth/ ulangan 
pada kelompok  penelitian  penelitian  
dilakukan kegiatan  meliputi ; pengolahan 
persiapan lahan, penebaran larva, 
pemeliharaan dan pemanenan. Penelitian  
menggunakan  rancangan acak lengkap 
(RAL), dengan tiga perlakuan, pada luasan 
yang berbeda( 500m², 100 m2 dan 1500 m².) 
 
Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dari hasil 
pengamatan adalah:  

1. Biaya tetap 
2. Biaya Variabel 
3. Pendapatan Total 
4. Informasi Upah Minimum Regional 

Bogor  
 
Metode Analisis Yang di Lakukan Adalah :  
 1. Laba/ Rugi  
 2. R/C Ratio  
 3. BEP Produk  
 4. BEP Harga  
 5. Pay Back Period  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Penelitian  yang telah dilaksanakan 
dilahan praktek milik jurusan Penyuluhan  
Perikanan Bogor di lakukan  dengan metode 
Rancangan  Acak Lengkap ( RAL ). 
Perhitungan  dilakukan pada 2  putaran  
karena pada putaran  ke 3 mengalami  gagal 
panen akibat  dari tanggul  utama jebol, 
sehingga kolam menjadi  kering dan gagal 
panen.  Data analisa rataan dapat  dilihat  pada 
tabel 1. 
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     Tabel 1. Analisa Rataan  Hasil Analisa Usaha  

    Perhitungan 
Luasan 

500 m2 1000m2 1500 m2 
Input Rp 1.747.870 Rp 2.547.870  
Output Rp 1.750.000 Rp 3.500.000  
BEP Produk 3495 ekor 50597 ekor  
BEP Harga Rp 49,90 Rp 36,40  
Pay Back Period 820,5 bulan 2,67 bulan  

   
Dari tabel 1 dapat  di deskripsikan bahwa : 

1. Keuntungan rata rata pada luasan 500 
m² adalah  Rp 2.130,- dan pada luasan 
1000 m² adalah Rp 952.130,-. Hal ini 
menunjukan bahwa luasan 1000 m² 
keatas baru bisa mencapai  nilai  
penghasilan  setara dengan UMR 
wilayah  Bogor yakni minimal  Rp 
873.500,- 

2. R/C Ratio pada luasan 500 m² adalah  
1,004 dan pada luasan 1000 m²  1,37 
Hal ini dapat  diartikan  bahwa jika 
kita tanam  modal Rp 1, maka pada 
luasan  500 m² menghasilkan  untung 
0,004 Dan pada luasan  1000 m² 
memperoleh  untung  0,37. 

3. Nilai break even point  produk  dan 
break  even  point harga  pada luasan 
500 m² menunjukan  angka  3495,4 
dan Rp. 49,9. Angka ini nyaris sama 
dengan harga jual  dan produk  yang di 
hasilkan.  Kondisi seperti  ini 
menunjukan  bahwa  keuntungan  
sangat kecil  sedangkan  luasan 1000 
m², BEP produk rata-rata 50957 ekor  
dan BEP harga Rp. 36,4. Dari data ini  
dapat diartikan  jika menghasilkan di 
atas 50.957 ekor dan harga  Rp.50 
maka akan untung. 

4. Pay Back  period pada luasan 500 m² 
jauh lebih besar dai pada kegiatan 

usaha  di luasan 1000 m². Hal ini 
berarti  pengembalian  modal lebih 
cepat pada luasan 1000 m² atau lebih. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

  
Kesimpulan  

a. Hasil penelitian yang di lakukan di 
kolam Pasir Jaya Bogor, pada luasan  
500 m² nilai  keuntungan  Rp.   2130 
dan pada luasan 1000 m² adalah Rp. 
952130. Dari hasil  ini dapat di tarik  
kesimpulan  bahwa untuk  memperoleh  
keuntungan  setara dengan  UMR ( Rp. 
873.230 ) harus dilakukan  pada luasan 
minimal  1000 m². 

b. Ideal tenaga kerja  yang dibutuhkan  
untuk bekerja  di pendederan ikan 
bawal  adalah  1 orang  dalam luasan  
1000 m² 

 
Saran  

Dari hasil penelitian ini dapat 
disarankan Hendaknya menggunakan luasan 
minimal 1000m2 agar usaha pendederan 
bawal mendapatkan untung setara dengan 
Rp 873.231,00 (UMR) Bogor. 
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ANALISIS POTENSI SUMBERDAYA IKAN PELAGIS  
DI PANTAI CIPARAGE JAYA KABUPATEN KARAWANG 

 
Oleh: 

Pigoselvi Anas, Iis Jubaedah, Sopyan D 
Dosen Jurusan  Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat penangkapan maksimum lestari 
(Maximum Sustainable Yield) dan tingkat penangkapan yang maksimum secara 
ekonomis (Maximum Economic Yield) sumberdaya ikan pelagis di Pantai Ciparage Jaya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara. 
Satuan penelitian adalah unit penangkapan mini purse seine. Hasil penelitian 
menunjukkan tingkat penangkapan maximum lestari (MSY) ikan pelagis kecil di 
perairan Ciparage Jaya adalah 2.996.716,6 kg/th, dan tingkat penangkapan yang 
maximum secara ekonomis (MEY) adalah 2.876.299 kg/th. Tingkat penangkapan 
nelayan rata-rata 2.686.400 kg/th, berdasarkan potensi lestarinya (MSY) dan segi 
ekonomi (MEY) mendekati nilai optimum, sehingga tidak memungkinkan peningkatan 
upaya penangkapan dilakukan. Usaha (strategi) yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan taraf hidup keluarga nelayan adalah perbaikan dan peningkatan kualitas 
alat tangkap, sistem pasar yang dapat menjaga kestabilan harga, pengolahan ikan yang 
memberikan nilai tambah pada produksi perikanan, dan alternatif usaha budidaya. 

 
Kata kunci :  Sumberdaya, ikan pelagis, pantai Ciparage Karawang 

 
PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Desa Ciparage Jaya merupakan 
daerah yang memiliki potensi perikanan 
cukup besar, yaitu perikanan laut, payau 
(tambak) dan perikanan tawar. Perikanan 
laut didukung oleh wilayah pesisir yang 
cukup luas di daerah Pantai Utara Laut 
Jawa. Produksi ikan hasil tangkapan oleh 
nelayan di Desa Ciparage Jaya dari tahun 
2006 - 2008 cendrung menurun, produksi 
tahun 2006 sebesar  2.003.654 ton, tahun 
2007 sebesar 1.211.094 dan tahun 2008 
sebesar 653.903 ton. (Tempat Pelelangan 
Ikan Ciparage Jaya, 2009) 

Potensi perikanan yang begitu besar 
harus didukung oleh pengaturan 
pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat. 
Pengelolaan sumberdaya perikanan 
menuju ke arah yang lebih teratur 
didasarkan oleh adanya tekanan 
penangkapan (fishing pressure) yang 
berlebihan. Hal ini berkaitan dengan 
kepemilikan sumberdaya laut yang 
bersifat ”open acces”, yang berarti tidak 
adanya pengaturan tentang apa, kapan, 
dimana, siapa dan bagaimana sumberdaya 
alam dimanfaatkan, serta bagaimana 
terjadinya persaingan bebas (free for all).  
Hal ini dapat memicu terjadinya tragedy 
of the Commons,  kerusakan sumberdaya, 
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konflik antara pelaku dan kesenjangan 
ekonomi. 

Mencermati bahwa pengelolaan 
perikanan sebagai suatu proses atau alur 
yang tidak terputus maka hal yang 
menjadi krusial adalah mengetahui status 
stok sumberdaya ikan (potensi dan tingkat 
pemanfaatan) melalui analisis data dan 
informasi yang kredibel. Informasi 
tentang sumberdaya ini selanjutnya 
menjadi dasar bagi pengendalian upaya 
penangkapan (effort) dalam rangka 
optimalisasi nilai ekonomi sumberdaya 
ikan sekaligus untuk memelihara 
keberlanjutannya. Di perairan wilayah 
tropis seperti di Indonesia, untuk 
mengetahui stok sumberdaya ikan tidaklah 
mudah oleh sebab sifat multispesies dan 
multigear perikanan tropis. 

Untuk pendugaan stok ikan 
(standing stock), telah lama Schaefer 
(1957) mengembangkan metode surplus 
production yang mengkaji hubungan 
antara hasil tangkapan per satuan upaya 
atau CPUE (catch per unit effort). 
Ditemukan bahwa hubungannya linier dan 
trend-nya menurun (slope negatif). 
Schaefer mengembangkan konsep 
pertumbuhan populasi ikan berdasarkan 
asumsi konsep produksi biologi kuadratik 
yang dikembangkan Verhulst pada tahun 
1983. Dari sini lahir konsep MSY 
(Maximum Sustainable Yield) yang 
akhirnya ditetapkan sebagai salah satu 
titik referensi (reference point) 
pengelolaan perikanan. Jelas bahwa untuk 
mengetahui status sumberdaya ikan di 
suatu perairan tidak cukup melihat MSY 
saja, diperlukan analisis tambahan seperti 
trend CPUE atau produktivitas usaha 
penangkapan di lapangan. Juga dapat 
digunakan indikator tambahan lainnya 

sebagaimana telah diuraikan Monintja 
(2006) tentang ciri-ciri perairan yang 
overfishing yaitu jumlah ikan hasil 
tangkapan berkurang, ukuran ikan yang 
tertangkap kecil, dan usaha tangkap untuk 
memperoleh hasil yang sama meningkat.  

Tujuan  

 Tujuan penelitian ini adalah : 

Mengetahui tingkat penangkapan 
maksimum lestari (Maximum 
Sustainable Yield) dan tingkat 
penangkapan yang maksimum 
secara ekonomis (Maximum 
Economic Yield) sumberdaya ikan 
pelagis di Pantai Ciparage Jaya. 

 
METODE PENELITIAN 

 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Perairan 
Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran 
Kabupaten Karawang. Waktu penelitian 
(pengumpulan data primer) adalah bulan 
Juni – Agustus 2009.  

Metode Pengambilan Data 

 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survei. 
Metode survei bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari sejumlah 
variabel pada suatu kelompok masyarakat 
melalui wawancara langsung dan  
berpedoman pada daftar pertanyaan yang 
telah dipersiapkan sebelumnya. Data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data 
sekunder. 
 Data primer diperoleh dengan 
mengadakan observasi langsung ke lokasi 
penelitian dan melakukan wawancara 
dengan pemilik mini purse seine, nakhoda 

44 
 



(fishing master) dan anak buah kapal 
(ABK) dengan menggunakan kuesioner. 
Satuan penelitian adalah unit penangkapan 
mini purse seine. Data primer ini 
mencakup data unit penangkapan, fishing 
base, fishing ground, metode 
penangkapan ikan, data produksi dan 
faktor-faktor produksi mini purse seine, 
dan harga ikan hasil tangkapan. 
 Jumlah unit penangkapan mini 
purse seine yang ada di Ciparage Jaya 
tahun 2009 adalah sebanyak 125 unit yang 
dimiliki oleh 110 orang. Penentuan 
responden dilakukan dengan teknik 
purposive sampling.  Jumlah responden 
yang diambil sebanyak 110 orang terdiri 
dari 34 pemilik kapal (30%), 38 nakhoda 
(30%) dan 38 orang ABK mini purse 
seine. 
 Data sekunder yang diperlukan 
adalah data berkala (time series) hasil 
tangkapan dan upaya penangkapan mini 
pure seine selama lima tahun terakhir 
(2003-2008) dan data penunjang lainnya. 
Data ini diperoleh dari instansi terkait, 
yaitu Tempat Pelelangan Ikan Ciparage 
Jaya, KUD Singaperbangsa dan Dinas 
Perikanan Kabupaten Karawang.  

 Metode Analisa Data 

 Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif 
kuantitatif.  Analisa data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah analisis 
terhadap parameter biologi dan ekonomi. 
Parameter biologi dianalisis dengan 
menghitung jumlah stok sumberdaya 
perikanan di perairan Ciparage Jaya 
dengan menggunakan metode surplus 
produksi, parameter ekonomi dengan 
menggunakan model bionomic Gordon-
Schaefer. 

 Analisa data yang dilakukan pada 
penelitian ini didasarkan pada batasan-
batasan : Potensi sumberdaya ikan yang 
terdapat di daerah penelitian dihitung 
berdasarkan hasil tangkapan kapal yang 
menangkap jenis hasil tangkapan yang 
sama di Perairan Ciparage Jaya (purse 
seine). Perhitungan stok sumberdaya 
perikanan di daerah penelitian dihitung 
dengan pendekatan model surplus 
produksi Schaefer (1957). Kapal mini 
purse seine yang diteliti adalah kapal yang 
fishing basenya di Desa Ciparage Jaya dan 
beroperasi di perairan Ciparage jaya. 
Maximum Sustainable Yield (MSY) 
merupakan indikator jumlah tangkapan 
maksimum secara lestari. Maximum 
Economic Yield (MEY) merupakan 
indikator titik keuntungan maksimum 
secara ekonomi 

Pendugaan Parameter Biologi 

Pendugaan parameter biologi ini 
dilakukan menggunakan metode surplus 
produksi. Metode surplus produksi adalah 
metode yang digunakan untuk menghitung 
potensi lestari (MSY) dan upaya optimum 
dengan cara menganalisa hubungan upaya 
tangkap (E) dengan hasil tangkap per unit 
upaya tangkap (CPUE) pada suatu 
perairan dengan data time series. Data 
yang digunakan berupa hasil tangkap 
(catch) dan upaya tangkap (effort). 

Menurut Scheafer (1957) dalam 
Sparre P. dan Venema S.C. (1999), 
hubungan hasil tangkap (catch) dengan 
upaya tangkap (effort) adalah : 

          
2bEaEC +=  ………… 1 

dimana :  a = intercept    
                b = slope 
                C = total hasil tangkapan   
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                   E = total upaya penangkapan 

Sedangkan hubungan CPUE dengan 
upaya tangkap adalah: 
                 bEaCPUE += ……2 

Upaya tangkap optimum dihitung dengan 
menurunkan persamaan 1 terhadap upaya 
tangkap ; 

bEa
dE
dC 2+=  

bEa 20 +=  
abE =− 2  

b
aEopt 2

−=  ....................... 3 

dimana optE = upaya penangkapan 

optimum 

Penghitungan nilai MSY dilakukan 
dengan memasukkan persamaan 3 ke 
dalam persamaan 1 sehingga diperoleh 
kondisi MSY : 

                 b
aCMSY 4

2

−=  ..................... 4 

dimana MSYC = total hasil tangkapan pada 
kondisi lestari maksimum 

C adalah hasil tangkapan ikan (catch), 
yaitu keseluruhan hasil tangkapan suatu 
jenis ikan, sedangkan E adalah upaya 
penangkapan ikan (effort), yaitu 
keseluruhan jumlah upaya penangkapan 
ikan yang digunakan menangkap suatu 
jenis ikan tertentu. Biasanya untuk 
menunjukkan upaya penangkapan yang 
dimaksud digunakan jumlah trip 
penangkapan suatu armada penangkapan 
ikan. Akan tetapi bila jumlah trip 
penangkapan sulit ditemukan, maka dapat 
dipergunakan jumlah armada 
penangkapan ikan. Kelemahannya adalah 
tidak bisa menggambarkan berapa banyak 

upaya penangkapan yang dilakukan setiap 
kapal. 

Pada penelitian ini upaya 
penangkapan didekati dengan perhitungan 
jumlah trip per unit kapal mini purse 
seine, yaitu sebanyak 20 trip dalam 
sebulan selama 8 (delapan) bulan per 
tahun atau sama dengan 160 
trip/tahun/unit. 

Pendugaan Parameter Ekonomi 

Model Gordon Schaefer digunakan 
untuk menganalisis model bioekonomi 
purse seine. Model bioekonomi yang 
digunakan adalah model bioekonomi 
statik dengan harga tetap. Model ini 
disusun dari model parameter biologi, 
biaya operasi penangkapan dan harga 
ikan. Asumsi yang dipergunakan dalam 
model statik Gordon Schaefer ini adalah 
harga ikan per kg (p) dan biaya 
penangkapan per unit upaya tangkap 
adalah konstan (Fauzi A., 2004). Total 
penerimaan nelayan dari usaha 
penangkapan (TR) adalah : 

               CpTR .=  ............................. 5 
dimana : 
   TR = total revenue (penerimaan total) 

     p   = harga rata-rata ikan hasil survey 
per kg (Rp) 

     C     = jumlah produksi ikan (kg) 

Total biaya penangkapan (TC) dihitung 
dengan persamaan : 
                EcTC .=  ............................  6 
dimana : 
      TC = total cost (biaya penangkapan 

total) 
       c  = total pengeluaran rata-rata unit 

penangkapan ikan (Rp) 
       E = jumlah upaya penangkapan untuk 
menangkap sumberdaya ikan (unit) 
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Sehingga keuntungan bersih usaha 
penangkapan ikan (N) adalah: 

 
   

 ......... 7 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Potensi Lestari Sumberdaya Ikan 
Pelagis Kecil 

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil 
di perairan Ciparage Jaya dalam lima 
tahun terakhir (2004-2008) berfluktuasi 

sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Hal ini 
dapat diakibatkan oleh berbagai faktor 
yang saling berinteraksi dalam kegiatan 
penangkapan ikan, Faktor tersebut adalah 
upaya penangkapan dan ketersediaan stok 
ikan di perairan Ciparage Jaya. Produksi 
dan upaya yang menunjukkan nilai 
tertinggi, terjadi pada tahun 2008, yaitu 
pada tingkat upaya 14.830 trip dan 
memperoleh hasil sebesar 2.950.000 kg

 
   Tabel 1. Total produksi, upaya penangkapan dan CPUE unit penangkapan 
 

Tahun Total Produksi (kg) Upaya (trip) CPUE (kg/trip) 
2004 2.330.000 8.689  268,16 
2005 2.442.000 9.493 257,23 
2006 2.940.000 11.172 263,16 
2007 2.770.000 12.767 216,96 
2008 2.950.000 14.830 198,92 

   Sumber : TPI Ciparage, 2009 

Upaya penangkapan dari tahun 
2004-2008 cenderung meningkat dan nilai 
CPUE befluktuasi, nilai CPUE tertinggi 
terjadi pada tahun 2004 sebesar 268,16 
kg/trip dan terendah tahun 2008 sebesar 
198,92 kg/trip. Nilai CPUE ini 

mencerminkan produktivitas alat tangkap 
yang digunakan dalam menangkap ikan 
pelagis kecil di perairan Ciparage Jaya. 

 
 
 

              Gambar 1. Grafik hubungan CPUE dengan effort 
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Nilai CPUE dengan upaya 
penagkapan (effort) perlu diketahui 
korelasinya sehingga dapat diketahui 
kecendrungan produktivitas alat tangkap 
ikan pelagis kecil yang dicerminkan oleh 
CPUE pada Gambar 1.  Korelasi antara 
CPUE dengan effort menunjukan 
hubungan negatif, yaitu semakin tinggi 
upaya penangkapan (effort) semakin 
rendah nilai CPUE. Korelasi negatif  
antara CPUE dengan upaya penangkapan 
mengindikasikan bahwa produktifitas alat 
tangkap ikan pelagis kecil akan menurun 
apabila upaya penangkapan mengalami 
peningkatan. 

Fungsi produksi lestari merupakan 
hubungan antara hasil tangkapan per 
upaya (y) dengan upaya penangkapan (x) 
dalam bentuk kuadratik. Tingkat upaya 
penangkapan (x) maupun hasil tangkapan 
yang diperoleh dari hubungan tersebut 
tidak akan mengancam kelestarian 
sumberdaya perikanan (menggambarkan 
keberlanjutan sumberdaya). 

  Berdasarkan pengolahan data yang 
dilakukan diperoleh nilai CPUE ikan 
pelagis kecil di perairan Ciparage Jaya 
dapat digambarkan yaitu sebesar 373.31-
0.011E, ini menunjukkan bahwa setiap 
penambahan upaya penangkapan sebesar 
satuan E maka akan menurunkan CPUE 
sebesar 0.0116 ton kali satuan E.  

Perhitungan matematis hasil 
tangkapan pada kondisi MSY diperoleh 
sebesar 2.996.716,616 kg/th. Nilai MSY 
menunjukan maksimum lestari yaitu hasil 
tangkapan ikan pelagis kecil tertinggi 
yang dapat ditangkap di perairan Ciparage 
Jaya. Pemanfaatan sumberdaya perikanan 
di perairan Ciparage Jaya berdasarkan 
hasil perhitungan tersebut 
menggambarkan bahwa tingkat 
pemanfaatan yang dilakukan nelayan 
masih berada di bawah batas maksimum 
lestari. 

 

 
      Gambar 2. Hubungan hasil tangkapan dan upaya penangkapan 

Hubungan kuadratik antara upaya 
penangkapan dengan hasil tangkapan ikan 
pelagis kecil dapat dilihat pada Gambar 
2. Berdasarkan gambar diatas terlihat 

bahwa hubungan antara upaya 
penangkapan dan hasil penangkapan ikan 
berbentuk parabola, artinya setiap 
penambahan tingkat upaya penangkapan 
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(E) maka akan meningkatkan hasil 
tangkapan (h) sampai mencapai titik 
maksimum, kemudian akan terjadi 
penurunan hasil tangkapan untuk tiap 
peningkatan intensitas pengusahaan 
sumberdaya. 

Analisis Bio-Ekonomi Perikanan 
Pelagis Kecil 

Analisis bio-ekonomi dengan 
pendekatan secara biologi dan ekonomi 
merupakan salah satu alternatif 
pengelolaan yang dapat diterapkan demi 
upaya optimalisasi pengusahaan 
sumberdaya ikan secara berkelanjutan. 
Optimalisasi bio-ekonomi yang dilakukan 
dalam penelitian ini mengikuti Model 
Gordon-Schaefer. 

Hasil tangkapan menunjukan 
produksi ikan pelagis kecil yang 
dihasilkan pada tingkat upaya tertentu. 

Pada saat penangkapan masih rendah, 
peningkatan tingkat upaya akan diikuti 
oleh peningkatan penerimaan usaha 
hingga mencapai keseimbangan secara 
ekonomi. Disisi lain biaya penangkapan 
akan meningkat seiring dengan 
meningkatnya tingkat upaya penangkapan. 
Total penerimaan diperoleh dari hasil 
perkalian antara harga nominal dengan 
hasil tangkapan, sedangkan total biaya 
penangkapan per trip diperoleh dari biaya 
penangkapan per trip. Rente ekonomi 
(keuntungan) merupakan selisih antara 
total penerimaan dengan total biaya untuk 
melakukan trip penangkapan sebesar 
tingkat upaya penangkapan masing-
masing kondisi. Perbandingan kondisi 
MSY, MEY dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil analisis bio-ekonomi sumberdaya perikanan pelagis kecil di perairan 

Ciparage Jaya. 

Kondisi 
Pengelolaan 

Effort 
(trip) 

Produksi 
(kg) 

Total 
Penerimaan 

(Rp) 

Total Biaya per 
trip (Rp) 

Rente Ekonomi 

Aktual 11.390 2.686.400,0 16.118.400 5.114.110.000 11.004.290.000 
MSY 16054 2.996.716,6 17.980.299.701 7.208.563.591 10.771.736.110 
MEY 12836 2.876.299,2 17.257.795.220 5.763.554.614 11.494.240.600 

Open Acces 25.672 1.921.184,9 1.152.710.923 1.152.710.922 0 
 

Tabel 2 di atas memperlihatkan 
bahwa dengan pendekatan bio-ekonomi, 
maka produksi hasil tangkapan pada 
kondisi aktual sebesar 2.686.400 kg/th 
telah mendekati batasan produksi di 
tingkat MEY sebesar 2.876.292,2 kg/th, 
sehingga peluang pemanfaatanya relatif 
kecil (189.899,20 kg/th). Hasil tangkapan 
yang diperoleh pada kondisi pengusahan 
sumberdaya MSY di Perairan Ciparage 

Jaya tahun 2004-2008 sebesar 
2.996.716,60 kg. Hasil tangkapan tersebut 
lebih besar jika dibandingkan dengan hasil 
tangkapan yang didapat pada pengusahaan 
MEY sebesar 2.876.299,20 kg. Hasil 
tangkapan ikan pelagis pada kondisi MSY 
adalah kondisi hasil tangkapan yang 
maximum lestari dimana jika hasil 
tangkapan sudah melebihi kondisi hasil 
tangkapan ini maka mengakibatkan 
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sumberdaya perikanan tersebut menjadi 
tidak sustin. 

Rata-rata upaya penangkapan yang 
dilakukan pada tingkat open access 
sebesar 25.672,00 trip. Upaya 
penangkapan tersebut lebih besar jika 
dibandingkan dengan upaya penangkapan 
yang dilakukan pada tingkat produksi 
MSY yakni 16.054,00 trip dan pada tingkat 
produksi MEY yaitu 12.836,00 trip. 
Besarnya tingkat upaya penangkapan pada 
kondisi open access dikarenakan  siapa 
saja boleh melakukan kegiatan 
penangkapan. 

Rente ekonomi tertinggi yang 
diperoleh nelayan adalah pada tingkat 
produksi MEY yaitu  sebesar 
Rp11.494.240.600,00 dan pada tingkat 
MSY sebesar 10.771.736110,00. 
Berkurangnya nilai rente ekonomi akan 
terus berlangsung hingga dicapai 
keuntungan normal yaitu pada saat tingkat 
upaya penangkapan yang dilakukan 
mencapai keseimbangan open access (p = 
0 ). Jika terjadi peningkatan upaya 
penangkapan melebihi kondisi ini maka 
akan mengakibatkan kerugian bagi 
nelayan. 

Pada pengelolaan open access, 
meskipun total penerimaan semakin 
menurun, selagi total penerimaan masih 
lebih besar dari total biaya penangkapan 
(rente ekonomi positif), maka kondisi ini 
akan tetap dijalankan oleh nelayan untuk 
bertahan dalam usaha penangkapan, 
dimana nelayan akan meningkatkan effort. 
Jika tingkat effort sudah berlebihan, 

sehingga total penerimaan lebih kecil dari 
total biaya penangkapan, maka sebagian 
pelaku perikanan akan keluar dari 
kegiatan penangkapan tersebut, yang 
berarti menurunkan effort. Dengan 
demikian titik keseimbangan open access 
akan terjadi pada saat total penerimaan 
sama dengan total biaya penangkapan atau 
rente ekonomi sama dengan nol. 

Pada Gambar 3 dapat dilihat 
grafik bio-ekonomi hubungan total 
penerimaan dan biaya penangkapan 
kegiatan pengelolaan perikanan pelagis 
kecil. Dengan adanya keuntungan dalam 
pengelolaan sumberdaya menjadi 
pendorong bagi nelayan untuk 
mengembangkan armada penangkapan 
maupun upaya penangkapan dengan 
tujuan untuk memperoleh keuntungan 
sebanyak-banyaknya. 
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           Gambar 3. Keseimbangan bioekonomi Gordon-Schaefer untuk pengelolaan   

perikanan pelagis kecil di Ciparage jaya. 

Dengan diketahui nilai Maximum 
Economic Yield (MEY) pelagis kecil 
diperairan Ciparage Jaya, maka tingkat 
pemanfaatan pada tahun terakhir dapat 
diketahui. Nilai MEY sebesar 2.876.299 
kg dengan jumlah hasil tangkapan pada 
tahun terakhir sebesar 2.686.400 kg, maka 
tingkat pemanfaatan diperoleh sebesar 
93,40 %. Hal ini menunjukan bahwa 
peluang untuk memanfaatkan sumberdaya 
pelagis kecil sisa sedikit berkisar 7,6 %. 
 

KESIMPULAN 
 
1.  Tingkat penangkapan maximum 

lestari (MSY) ikan pelagis kecil di 
perairan Ciparage Jaya adalah 
2.996.716,6 kg/th, dan tingkat 
penangkapan yang maximu secara 
ekonomis (MEY) adalah 
2.876.299 kg/th. 
 

2. Tingkat penangkapan nelayan rata-
rata 2.686.400 kg/th, berdasarkan 
potensi lestarinya (MSY) dan segi 
ekonomi (MEY) mendekati nilai 
optimum, sehingga tidak 
memungkinkan peningkatan upaya 
penangkapan dilakukan. 

3. Usaha (strategi) yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan 
taraf hidup keluarga nelayan 
adalah perbaikan dan peningkatan 
kualitas alat tangkap, sistem pasar 
yang dapat menjaga kesetabilan 
harga, pengolahan ikan yang 
memberikan nilai tambah pada 
produksi perikanan, dan alternative 
usaha budidaya. 
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