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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme teori match mismatch Cusing dalam
dinamika populasi plankton, benur, nener serta memperbaiki metode pengamatan pemangsaan plankton agar lebih
akurat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar mengenai karakteristik perairan pantai,
kapasitas daya dukung dan dinamika sistem planktonik serta pengaruhnya terhadap populasi benur dan nener dan
mekanisme pemangsaan plankton di daerah tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan April 2013 sampai April 2014.
Lokasi pengambilan sampel adalah di sepanjang pantai Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi
Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 tahap selama 1 tahun dengan fokus pada tahap I untuk menganalisis
pengaruh faktor lingkungan dan pemangsaan secara simultan terhadap populasi plankton dan efeknya terhadap
perubahan populasi benur dan nener. Pada tahap II penelitian difokuskan pada penelitian pengamatan pemangsaan
menggunakan kurungan sehingga hasilnya lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan Teori match mismatch Cushing
1969 berlaku pada populasi benur dan nener dimana kelimpahan benur dan nener bersesuaian dengan puncak
kelimpahan fitoplankton dan zooplankton sebagai makanannya. Tingkat kelangsungan larva benur dan nener selain
dipengaruhi oleh kelimpahan makanan juga dipengaruhi oleh factor lingkungan khususnya persebaran oleh arus
sehingga match dengan kelimpahan plankton yang tinggi di perairan pantai.
Kata Kunci: Pemangsaan, fitolankton, zooplankton, benur, nener, Pinrang

Populasi benur dan nener pada musim

PENDAHULUAN
Larva udang windu (Penaeus monodon Fab.)

barat mencapai kepadatan yang sangat tinggi dan

dan larva ikan bandeng (Chanos chanos Forsk.)

biasanya berlangsung hanya beberapa bulan saja.

merupakan

musiman

Secara alamiah dengan meningkatnya populasi

dipengaruhi oleh kelimpahan fitoplankton dan

benur dan nener di alam pada musim tertentu

zooplankton di beberapa perairan pantai di pesisir

akan berpengaruh terhadap populasi plankton

pantai barat Sulawesi Selatan. Pada stadia larva

sebagai mangsa. Perubahan kondisi lingkungan

kedua jenis ini mengkonsumsi plankton sebagai

dan tekanan pemangsaan pada musim tersebut,

makanan utamanya. Oleh karena itu kelangsungan

populasi fitoplankton akan mengalami perubahan

hidupnya sangat ditentukan oleh ketersediaan

sesuai

plankton di pantai. Kelimpahan benur dan nener

lingkungan dan laju pemangsaan.

larva

yang

secara

secara musiman sangat ditentukan oleh jumlah

keseimbangan

antara

daya

dukung

Melihat gejala ini maka dapat diduga bahwa

dan

ada faktor-faktor yang menyebabkan populasi

pada

benur dan nener itu sangat melimpah pada musim

perkembangan stadia larva sangat ditentukan oleh

tersebut. Faktor-faktor apa saja yang sangat erat

ketersediaan makanannya.

kaitannya dengan kelimpahan tersebut selama ini

larva

yang

selanjutnya

dihasilkan

dari

kelangsungan

pemijahan
hidup

masih dikaitkan dengan waktu pemijahan ikan dan
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udang dewasa.

Bagaimana hubungan antar

pengambilan sampel adalah di sepanjang pantai

populasi plankton dengan kelimpahan benur dan

Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

nener berikut mekanisme mangsa memangsa yang

Tahapan Penelitian

membentuk dinamika populasinya

merupakan

Pengukuran

salah satu kajian mendasar yang dianggap perlu

Kelimpahan

untuk diteliti. Metode pengamatan pemangsaan

Parameter

Pengukuran

Lingkunga

parameter

dan

lingkungan

plankton yang konvensional melalui inkubasi

dilakukan selama penelitian yaitu mulai bulan

dalam botol percobaan juga masih memiliki

Agustus 2013 sampai bulan April 2014.

kelemahan dalam merepresentasikan kondisi ril

parameter lingkungan yang diamati adalah suhu,

dalam alam nyata juga memerlukan perbaikan.

salinitas, DO, Kecepatan arus, kadar nitrat,kadar

Oleh karena itu melalui percobaan menggunakan

nitrit dan kadar fosfat.

metode kurungan diperkirakan mampu mengatasi

Pengambilan Sampel Plankton, benur dan nener

masalah tersebut dan dapat mengembangkan

dan larva lain

Data

metode pengamatan yang lebih akurat sehingga

Pengambilan sampel untuk perhitungan

dapat menjelaskan lebih detail teori Cushing

kelimpahan dan komposisi jenis fitoplankton,

sebelumnya dan dapat dimanfaatkan dalam

zooplankton, benur, nener, dan larva lainnya

penerapan

pengelolaan

dilakukan mulai bulan Agustus 2013 sampai

sumberdaya benur dan nener pada masa yang

dengan April 2014 dengan alasan 3 bulan sebelum

akan datang

puncak kelimpahan benur dan nener yaitu

teknologi

untuk

Hal ini merupakan salah satu yang

melatarbelakangi

sehingga

penelitian

ini

dilaksanakan.
Tujuan

Nopember 2013 – Januari 2014 dan 3 bulan
sesudah puncak kelimpahan benur dan nener

untuk

yaitu Februari 2014- April 2014. Pengambilan

menjelaskan bagaimana mekanisme teori match

sampel dilakukan dengan cara menyaring air laut

mismatch

Cusing

dalam

dinamika

populasi

menggunakan plankton net dan seser. Plankton

plankton,

benur,

nener

serta

memperbaiki

net yang digunakan untuk fitoplankton dengan

metode pengamatan pemangsaan plankton agar

mesh size 35 µm dan untuk zooplankton dengan

lebih akurat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

mesh size 50 µm dengan luas bukaan 962 cm2 .

memberikan

mengenai

Untuk menyaring benur, nener, larva digunakan

karakteristik perairan pantai, kapasitas daya

seser (alat tangkap) dengan mesh size 0,1mm

dukung dan dinamika sistem planktonik serta

yang digunakan nelayan setempat selama ini

pengaruhnya terhadap populasi benur dan nener

sebagai pengganti larva net.

dan

penelitian

informasi

mekanisme

ini

adalah

dasar

pemangsaan

pada

daerah

tersebut.

dan

zooplankton)

dilakukan

dengan

cara

menyaring air sebanyak 80 liter menggunakan

MATERI DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan selama bulan
April 2013 sampai dengan April 2014.

Metode penyaringan plankton (fitoplankton

Lokasi

plankton net berlapis yaitu 50 µm pada lapisan
pertama dan 35 µm pada lapisan kedua. Lapisan
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pertama

bertujuan

zooplankton

dan

mengumpulkan

untuk

mengumpulkan

yang

fitoplankton.

yang tersaring maka kelimpahan benur dan nener

kedua

untuk

dapat dihitung. Benur dan nener yang telah

Kedua

lapisan

dipisahkan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam

plankton net dilengkapi dengan wadah terbuat

kotak

dari plastik volume 250 ml. Net plankton yang

pengamatan pemangsaan.

terkumpul 150 ml dimasukkan dalam botol sampel

Pengamatan Pemangsaan

dan diawetkan dengan larutan lugol untuk

Pengamatan

keperluan

identifikasi

dan

pemangsaan

yang

digunakan

pemangsaan

untuk

di

lapangan

inkubasi

dengan

perhitungan

menggunakan

kelimpahan sebanyak 3,125 ml segera dimasukkan

memodifikasi

ke dalam masing-masing wadah (kotak untuk

Kaswadji (1997). Inkubasi dilakukan dengan

pengamatan pemangsaan) pada waktu yang

memelihara

bersamaan dengan pengamatan pemangsaan.

alat/kotak yang dibuat dari net yang tidak

metode
metode

yang

plankton, benur,

telah

dilakukan

nener,

dalam

Pengambilan contoh untuk kelimpahan

meloloskan fitoplankton (mesh size 35 µm). Kotak

benur, nener, dilakukan dengan cara mendorong

dibuat dalam bentuk kubus dengan ukuran 10 X

alat (seser) sejauh 25 meter sejajar garis pantai,

10 X 10 cm3 atau bervolume 1 liter (Gambar 1A).

yaitu pada setiap transek A1, B1, C1 dan D1. Hal

Kotak pemangsaan ditempatkan dalam kolom air

ini disebabkan karena alat (seser) yang digunakan

sekitar 50 cm dari permukaan dengan jarak antar

hanya dapat dioperasikan di stasiun paling dekat

kotak 20 cm (Gambar 1).

dengan pantai pada masing-masing transek. Alat
ini dioperasikan dengan mendorong alat (seser)
sambil berjalan. Jaring yang digunakan sesuai
dengan yang digunakan masyarakat nelayan
selama ini dalam menangkap benur dan nener
yaitu seser berukuran lebar bukaan mulut 150 cm
dengan

A

rata-rata kedalaman sekitar 20 cm dari

permukaan saat jaring ditarik. Penarikan jaring 25
meter sejajar garis pantai dan diulangi 3 (tiga) kali

Pelampung

Pelampung
Permukaan Air

nener

yang

tersaring

dipisahkan

dari

kelompok larva hewan lainnya segera setelah
setiap kali penarikan seser. Benur dan nener yang
tersaring

pada

setiap

pengambilan

kar
g
Jan

dan

Benur

Tali

0.5 meter pada masing-masing transek.

Tali
Jan
gka
r

di stasiun terdekat garis pantai pada kedalaman

Kotak Pemangsaan
Jangkar

Jangkar

B

contoh

langsung dihitung jumlahnya sewaktu dipisahkan
dari kelompok larva lainnya. Dengan membagi
jumlah benur yang tertangkap dengan volume air

Gambar 1. Sketsa Desain Alat/Kotak (A) dan
Pemasangan Kotak Pemangsaan di
Laut (B)
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Setiap

kurungan

diisi

fitoplankton,

Analisis

ragam

ini

akan

diuji

lanjut

zooplankton, benur/nener dalam 12 kombinasi.

menggunakan uji beda rerata Tukey (Tukey HSD)

Masing-masing kombinasi terdiri dari 6 kurungan

pada selang kepercayaan α= 0.05. Uji ini

sehingga jumlah total kurungan adalah 72.

digunakan untuk membandingkan perbedaan

Masing-masing kurungan diamati setiap interval 4

pengaruh kepadatan, luas kurungan dan musim

jam selama 24 jam.

terhadap pemangsaan.

Analisis Data

Distribusi Spasiotemporal Parameter Lingkungan

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh

Untuk menggambarkan karakteristik ber-

ukuran kurungan, kepadatan dan musim terhadap

dasarkan persebaran spasio temporal parameter

laju pemangsaan plankton maka digunakan

lingkungan maka digunakan analisis komponen

analisis ragam ANOVA dengan desain faktorial

utama atau Princypal Component Analysis (PCA).

rancangan dasar acak kelompok sesuai model

Dalam analisis PCA ini data parameter lingkungan

linier sebagai berikut :

dijadikan

Yijk = µ + Ki + Lj + Mj + K L i j εijk ,

sebagai

variabel

atau

karakter

sedangkan 16 stasiun setiap bulan menjadi

Keterangan:

observasi. Hasil analisis PCA akan menunjukkan

Yijkl : Respon (Laju Pemangsaan) pada kepadatan
ke-i, luas kurungan ke-j kelompok ke-k.

distribusi spasio temporal parameter lingkungan

Μ : Rata-rata umum

yang mendekati pola dan karaktersitik dinamika
lingkungan tahunan di lokasi penelitian.

Ki : Pengaruh kepadatan ke-i (kepadatan i = 1,2
dan 3).
Lj : Pengaruh luas kurungan ke-j (luas kurungan j
= 1, 2 dan 3)
Mi : Pengaruh kelompok ke-k (musim i = 1,2 dan 3)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kisaran dan rata-rata parameter lingkungan
dari 16 stasiun pengamatan yang didapatkan
selama penelitian seperti disajikan dalam Tabel 1.

KLjj : Pengaruh interaksi kepadatan ke-I dan luas
kurungan ke-j
εijk : Galat akibat kepadatan ke-I, luas kurungan
ke-j dan kelompok ke-k

Hasil analisis ragam (ANOVA) parameter
lingkungan menunjukkan bahwa suhu, salinitas
dan DO berbeda menurut transek dan bulan

Tabel 1. Kisaran dan rata-rata ± standar deviasi (SD) parameter lingkungan dan nutrient bulan April 2014
sampai April 2014
Kisaran
Parameter Lingkungan

Rata-rata ± SD
Minimum

Maksimum

Suhu (oC)

27.3

31.8

29.2 ±

1.1

Salinitas (o/oo)

23.0

32.5

29.3 ±

2.0

DO (ppm)

3.5

8.8

5.7 ±

1.0

Kecepatan Arus (m/det)

0.01

1.02

0.47 ±

0.26

Kadar Nitrat (ppm)

0.03

0.38

0.21 ±

0.09

KadarFosfat (ppm)

0.07

0.22

0.14 ±

0.04

Kadar Silikat (ppm)

0.040

0.044

0.042 ±

0.001
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pengamatan,

sedangkan

kadar

fosfat

dan

suhu berkontribusi besar dalam pembentukan

kecepatan arus tidak menunjukkan perbedaan

sumbu utama pertama sedangkan kadar fosfat

antar transek tetapi berbeda menurut bulan

dan silikat berkontribusi cukup besar dalam

pengamatan.

pembentukan sumbu utama kedua.

Pengaruh interaksi antar transek

dengan bulan pengamatan hanya terlihat pada
parameter

suhu.

Kadar

fosfat

dan

Observasi pada bulan Nopember dan

silikat

Desember dari sebagian besar transek dicirikan

menunjukkan tidak adanya pengaruh perbedaan

oleh nilai suhu dan kadar oksigen yang tinggi

transek dan bulan pengamatan.

sedangkan observasi pada bulan Januari dan

Karakteristik parameter lingkungan yang

Februari dari semua transek dicirikan oleh nilai

dilihat dari sebaran spasio temporal dari 4 transek

kadar nitrat, fosfat dan kecepatan arus yang lebih

dan 6 bulan pengamatan dianalisis dengan PCA.

tinggi.

Hasil analisis PCA menunjukkan bahwa total

spasiotemporal parameter likungkungan selama

keragaman yang terjelaskan pada 3 komponen

penelitian.

Plot

observasi

utama pertama mencapai 78% dengan akar cirri

lingkungan

pada

sumbu

secara berurut masing-masing F1 = 3.068, F2 =

ditunjukkan dalam Gambar 2.

Hal ini terjadi karena adanya dinamika

dan
utama

parameter
1

dan

2

1.516 dan F3 = 0.874. Kecepatan arus, DO dan

Gambar 2. Plot observasi dan parameter lingkungan pada komponen utama 1 dan 2 (F1 dan F2) hasil
analisis PCA
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Gambar 3. Rata-rata kelimpahan zooplankton berdasarkan waktu pengamatan
bulan tersebut sudah mulai turun hujan sehingga
Kelimpahan Plankton, Benur dan Nener dan larva
nutrient meningkat dan intensitas cahaya masih

lain
Rata-rata kelimpahan plankton,
nener

dan

larva

lain

berdasarkan

benur,

relatif tinggi karena frekuensi hujan masih rendah.

bulan

Seiring dengan meningkatnya kelimpahan
fitoplankton

pengamatan disajikan dalam Gambar 3.

maka

diikuti

oleh

peningkatan

kelimpahan

kelimpahan zooplankton dengan kecenderungan

plankton (fitoplankton dan zooplankton) Gambar

yang hampir sama namun dengan puncak

3 di atas terlihat bahwa kelimpahan fitoplankton

kelimpahan lebih lambat sekitar sebulan yaitu

mengalami peningkatan dari bulan Agustus dan

pada bulan Desember. Hal ini bisa

mencapai

bulan

melalui proses pemangsaan dimana pada awalnya

Nopember dan kemudian menurun sampai pada

kelimpahan fitoplankton masih rendah sehingga

bulan Maret. Tingginya kelimpahan fitoplankton

belum menunjang secara maksimal pertumbuhan

pada bulan Nopember disebabkan karena pada

populasi zooplankton sebagai pemangsa. Oleh

Sesuai

dengan

puncak

histogram

kelimpahan

pada

dijelaskan

Gambar 4. Rata-rata kelimpahan benur, nener dan larva lain berdasarkan waktu pengamatan
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karena itu pertumbuhan zooplankton juga masih

17.02%

rendah. Namun setelah kelimpahan fitoplankton

(pemangsanya larva lain) dan tertinggi sampai

meningkat dan mencapai puncaknya maka per-

dengan 94.98%

tumbuhan populasi zooplankton ikut meningkat

(pemangsa adalah Zooplankton + Benur / Nener +

dan mencapai puncak sebulan kemudian. Dengan

Larva Lain).

meningkatnya populasi zooplankton maka inten-

populasi

sitas pemangsaan terhadap populasi fitoplankton

pemangsaan pada berbagai kombinasi disajikan

sangat tinggi dan melampaui laju pertum-

dalam Tabel 2.

buhannya sehingga populasinya menurun.

Tabel 2. Kisaran dan rata-rata persentase populasi
fitoplankton
yang
hilang
akibat
pemangsaan pada berbagai kombinasi
pemangsa.

Dampak

dari

penurunan

populasi

fitoplankton adalah tidak tersedianya makanan

yang

dihitung

dari

kombinasi

pada kombinasi

F+L

F+Z+B/N+L

Kisaran dan rata-rata persentase

fitoplankton

yang

hilang

akibat

yang cukup bagi zooplankton sehingga pertambahan populasinya juga menurun seiring

Kombi
nasi

dengan penurunan populasi fitoplankton.

F+B/N Benur/Nener 43.75 75.09 49.90 8.64

Rata-rata kelimpahan benur, nener dan
larva lain yang didapatkan selama penelitian
ditunjukkan dalam Gambar 4.

Perubahan kelimpahan fitoplankton pada
berbagai kombinasi yang diamati ditunjukkan
dalam Gambar 5.
Persentase

populasi

fitoplankton

yang

hilang akibat pemangsaan dalam sehari terendah

MIN

Max

Rata STDEV

Zooplankton
F+Z+B/
+Benur/
59.16 94.01 77.08 11.34
N
Nener
F+L

Larva Lain

F+Z+L

Zooplankton
49.46 94.01 75.00 14.69
+Larva Lain

Pengamatan Pemangsaan
Pemangsaan Terhadap Fitoplankton

Pemangsa

17.02 67.45 29.70 15.01

F+B/N Benur/Nener
32.68 88.65 46.93 21.40
+L
+Larva Lain
Zooplankton
F+Z+B/ +Benur/
55.70 94.98 78.09 13.14
N+L
Nener+Larva
Lain

Gambar 5. Perubahan kelimpahan fitoplankton akibat pemangsaan pada berbagai kombinasi
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Gambar 6. Perubahan populasi fitoplankton (sel/liter), zooplankton (individu/liter), benur, nener dan larva
lain (ekor/103 m3) dari bulan Agustus sampai dengan April
Dinamika populasi plankton,benur dan nener
Perubahan kelimpahan plankton, benur,

ruang dan waktu antara benur dan nener dengan
plankton sebagai makanannya.

nener dan larva lain selama periode tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

seperti ditunjukkan dalam Gambar 6.

Kesimpulan
Teori match mismatch Cishing 1969 berlaku

Melihat profil dinamika populasi plankton,
benur, nener dan larva lain seperti ditunjukkan

pada

populasi

dalam gambar di atas maka puncak kelimpahan

kelimpahan benur dan nener bersesuaian dengan

populasi benur dan nener sangat terkait erat

puncak kelimpahan fitoplankton dan zooplankton

dengan puncak kelimpahan fitoplankton dan

sebagai makanannya. Tingkat kelangsungan larva

zooplankton sebagai makananya.

benur

dan

benur

nener

dan

selain

nener

dimana

dipengaruhi

oleh

Dinamika populasi benur dan nener yang

kelimpahan makanan juga dipengaruhi oleh factor

menunjukkan berlakunya teori match mismatch

lingkungan khususnya persebaran oleh arus

Cushing yang didapatkan dalam penelitian ini

sehingga match dengan kelimpahan plankton yang

menegaskan bahwa populasi benur dan nener

tinggi di perairan pantai.

yang ada pada daerah penangkapan di Kecamatan
Saran
Suppa sangat dipengaruhi oleh dinamika populasi
Untuk
plankton

disamping

aspek

lingkungan

pengamatan

laju

pemangsaan

yang
plankton dapat menggunakan kurungan yang lebih

mempengaruhi persebaran benur dan nener.
besar dan waktu pengamatan pemangsaan bisa
Tingkat kelangsungan hidup benur dan nener yang
lebih dari 24 jam, untuk melihat apakah terjadi
dipijahkan sangat ditentukan oleh kesesuaian
perbedaan pemangsaan dengan media yang lebih
besar dan durasi waktu yang lebih lama.
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