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ABSTRAK
Populasi cumi-cumi diprediksi akan berkurang jika tidak dilakukan pengelolaan sumberdaya dengan baik akibat
rusaknya habitat terumbu karang. Salah satu upaya pengelolaan sumberdaya cumi-cumi adalah dengan membuat
sarang (atraktor) sebagai tempat berkumpul, berteduh, mencari makan dan menempelkan telur sehingga populasinya
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas atraktor terhadap
jumlah telur cumi-cumi yang menempel pada atraktor berdasarkan kedalaman yang berbeda serta menganalisis
efektivitas atraktor terhadap jumlah telur dengan faktor lingkungan berdasarkan kedalaman. Atraktor ditempatkan
pada perairan dengan kedalaman yang berbeda-beda yakni pada kedalamn 4 meter, 7 meter dan 10 meter.
Pengumpulan data jumlah telur yang menempel dilakukan pada bulan September 2011- Maret 2012. Data dianalisis
secara deskriptif kemudian dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk melihat efektifitas atraktor dan uji koefisien
korelasi Spearmann untuk melihat hubungan jumlah telur dengan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa atraktor efektif ditempatkan di perairan Spermonde pada kedalaman 7 m sebagai tempat penempelan telur
cumi-cumi. Sedangkan hasil uji koefisien korelasi Spearmann menunjukkan bahwa faktor lingkungan (kecepatan arus,
salinitas dan iluminasi cahaya) memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap jumlah telur cumi-cumi.

Kata kunci: Populasi cumi-cumi, atraktor, telur cumi-cumi, faktor lingkungan
PENDAHULUAN
Cumi-cumi

pengkayaan stok cumi-cumi di alam. Salah satu
merupakan

sumberdaya

upaya pengelolaan cumi-cumi agar dapat bertelur

perikanan yang sangat tergantung pada kondisi

pada habitat yang kondisinya telah mem-

ekosistem terumbu karang sebagai tempat untuk

prihatinkan adalah dengan membuat alat bantu

berlindung,

yang disebut atraktor yang berfungsi sebagai

bertelur

dan

mencari

makan.

Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat
pengelolaan

yang

tidak

jawab

Atraktor merupakan sejenis rumpon yang

menyebabkan 70% dalam kondisi rusak sehingga

dirancang dengan desain menyerupai kelopak

populasi cumi-cumi diprediksikan akan berkurang

bunga berdiameter 120 cm dan tinggi 35 cm yang

jika tidak dilakukan pengelolaan sumberdaya

dapat dijadikan tempat berkumpul cumi-cumi

dengan benar (DKP, 2007). Populasi cumi-cumi

untuk melepaskan dan meletakkan telurnya

perlu dipertahankan agar dapat dimanfaatkan

sampai menetas (Mulyono et.al, 2011). Cumi-cumi

secara berkelanjutan dengan mempertahankan

biasanya memilih kedalaman perairan dan benda-

dan meningkatkan pertumbuhan secara alamai

benda yang terdapat dalam perairan untuk

teknologi budidaya. Teknologi budidaya laut

melekatkan telurnya (Brandt, 1984). Selanjutnya

seperti

untuk

Nabhitabhata (1996), mengemukakan bahwa

menyeimbangkan aktivitas penangkapan dan

cumi-cumi cenderung menempelkan telurnya

pemijahan

bertanggung

tempat berkumpul dan menempelkan telurnya.

diperlukan
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pada benda berbentuk helaian atau tangkai yang

data lapangan dilakukan pada bulan September

letaknya agak terlindung dan tempatnya agak

2011-Maret 2012.

gelap,

Sedangkan

(2011)

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

cumi-cumi

adalah atraktor sebanyak 9 buah yang terbuat dari

diletakkan di dasar perairan, sekitar 3 - 7 m dari

kawat yang berbentuk kelopak dengan substrat

permukaan laut yang memang diketahui sebagai

(tempat penempelan telur) adalah tali kuralon.

habitat cumi-cumi. Di dasar perairan sekitar

Atraktor di tempatkan pada kedalaman yang

terumbu karang dengan kondisi perairan yang

berbeda (4, 7, dan 10 m) dengan dasar perairan

jernih dan arus yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya

karang berpasir dan sekitar karang. Setiap

Tallo (2006), melaporkan hasil penelitiannya

kedalaman ditempatkan atraktor sebanyak 3 buah

bahwa,

menempelkan

yang dirangkai dengan sistem long line sehingga

telurnya pada atraktor yang tertutup dengan

atraktor yang satu dengan yang lainnya saling

karung goni pada kedalaman 4 - 5 meter dengan

berhubungan. Pengamatan dilakukan setiap 3 hari

jumlah rata-rata adalah 100,75 kapsul yang terdiri

dengan pengamatan jumlah telur yang menempel

dari 5 kelompok telur.

pada

menyarankan

Mulyono

sebaiknya

cumi-cumi

et.al.

atraktor

cenderung

Informasi tentang musim penangkapan

setiap

pengukuran

kedalaman

serta

parameter

melakukan

oseanografi

(suhu,

cumi-cumi dan adanya pemilihan cumi-cumi

kecepatan arus, oksigen terlarut, pH, salinitas dan

terhadap tempat dan benda-benda yang terdapat

iluminasi cahaya).

di dalam perairan untuk meletakkan telurnya serta

Analisis jumlah telur dan hasil tangkapan

perbedaan jenis atraktor dan kedalaman perairan,

cumi-cumi

dapat

frekuensi

dijadikan

sebagai

menciptakan teknik dan

landasan

dalam

metode penangkapan

dilakukan dengan analisis deskriptif
kemudian

dilanjutkan

dengan

uji

statistik non-parametrik Mann-Whitney untuk

serta penempatan atraktor untuk memikat cumi-

melihat

cumi

signifikan jumlah telur cumi-cumi pada setiap

menempelkan

telurnya.

Penelitian

ini

apakah

terdapat

perbedaan

bertujuan untuk menganalisis efektivitas atraktor

kedalaman,

terhadap penempelan telur cumi-cumi pada

lingkungan

kedalaman yang berbeda serta memberikan

jumlah telur cumi-cumi yang menempel pada

penjelasan tentang hubungan antara faktor

setiap kedalaman juga dilakukan uji statistik non-

lingkungan pada kedalaman perairan dengan

parametrik

jumlah telur cumi-cumi yang menempel pada

dengan menggunakan softwere SPSS versi 16,0.

atraktor yang dipasang.

(Santoso,2012).

MATERI DAN METODE

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Pulau Samatellu,
Desa

Mattiro

Walie

Kecamatan

untuk melihat
memberikan

Korelasi

apakah

yang

hubungan

Spearman.

faktor

terhadap

Data

diolah

1. Jumlah Telur

Liukang

Pada Bulan September-Desember 2011

Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajenne dan

jumlah telur yang menempel pada atraktor pada

Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan

masing-masing kedalaman yaitu pada kedalaman
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waktu

sebanyak 165 kapsul, pada kedalaman 7 meter

sebagaimana dikemukakan oleh Danakusumah et

sebanyak 323 kapsul dan pada kedalaman 10

al. (1995) bahwa puncak musim pemijahan cumi-

meter jumlah telur yang menempel adalah 107

cumi terjadi pada bulan Juni-Agustus. Sedangkan

kapsul. Histogram jumlah telur pada Bulan

Hatfield dan Cadrin (2002) mengemukakan bahwa

September – Desember 2011 disajikan pada

cumi-cumi bertelur sepanjang tahun dengan

Gambar 1. Hasil analisis secara deskriptif terhadap

musim puncak yang bervariasi sesuai dengan

kemunculan telur cumi-cumi menunjukkan bahwa

geografis daerah tersebut.

pada kedalaman 7 m persentase kemunculan lebih
besar dari ketiga kedalaman perairan yaitu
mencapai 21% dengan frekuensi kemunculan
sebanyak 6 kali,

kemudian disusul pada

kedalaman 4 m persentase mencapai

10 %

dengan frekuensi kemunculannya sebanyak 3 kali

Frekwensi kemunculan

4 meter jumlah telur cumi-cumi yang menempel

pemijahan

kemunculannya

sebanyak

2

disajikan pada Gambar 2.
Jumlah Telur (Kapsul)

lewat,

21%

10%
10%

7%

0%
4m

7m
10m
Kedalaman (m)

kali.

Histogram frekuensi kemunculan telur cumi-cumi

323

400

telah

20%

dan kedalaman 10 m hanya mencapai 7 % dengan
frekuensi

cumi-cumi

Gambar 2. Histogram frekuensi Kemunculan telur
(September-Desember 2011) yang
menempel pada atraktor di kedalaman
yang berbeda
Jumlah telur cumi-cumi yang menempel di

300

atraktor pada Bulan Januari – Maret 2012 cukup

165
200

107

banyak

karena

pemijahan.

100

merupakan

awal

musim

Hal tersebut diperkuat oleh Tulak

(2000) yang menyatakan bahwa pemijahan terjadi
0
4m

7m
Kedalaman (m)

10 m

Gambar 1. Histogram jumlah telur (SeptemberDesember 2011) yang menempel
pada
atraktor
berdasarkan
kedalaman

pada awal musim penghujan dan pada awal
musim kemarau dimana pada Bulan Januari –
Maret 2012 merupakan musim penghujan.
Pada bulan Januari-Maret 2012

jumlah

telur yang menempel pada atraktor di kedalaman

Hasil pengamatan secara deskriptif jumlah

4 meter sebanyak 359 kapsul, pada kedalaman 7

maupun frekuensi menunjukkan pada Bulan

m sebanyak 677 kapsul dan pada kedalaman 10

September – Desember 2011 ternyata jumlah

meter berjumlah 104 kapsul. Jumlah telur pada

telur yang menempel pada atraktor masih relatif

setiap kapsul tediri dari 3 sampai 5 telur cumi.

sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pada

Histogram jumlah telur pada bulan Januari- Maret

Bulan Januari – Maret 2012 hal ini dimungkinkan

2012

karena pada Bulan September – Desember 2011

frekuensi kemunculan telur cumi-cumi pada

disajikan pada Gambar 3.

Persentase
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kedalaman 4 m mencapai 35 % dengan frekuensi

cumi-cumi S. lessoniana menempelkan telurnya

kemunculan sebanyak 7 kali, pada kedalaman 7 m

pada kolektor yang dipasang pada kedalaman 5 m

sebesar 65 % dengan frekuensi kemunculan

sebanyak lima kali.
Jumlah kapsul telur dalam 1 untaian

persentase kemunculan telur cumi-cumi hanya 10

berbeda-beda dimana dalam 1 untaian jumlah

% dengan frekuensi kemunculan hanya 2 kali.

telur ada yang berisi 3 dan 5 butir telur perkapsul.

Histogram frekuensi kemunculan telur cumi-cumi

Perbedaan jumlah kapsul dalam 1 untaian telur

disajikan pada Gambar 4.

menurut Ahmad et al. (1997) mengemukakan

Jumlah Telur (Kapsul)

sebanyak 13 kali dan pada kedalaman 10 m

800
600

bahwa makanan dapat merangsang pembentukan

677

dan penyempurnaan kapsul telur cumi-cumi.
359

Penelitian ini diperkuat oleh Danakusumah et al.

400
104
200
4m

7m
Kedalaman (m)

10 m

fekunditas cumi-cumi S. lessoniana berkisar 100 1500 butir. Jumlah telur yang ditemukan di

Gambar 3. Histogram jumlah telur (Januari-Maret
2012) yang menempel pada atraktor
berdasarkan kedalaman
frekwensi kemunculan

cumi-cumi yang berisi sekitar 700 -2241 butir
telur. Selanjutnya Sudjoko (1989) memperoleh

0

Semenanjung Atsumi, Jepang, berkisar 1500 2000 butir (Choe dan Oshima 1961 dalam Segawa
1987),

80%

65%

di

Okinawa

berkisar

86-728

butir

(Tsuchiya,1981 dalam Nabhitabhata, 1996). Di

60%
40%

(1995) yang menemukan 380 - 551 kapsul telur

Kepulauan Okinawa, Jepang, berdasarkan jumlah
35%

20%

telur per kapsul yang diletakkan terdapat tiga tipe

10%

0%
4m

7m
Kedalaman (m)

10m

Gambar 4. Histogram frekuensi Kemunculan telur
(Januari-Maret 2012) yang menempel
pada atraktor di kedalaman yang
berbeda
Berdasarkan frekuensi kemunculan telur
cumi-cumi pada kedalaman 7 meter menunjukkan

cumi-cumi

S.

lessoniana,

yaitu:

(a)

yang

menghasilkan 5 - 13 telur/kapsul, dengan jumlah
total telur 2762 butir; (b) yang menghasilkan 4 - 8
telur/kapsul, dengan jumlah telur 280 - 2190 butir;
dan (c) yang menghasilkan hanya dua butir telur
saja untuk setiap kapsul, dengan jumlah total 20 440 butir telur (Segawa et.al. 1993a, 1993b).
2. Uji Mann-Whitney Jumlah Telur Cumi-Cumi
Hasil uji Mann-Whitney ( Nilai Asymp.

yang cukup tinggi dibandingkan

Sig/Asymptotic significance dua sisi) jumlah telur

dengan kedalaman 4 m dan 10 m. Penelitian ini

cumi-cumi pada setiap kedalaman disajikan pada

relatif sama dengan penelitian Danakusumah et

Tabel 1.

persentase

al. (1995) Di perairan Labuange, Sulawesi Selatan,

Pada bulan September-Desember 2011
jumlah telur yang menempel pada atraktor di
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Tabel

1.

Uji Mann-Whitney (Nilai Asymp.
Sig/Asymptotic Significance dua sisi)
Jumlah telur cumi-cumi pada Setiap
Kedalaman

Bulan

Sept-Des 2011

Jan-Mar 2012

< 0,05, pada kedalaman 7 m nilai probabilitasnya
adalah 0,013 < 0,05, sedangkan pada kedalaman
10 m tidak terdapat berbeda dimana nilai

Kedalaman

Nilai Asymp Sig.

probabilitasnya 0,221 > 0,05. Dari hasil analisis

4 dan 7

0,348

deskriptif lalu dilanjutkan uji Mann-Whitney

4 dan 10

0,598

ternyata pada kedalaman 7 m jumlah telur yang

7 dan 10

0,135

menempel

4 dan 7

0,021*

signifikan antara kedalaman 4 m maupun pada

4 dan 10

0,077

kedalaman 10 m, sehingga dapat dikatakan bahwa

7 dan 10

0,001*

atraktor ini efektif sebagai tempat penempelan

Ket: *) Ada perbedaan dengan P < 0,05, jumlah telur
cumi-cumi yang menempel pada atraktor

setiap kedalaman tidak ada perbedaan antara
kedalaman 4, 7 dan 10 m. Pada Januari -Maret

0,05. Pada kedalaman 4 m dan 10 m tidak ada
perbedaan dengan nilai Asymp. 0,077 > 0,05.
Sedangkan pada kedalaman 7 dan 10 m ada
perbedaan dengan nilai Asymp. 0,001 < 0,05. Hasil
uji Mann-Whitney antara kedalaman pada bulan
September-Desember 2011 dan bulan Januari-

2.

Uji Mann-Whitney (Nilai Asymp.
Sig/Asymptotic Significance dua sisi )
Jumlah telur cumi-cumi antara
Kedalaman untuk Musim Peralihan
dan Musim Barat.

Kedalaman (mtr)

Nilai Asymp Sig.

4 (2011) dan 4 (2012)

0,007*

7 (2011) dan 7 (2012)

0,013*

10 (2011) dan 10 (2012)

0,221

telur

cumi-cumi

secara

kedalaman 7 m.
3. Sebaran Parameter Oseanografi
Pengukuran faktor oseanografi dimaksudkan

untuk

mengetahui

hubungan

antara

kelayakan lingkungan dengan aktivitas metabolik
organisme perairan. Oseanografi lokasi penelitian
(September-Desember

2011)

khususnya

pH

cenderung basa dengan nilai rata-rata 7,93,
sedangkan oksigen terlarut masih berada pada
ambang batas normal rata-rata adalah 7,56

pada

adalah 0,07 m/dt, suhu rata-rata adalah 29,13 oC,
salinitas rata-rata adalah 29,49 ppt dan iluminasi
cahaya memiliki rata-rata 0,89 lux. Pada bulan
Januari – Maret 2012 suhu rata-rata adalah 28,78
o

C, kecepatan arus rata-rata adalah 0,21 m/dt,

oksigen terlarut rata-rata adalah 7,65 mg/liter, pH
rata-rata adalah 7,74, salinitas rata-rata adalah
29,27 ppt dan iluminasi cahaya rata-rata sebesar

Ket: *) Ada perbedaan dengan P < 0,05, jumlah telur
cumi-cumi yang menempel pada atraktor

Jumlah

berbeda

mg/liter sedangkan kecepatan arus rata-rata

Maret 2012 disajikan pada Tabel 2.
Tabel

atraktor

telur cumi-cumi di perairan Spermonde pada

2012 jumlah telur pada kedalaman 4 dan 7 m
terdapat perbedaan dengan nilai Asymp. 0,021 <

pada

bulan

September-Desember 2011 dengan bulan JanuariMaret 2012 terdapat perberbedaan yaitu pada
kedalaman 4 m nilai probabilitasnya adalah 0,007

0,73 Lux.
Hasil uji korelasi Spearman antara faktor
oseanografi dengan jumlah telur (SeptemberDesember 2011) didapatkan pada kedalaman 4 m
yang menunjukkan hubungan korelasi hanya
kecepatan arus dengan korelasinya sebesar -
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Tabel 3. Matriks Korelasi Sperman antara Jumlah Telur Cumi-Cumi erdasarkan
faktor Oseanografi (Sept – Des 2011)
Kedalaman (mtr)

Kedalaman dengan

Parameter Oseanografi
Suhu

Kec. Arus

DO

pH

Salinitas

Iluminasi

4

-0,214

-0,441*

-0,178

0,307

0,146

0,055

7

0,226

0,033

-0,204

0,029

-0,399*

-0,138

10

-0,139

0,080

0,066

-0,039

0,047

0,155

Ket: *) menunjukkan signifikan (ada hubungan korelasi)
0,441, pada kedalaman 7 m yang menunjukkan

lessoniana yang dipelihara (skala laboratorium)

hubungan korelasi hanya salinitas dengan nilai

pada suhu 27°C mencapai ukuran 10 g dalam 45

korelasinya adalah – 0,399, sedangkan pada

hari dengan laju pertumbuhan sebesar 12.2%

kedalaman 10 m semua parameter tidak ada yang

bobot tubuh per hari; sebaliknya yang dipelihara

memberikan nilai yang signifikan (Tabel 3).

pada suhu 20°C memerlukan 100 hari untuk

Pada bulan Januari-Maret 2012 hasil uji
korelasi Spearman antara faktor oseanografi

mencapai

4

m

salinitas

yang

sama

dengan

laju

pertumbuhan sebesar 5.7% bobot tubuh per hari.

dengan jumlah telur menunjukkan bahwa pada
kedalaman

ukuran

Secara

deskriptif

hasil

pengamatan

memperlihatkan

parameter oseanografi Pada Bulan September –

hubungan korelasi yang cukup (arah hubungan

Desember 2011 dan pada Bulan Januari – Maret

positif) dengan nilai korelasinya adalah 0,442,

2012 nampak adanya perbedaan terutama pada

sedangkan kedalaman 7 m dan kedalaman 10 m

suhu. Hal ini disebabkan pada Bulan Januari –

iluminasi cahaya merupakan faktor lingkungan

Maret 2012 adanya curah hujan yang meningkat

yang menunjukkan hubungan korelasi dengan nilai

sebagaimana diungkapkan Romimohtarto (2001)

koefisien korelasi 0,499 dan 0,441 (Tabel 4).

bahwa Panas yang diterima permukaan laut dari

Kisaran angka parameter oseanografi lokasi

sinar matahari menyebabkan suhu di permukaan

penelitian ini masih berada dalam persyaratan

perairan bervariasi berdasarkan waktu. Faktor-

hidup bagi cumi-cumi. Hal ini diperkuat dengan

faktor lingkungan seperti suhu dan salinitas

penelitian Forsythe et al. (2001), dimana hasil

memiliki pengaruh secara langsung terhadap

penelitiannya menunjukkan bahwa Cumi-cumi S.

sintasan dan perkembangan telur hewan air (;

Tabel 4. Matriks Koefisien Korelasi Sperman antara Jumlah Telur Cumi-Cumi berdasarkan Kedalaman
dengan parameter Oseanografi (Jan – Mar 2012)
Kedalaman (mtr)

Parameter Oseanografi
Suhu

Kec. Arus

DO

pH

Salinitas

Iluminasi

4

0,233

-0,011

0,278

0,155

0,442*

-0,380

7

-0,255

-0,216

0,073

-0,177

0,195

0,499*

10

-0,409

-0,039

-0,115

-0,130

-0,132

0,441*

Ket: *) menunjukkan signifikan (ada hubungan korelasi)
Efektivitas Atraktor Terhadap Penempelan Telur Cumi-Cumi ………………….. (Hasmawati dan Asti Sugiarti)

31

Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2014

Blaxter 1969, 1988; Alderdice 1988). Selain
cahaya, pertumbuhan Cephalopoda juga sangat
dipengaruhi oleh suhu dan salinitas (Forsythe dan
Van Heukelem 1987).
Hasil

uji

koefisien

korelasi

Spearman

menunjukkan bahwa pada Bulan September –
Desember 2011 faktor lingkungan yang memiliki
hubungan korelasi adalah kecepatan arus dan
salinitas sedangkan pada Bulan Januari-Maret
2012 hanya salinitas dan iluminasi cahaya, hal ini
dimungkinkan pada September-Desember 2011
data kecepatan arus berfluktuasi begitu pula
dengan salinitas karena perubahan cuaca yang
tidak menentu, pada Bulan Januari-Maret 2012
salinitas dan iluminasi cahaya berpengaruh karena
adanya cura hujan sehingga salinitas dan iluminasi
cahaya

juga

berfluktuasi,

sedangkan

faktor

oseanografi lainya hampir constan (perbedaan
nilai

sangat

kecil)

sehingga

jika

dilakukan

pengujian hubungan korelasi tidak signifikan.
KESIMPULAN
Atraktor efektif digunakan sebagai tempat
penempelan

telur

cumi-cumi

diperairan

Spermonde pada kedalaman 7 m. Kecepatan arus,
salinitas dan iluminasi cahaya merupakan faktor
lingkungan yang menunjukkan ada hubungan
korelasi dengan jumlah telur cumi-cumi yang
menempel pada atraktor.
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