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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi dan struktur hasil tangkapan pancing ulur di perairan Teluk
Bone. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Desember 2011 dengan menggunakan pancing ulur pada daerah sekitar
rumpon di Teluk Bone. Variabel yang diamati meliputi struktur ukuran, ukuran pertama matang gonad dan ukuran layak
tangkap serta komposisi hasil tangkapan. Data yang dipergunakan adalah data primer dengan melakukan pengukuran,
pengamatan dan pembedahan langsung dilapangan. Seluruh hasil tangkapan pancing ulur di ukur, namun pengamatan
kematangan gonad dan layak tangkap hanya dilakukan terhadap ikan yang dominan tertangkap. Komposisi dan struktur
hasil tangkapan dianalisis secara deskriptif sedangkan ukuran pertama matang gonad berdasarkan formula Udupa
(1986) dan ukuran layak tangkap (minimal sudah pernah mijah sekali) berdasarkan nilai rataan dari semua sampel yang
memijah dalam rentang waktu pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan dominan yang tertangkap
dengan pancing ulur adalah tuna madidihang. Struktur ukuran tuna madidihang berkisar 40-160 cm, tongkol komo 1062 cm, tongkol krai 22-50 cm, tongkol lisong 33-49 cm, cakalang 43-58 cm dan tenggiri 85-140 cm. Ukuran pertama
matang gonad tuna madidihang betina pada panjang cagak 107.98 cm dan jantan pada panjang cagak 109.75 cm
sedangkan ukuran layak tangkap tuna madidihang betina 138.68 cm dan jantan 137.50 cm. Komposisi hasil tangkapan
yakni tuna madidihang Thunnus albacares berjumlah 494 ekor (46.69%), ikan tongkol komo Euthynus affinis sebanyak
109 ekor (10.30%), ikan tongkol krai Auxis thazard sebanyak 121 ekor (11.44%), ikan tongkol lisong Auxis rochei
sebanyak 137 ekor (12.95%), ikan cakalang Katsuwonus pelamis sebanyak 174 ekor (16.45), ikan tenggiri
Scomberomerus comersonii sebanyak 23 ekor (2.17%).
Kata Kunci: Aspek Biologi; komposisi; hasil tangkapan; tuna madidihang; Teluk Bone

PENDAHULUAN

Penelitian

dengan

menggunakan

alat

Pancing ulur merupakan alat tangkap yang

tangkap pancing ulur sebagai media untuk

dominan di pergunakan oleh nelayan di Selat

melakukan penangkapan dan pengamatan ikan

Makassar untuk menangkap ikan tuna dan

pelagis di WPPRI 713 masih sangat terbatas.

sejenisnya. Nelayan di Teluk Bone dominan

Beberapa penelitian terkait biologi ikan pelagis

menangkap menggunakan pancing ulur dengan

yang telah dilakukan dengan menggunakan

pertimbangan

yang

pancing ulur antara lain kondisi stok; hubungan

sederhana; biaya murah dalam pembuatan dan

kekerabatan dan keragaman genetik di Selat

pengoperasiannya yang mudah karena diopera-

Makassar dan Laut Flores oleh Kantun (2012);

sikan pada daerah sekitar rumpon. Ikan-ikan yang

optimalisasi pemanfaatan tuna madidihang di Selat

ditangkap dengan menggunakan pancing ulur

Makassar oleh Kantun dkk. (2013 dan 2014); pola

terdiri dari berbagai jenis ikan-ikan pelagis besar

produksi ikan pelagis besar di Selat Makassar oleh

dan pelagis kecil. Ikan yang ditangkap dengan

Nelwan dkk. (2014) dan pemetaan daerah

pancing ulur didominasi oleh ikan pelagis besar dari

penangkapan pelagis besar di Teluk Bone dan Laut

jenis tuna madidhang dan pelagis kecil terdiri dari

Flores oleh Zainuddin (2013); dan

ikan tongkol serta ikan tenggiri.

daerah penangkapan pelagis kecil dan besar di

desain

dan

konstruksi

pemetaan

Teluk Bone oleh (Rais, 2009) serta hasil tangkapan
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dan struktur ukuran tongkol lisong di Selat

tuna dan sejenisnya dengan bentuk sirip ekor

Makassar (Kantun, 2016).

khusus sebaiknya menggunakan panjang cagak

Mengacu pada referensi penelitian yang

(fork length),

telah dilakukan di WPPRI 713 menunjukkan bahwa

3. Pengamatan Kematangan Gonad

penelitian yang berkaitan dengan biologi populasi,

Pengamatan kematangan gonad hanya

biologi reproduksi; komposisi dan pendugaan stok

dilakukan terhadap ikan yang paling dominan

tuna dan sejenisnya masih sangat kurang. Oleh

ditangkap, sehingga hanya ikan dominan juga yang

sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting

dihitung ukuran pertama matang gonad dan

dilakukan sebagai upaya untuk menyediakan

ukuran layak tangkapnya. Pada penelitian ini ikan

informasi dasar dalam melengkapi data base

yang paling banyak ditangkap adalah tuna

perikanan pancing ulur di Teluk Bone sehingga bisa

madidihang

dipergunakan sebagai salah satu rujukan dalam

gonad diamati setelah melalui pembedahan

pengelolaan perikanan.

terhadap semua jenis tuna madidihang yang

MATERI DAN METODE
A. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan

tangkap pancing ulur dan beroperasi di daerah

C. Pengolahan Data
1. Komposisi Jenis
Untuk menentukan komposisi jenis ikan
yang ditangkap, dianalisis dengan menggunakan
persamaan Odum (1996), yaitu:

  xi 
 x 100%
P  

N



sekitar rumpon. Pengukuran dan pengamatan
sampel di lakukan 2 kali dalam sebulan dalam
setiap bulannya selama setahun.

Keterangan :

B. Prosedur Penelitian

P

1. Komposisi jenis Ikan yang Ditangkap
Ikan-ikan yang ditangkap dicatat langsung
pada sheet yang telah disediakan. Pada sheet
tercantum jenis ikan, ukuran panjang cagak ikan,
kematangan gonad ikan (belum matang, matang
dan mijah) serta posisi ditangkap.
2. Pengukuran sampel
Ikan-ikan yang diukur hanya ikan-ikan yang
tergolong dalam rumpun ikan tuna, yakni ikan
tuna, tongkol, cakalang (TTC) dan tenggiri. Ikan
diukur dengan menggunakan panjang cagak sesuai

Kematangan

tercantum pada Tabel 1.

Penelitian dilakukan dengan mengikuti

nelayan penangkap tuna yang menggunakan alat

albacares.

ditangkap dengan mengacu pada kriteria yang

Januari sampai Desember 2011 diperairan Teluk
Bone.

Thunnus

= Persentase jenis ikan jenis ke-i
(i = 1,2,3,...n);

Σ xi = Jumlah individu ikan jenis ke-i
(i = 1,2,3,...n);
N

= Jumlah individu semua jenis ikan (jumlah
total idividu setiap pengukuran sampel).
2. Ukuran Matang Gonad
Untuk menduga rata-rata ukuran pertama

kali matang gonad dan ukuran pertama memijah
dipergunakan metode Sperman-Karber (Udupa,
1986), seperti pada rumus :

log m  xk 

X
 ( X  Pi)
2

petunjuk Sparre et al. (1989) bahwa untuk ikan
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Tabel 1. Tingkat kematangan gonad secara morfologi Tuna Madidihang Betina dan Jantan (modifikasi dari
Hunter and Macewicz (1985) ;Schaefer (1987; 1996; 1998) dan Itano (2001).
Tahap
Perkembangan

Immature

Developing

Maturing

Mature

Spawning

Betina

Jantan

Tipis
berongga
dengan
tabung Gonad tipis dan berongga, berbentuk
berdiameter 3-4 µm dan berwarna tabung dengan diameter 3-4 µm dan
bening.
berwarna bening atau putih.
Oosit terlihat pada dinding ovarium
bagian dalam. Pembuluh darah terlihat
jelas. Warna pucat kemerahan atau
oranye.

Tabung
testis
mengembang
dan
pembuluh darah terlihat dalam tabung.
Gonad berwarna putih pucat atau
kemerahan

Ovarium dan oosit berkembang, oosit
berbentuk lonjong tidak bulat dan
melekat dengan kuat. Pembuluh darah
terlihat kurang jelas dari tahap
sebelumnya. Warna pucat oranye.

Tabung
testis
tetap
mengalami
perkembangan dan pembuluh darah
kurang
terlihat
dibanding
tahap
sebelumnya. Sperma banyak terdapat
dalam kista dan lumen lobulus tetapi tidak
dalam
saluran.
Gonad
berwarna
kemerahan.

Ovarium terus mengalami perkembangan. Gonad penuh sperma, sperma yang sudah
Oosit keluar dari dinding ovarium, dan matang berada dalam lobulus dan saluran.
berbentuk bulat lonjong serta transparan. Gonad berwarna putih atau kemerahan.
Warna pucat oranye atau kuning.
Karakteristik ovarium kondisinya lembut,
Gonad dalam kondisi lembut, kempes dan
kempes dan lembek. Sisa dari oosit
lembek. Gonad berwarna gelap atau
ditemukan di ovarium. Warna gelap
putih.
orange atau kuning

Selang kepercayaan 95%, maka

anti log  (m  1.96 x2 

pi  qi
n 1

sampel yang telah mengalami pemijahan, setelah
sebelumnya

diukur

panjang

dkk. (2013 dan 2014).

Xk = logaritma nilai tengah pada saat ikan matang
gonad 100%;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Xi = logaritma nilai tengah;
pi = ri/ni;
ri = jumlah ikan matang gonad pada kelas ke - i;
ni = jumlah
3. Ukuran Layak Tangkap
Ukuran Pertama Mijah (layak tangkap)
dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari semua

dan

diidentifikasi gonadnya (Kantun, 2012), Kantun

Keterangan:

X = selisih logaritma nilai tengah;

cagaknya

A. Struktur Ukuran
Tuna madidihang yang ditangkap di Teluk
Bone memiliki struktur ukuran berkisar 40-160 cm,
dengan ukuran juvenil (40-80) cm sebanyak 158
ekor dan dewasa > 90 cm sebanyak 336 ekor. Tuna
madidihang yang ditangkap secara keseluruhan
seperti tersaji pada

(Gambar 2A) dan struktur

ukuran ikan tongkol komo seperti nampak pada
Gambar 2B. Tuna madidhang yang ditangkap
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memiliki struktur ukuran berkisar 40-160 cm

Pada penelitian ini diperoleh struktur ukuran

dengan frekuensi tertinggi diperoleh pada kisaran

ikan tongkol komo berkisar 10-62 cm, tertinggi

panjang cagak 65-70 sebanyak 38 ekor (7.69%)

pada selang kelas 50-52 cm sebanyak 10 ekor

(Gambar 2A). Struktur ukuran tuna madidihang di

(9.17%) (Gambar 2B). Fayetri dkk. (2013) di Natuna

Selat Makassar berkisar 44.50-163.20 cm (Kantun,

memperoleh kisaran ukuran pada panjang cagak

2012) dan 25-180 cm (Kantun dkk., 2013 dan Laut

berkisar 30.5-49.5 cm. Ikan tongkol komo yang

Flores berkisar 43.60-167.20 cm (Kantun, 2012;

ditangkap di Teluk Bone memiliki kisaran ukuran

Kantun dan Mallawa, 2013). Struktur ukuran tuna

yang lebih luas dibanding yang ditangkap di laut

madidihang yang tertangkap di Teluk Bone lebih

Natuna. Struktur ukuran ikan tongkol krai berkisar

kecil dibanding yang tertangkap di Laut Flores dan

22-49 cm (Gambar 3A) dan tongkol lisong 33-49 cm

Selat Makassar dan didominasi oleh ukuran juvenil.

(Gambar 3B). Struktur ukuran yang lebih besar

Kehadiran tuna madidihang di Teluk Bone

dibanding tempat lain kemungkinan disebabkan

diprediksi karena faktor ketersediaan makanan

sifat biologis ikan tongkol yang suka bergerombol

yang melimpah akibat banyaknya sungai yang

dengan

bermuara ke Teluk Bone sehingga menyuplai

bergerombol dengan ikan tuna yang memiliki

banyak unsur hara ke perairan yang dapat

struktur ukuran yang hampir sama, sehingga

meningkatkan kesuburan perairan.

keberadaan ikan tuna sering disertai keberadaan
A

ikan

jenis

lainnya.

Ikan

tongkol

ikan tongkol.
A

B
B

Gambar 2. Struktur Ukuran Tuna Madidihang Thunnus
albacares (A) dan Tongkol Komo Euthynnus
affinis (B) yang Ditangkap dengan Pancing
Ulur di Teluk Bone.

Gambar 3. Struktur Ukuran Tongkol Krai Auxis thazard
(A) dan Tongkol Lisong Auxis rochei (B).
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Macias

et

al

(2005)

di

Baratdaya

Ikan tenggiri yang berhasil ditangkap dengan

Mediteranian Spanyol memperoleh pada kisaran

menggunakan pancing ulur memiliki ukuran

panjang ikan tongkol dari jenis Auxis sp berkisar

berkisar 80-140 cm (Gambar 4A) dan ikan cakalang

33.4-47.0 cm. Macías et al. (2006) dibagian barat

berkisar pada ukuran panjang cagak berkisar 43-57

Mediteranian mendapatkan pada kisaran 25.9-47.0

cm (Gambar 4B). Ikan tenggiri yang ditangkap

dan Palandri et al. (2008) di Laut Ligurian pada

berada diantara penelitian Darvishi et al.(2007)

kisaran 27.0-46.5 serta Kahraman et al. (2011) 35-

yang mendapatkan ukuran ikan tenggiri berkisar

46.5 cm di Pantai Mediteranian Turki. Jika

20-164 cm dan ditangkap di Teluk Persia dan laut

dibandingkan dengan ikan tongkol Auxis sp yang

Oman. Ikan Cakalang yang tertangkap di Teluk

tertangkap di Teluk Bone, maka data pembanding

Bone (Alamsyah dkk., 2014) memperoleh struktur

dari lokasi yang lain lebih kecil. Hal ini diprediksi

ukuran berkisar 39,74-52,74 cm.

berhubungan dengan intensitas penangkapan oleh

Perbedaan struktur ukuran ikan-ikan yang

nelayan. Di laut Mediteranian ukuran yang

ditangkap

tertangkap hampir sama yang menunjukkan

berkaitan dengan efektifitas dan selektifitas alat

tingkat pemanfaatan lebih intensif dibanding di

tangkap,

Teluk Bone.

penangkapan, panjang tali pancing yang mampu
A

pada

daerah

rumpon

ketersediaan

diprediksi

makanan,

waktu

menjangkau kedalaman daerah renang, kebiasaan
makan, jenis umpan yang dipergunakan atau
mungkin disebabkan oleh sifat bergerombol dalam
bermigrasi pada daerah rumpon.
B. Ukuran Pertama Matang Gonad
Ukuran pertama kali matang gonad tuna
madidihang yang ditangkap di Teluk Bone sebesar
107.98 cm untuk betina dan 109.75 untuk jantan.

B

Tuna madidihang terkecil matang gonad yang
ditangkap berukuran 102.50 cm dengan bobot
tubuh

25.40 kg, Sebagai bahan perbandingan

bahwa

setiap

peneliti

memperoleh

ukuran

pertama matang gonad yang berbeda-beda (Tabel
2). Perbedaan ukuran pertama kali matang gonad
yang didapatkan oleh setiap peneliti

dapat

disebabkan oleh periode pengambilan sampel dan
Gambar

4.

Struktur Ukuran Ikan Tenggiri
Scomberomerus commersonni (A)
dan Ikan Cakalang Katsuwonus
pelamis (B).

musim reproduksi yang berbeda saat masingmasing penelitian dilakukan, metode penangkapan
dan jenis alat tangkap yang digunakan akan
membatasi ukuran ikan yang ditangkap sehingga
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Tabel 2. Ukuran Pertama Matang Gonad pada Beberapa Lokasi Penelitian

dapat menyebabkan perbedaan ukuran pertama

Bone berkisar 28.4-29.9oC sepanjang tahun 2011

kali matang gonad ketika dianalisis (Kantun, 2012;

dengan curah hujan pada peralihan satu dan dua

Kantun dkk., 2013 dan 2014).

serta musim penghujan berkisar 121-868 mm,

Penangkapan

didasari

sedang pada musim kemarau pada bulan Juni

pemahaman sifat biologi tuna juga berperan

sampai September berkisar 0-20 mm (Data BMKG

penting dalam mendapatkan variasi ukuran

Stasiun Hasanuddin, 2011). Fluktuasi curah hujan

sehingga tidak terpenuhinya keterwakilan struktur

berkontribusi terhadap perubahan suhu dan

ukuran.

Selain itu, kemungkinan merupakan

salinitas perairan. Perubahan-perubahan tersebut

strategi reproduksi yang diterapkan karena tingkat

diduga berperan dalam meningkatkan unsur

eksplotasinya sudah melebihi batas

normal

nitrogen di perairan sehingga perairan menjadi

(overeksploitasi) dengan cara matang lebih awal

subur dan banyak makanan alami yang tumbuh.

sebagai

kelanjutan

Ketersediaan makanan yang cukup dialam akan

adanya

menstimulasi kematangan gonad tuna secara tidak

kecenderungan tuna madidihang matang gonad

langsung karena asupan energi dan nutrisi yang

pada akhir musim peralihan, awal memasuki

cukup.

musim penghujan dan kemarau. Hal ini diprediksi

C. Ukuran Layak Tangkap

upaya

regenerasinya.

yang

untuk
Pada

tidak

menjaga
sisi

lain,

berkaitan dengan perubahan suhu perairan dan

Ukuran layak tangkap tuna madidihang

tingginya curah hujan dan ketersediaan makanan.

adalah ukuran yang dijadikan acuan dalam

Kantun (2012) memperoleh suhu perairan Teluk

pengelolaan. Oleh sebab itu, ukuran layak tangkap
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harus lebih besar dari ukuran pertama kali matang

aman dari predator dan aman untuk melakukan

gonad (Tabel 2) atau minimal sudah pernah mijah

pemijahan.

sekali

yang

dibuktikan

dengan

melakukan

pengamatan terhadap gonadnya (Gambar 5).
Betina

Frekuensi Kematangan (%)

100%
80%

25.51

Jantan
17.13

6.76

60%

melakukan

migrasi

sampai

kedalaman di atas rata-rata diduga ada kaitannya
dengan pemijahan. Tuna akan berenang ke daerah
yang lebih dalam untuk mengeluarkan telurnya
dengan pertimbangan mencari suhu yang sesuai
dan semakin dalam suatu perairan tekanan kolom

40%
20%

Jika

26.11

16.6

7.89

air semakin kuat sehingga akan membantu tuna
madidihang dalam mengeluarkan telurnya

0%
B.Matang
Matang
Kondisi Kematangan Gonad

Mijah

Gambar 5. Frekuensi Kematangan Gonad Tuna
Madidihang yang Ditangkap Selama
Penelitian di Teluk Bone.
Ukuran memijah yang tertangkap sangat
rendah kemungkinan disebabkan oleh panjang tali

(Kantun, 2012).
D. Komposisi Hasil Tangkapan
Ikan-ikan

yang

ditangkap

dengan

menggunakan pancing ulur pada daerah sekitar
rumpon terdiri dari ikan tuna, ikan tongkol, ikan
cakalang (TTC) dan tenggiri dengan persentase
seperti tersaji pada Gambar 6.

pancing yang tidak menjangkau kedalaman tempat
tuna yang telah mijah berenang (swimming layer)
sehingga ukuran yang ditangkap didominasi ukuran
belum matang.

Penyebab lain kemungkinan

karena metode penangkapan seperti desain alat
tangkap yang terlalu pendek, waktu penangkapan
yang tidak memperhatikan sifat biologi tuna ketika
mencari makan, penggunaan umpan yang tidak
sesuai dengan kebiasaan makan ikan tuna, cara
memasang umpan yang kurang tepat serta ukuran
mata pancing yang terlalu kecil sehingga yang
ditangkap juga kecil-kecil.

Gambar 6. Komposisi Jenis Ikan yang Ditangkap
dengan Pancing Ulur.
Ikan yang ditangkap selama penelitian
berjumlah 1058 ekor yang terdiri dari jenis tuna
madidihang Thunnus albacares berjumlah 494 ekor
(46.69%) atau yang dominan, sedangkan ikan

Tuna madidihang memiliki daerah renang

tongkol berjumlah 367 (34.69%) atau terbanyak

dari permukaan sampai kedalaman 1200 m. Tuna

kedua yang terdiri atas ikan tongkol komo Euthynus

madidihang normalnya melakukan migrasi vertikal

affinis sebanyak 109 ekor (10.30%), ikan tongkol

sampai kedalaman 100 m untuk mencari kondisi

krai Auxis thazard sebanyak 121 ekor (11.44%),

lingkungan yang nyaman untuk mencari makan,

ikan tongkol lisong Auxis rochei sebanyak 137 ekor
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(12.95%), ikan cakalang Katsuwonus pelamis

3. Ukuran

layak

tangkap untuk

ikan

tuna

sebanyak 174 ekor (16.45%) , ikan tenggiri

madidihang betina pada panjang cagak 138.68

Scomberomerus comersonii sebanyak 23 ekor

cm dan jantan pada panjang cagak 137.50 cm.

(2.17%). Gambar 6 menjelaskan bahwa pada

Komposisi hasil tangkapan pada daerah

daerah sekitar rumpon ikan-ikan yang ditangkap

sekitar rumpon didominasi oleh tuna dan

dominan

Ini

sejenisnya. Tuna madidihang Thunnus albacares

menunjukkan bahwa tuna madidihang cenderung

sebanyak 494 ekor (46.69%), tongkol komo

memperlihatkan sifat biologinya dalam melakukan

Euthynus affinis 109 ekor (10.30%), tongkol krai

migrasi dan mencari makanan dengan cara

Auxis thazard 121 ekor (11.44%), tongkol lisong

berkelompok atau bergerombol dengan tuna dan

Auxis

sejenisnya. Komposisi hasil tangkapan ini juga

Katsuwonus pelamis 174 ekor (16.45%) dan

memberikan informasi bahwa daerah rumpon

tenggiri Scomberomerus comersonii 23 ekor

merupakan tempat yang sangat baik untuk mencari

(2.17%).

dari

tuna

dan

sejenisnya.

makan, tempat berlindung, tempat pertemuan,
atau mungkin juga sebagai tempat pemijahan yang
dibuktikan dengan adanya yang telah mijah.
KESIMPULAN
1. Struktur

ukuran

tuna

madidihang

yang

ditangkap pada kisaran panjang cagak 40-160
cm, dominan pada struktur 65-70 cm (7.66%),
ikan tongkol komo Euthynus affinis

yang

ditangkap pada panjang cagak 10-62 cm,
dominan pada ukuran 50-52 (9.17%), tongkol
krai Auxis thazard

pada kisaran 22-50 cm,

dominan pada ukuran 22-50 (7.44%), tongkol
lisong Auxis rochei pada panjang cagak 33-49
cm, dominan pada ukuran 41-42 (14.60%),
cakalang Katsuwonus pelamis 43-58, dominan
pada

ukuran

48-40 (12.07)

dan

tenggiri

Scomberomerus comersonii pada kisaran 85140 cm, dominan pada ukuran 110-115
(17.39%).
2. Ukuran pertama matang gonad untuk ikan tuna
madidihang betina pada panjang cagak 107.98
cm dan jantan pada panjang cagak 109.75 cm.

rochei

137

ekor

(12.95%),

cakalang
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