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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Danau S ingkarak adalah salah satu danau yang berada di Sumatera Barat, 

yaitu terletak diantara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Volume air 

yang relative besar di danau ini bersumber dari Sungai Sumpur yang inletnya dari 

sebelah utara, Sungai Paninggahan, Sungai Muaro Pingai, Sungai Baing dari 

sebelah barat, Sungai Sumani dari sebelah selatan, dan Sungai Ombilin. Danau 

Singkarak secara alami yang bermuara ke Sungai Indragiri Hulu Provinsi Riau 

merupakan sumber pengairan penting bagi lahan pertanian yang dilalui aliran 

sungai (Syandri et al. 2014). Sungai-sungai tersebut merupakan suatu habitat 

untuk melakukan proses pemijahan ikan bilih karena disebabkan perairan yang 

jernih, dangkal dan berarus serta substrat berpasir dan berkerikil sehingga 

memudahkan ikan dalam proses memijah (Syandri et al. 2013). Danau Singkarak 

merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan seperti ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis), belingka (Puntius belingka Blkr), sasau (Hampala sp), turig 

(Cyclocheilichthys de zwani CV), asang (Osteochilus brancynopterus) dan garing 

(Labeobarbus tambroides) (Armaini 2002). Ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis) merupakan suatu jenis ikan endemik yang terdapat di Danau 

Singkarak karena daerah sebarannya yang terbatas (Azhar 1993). Ikan bilih 

merupakan salah satu komoditi perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi 

dengan ikan yang bersifat endemik. Pemanfaatan ikan bilih dapat membantu 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta gizi bagi masyarakat yang 

terdapat di sekitar Danau Singkarak. Permintaan ikan bilih yang cukup tinggi 

tidak dapat diimbangi oleh produksinya, karena usaha penangkapan yang masih 

bersifat tradisional berskala kecil. Jumlah unit penangkapan ikan jaring insang di 

Perairan Danau Singkarak terus mengalami peningkatan. Syandri et al. (2013) 

menyatakan bahwa komposisi hasil tangkapan ikan bilih masih didominasi oleh 

ukuran di bawah ukuran matang gonad. Distribusi ukuran ikan betina pada tahun 

2010 dengan selang panjang total antara 60-69 mm sebanyak 2320 ekor 

sedangkan ikan jantan dengan selang panjang antara 50-59 mm sebanyak 2371 

ekor dan belum ada informasi terbaru terkait sebaran ukuran panjang ikan bilih 

saat ini. 

Pengembangan usaha penangkapan ikan bilih perlu diterapkan pengelolaan 

perikanan yang tepat karena di Perairan Danau Singkarak ikan bilih memiliki nilai 

jual tinggi dibandingkan dengan jenis ikan yang lain. Banyaknya permintaan ikan 

bilih baik untuk konsumen lokal ataupun luar kota mengakibatkan tingkat 

eksploitasi cenderung meningkat sepanjang waktu. Hal tersebut dilakukan dengan 

menggunakan alat tangkap yang bervariasi sehingga mempercepat proses 

overfishing. Oleh karena itu, agar dapat melakukan usaha penangkapan secara 

efektif dan efesien maka perlu informasi sebaran ukuran hasil tangkapan ikan bilih 

menggunakan umpan supaya ikan tertarik mendekati alat tangkap. Proses 

penangkapan ikan bilih lebih dominan menggunakan alat tangkap jaring insang 

yang disebut juga oleh nelayan setempat dengan nama “langali”. Jaring insang 

adalah lembaran jaring yang berbentuk persegi panjang dan dilengkapi dengan 

beberapa konstruksi seperti pelampung yang berada di tali ris atas dan pemberat di 
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tali ris bawah supaya alat tangkap tersebut tegang sehingga memudahkan ikan 

dalam menghadang jaring (Rengi 2002). Jaring insang merupakan alat tangkap 

yang dioperasikan secara pasif dengan bentuk seperti lembaran jaring persegi 

panjang yang menangkap ikan yang menunggu datangnya ikan dan keberhasilan 

penangkapan dipengaruhi oleh aktivitas ikan untuk mendekat pada jaring yang 

melakukan kontak secara fisik dengan jaring, jika aktivitas ikan rendah maka hasil 

tangkapan juga kemungkinan rendah (Iporenu et al. 2013). Hasil tangkapan yang 

tertangkap semakin terbatas sehingga dilakukan proses penangkapan dengan 

memberikan umpan pada alat tangkap jaring insang supaya ikan tertarik 

mendekati alat tangkap. 

Umpan merupakan suatu alat bantu penangkapan yang bertujuan untuk 

memberikan rangsangan terhadap ikan target untuk mendekati dan tertangkap 

pada area penangkapan (Bakhtiar et al. 2014). Umpan yang digunakan adalah 

ampas kelapa. Kelapa adalah salah satu komoditas yang banyak gunanya baik itu 

dari hasil utama maupun limbahnya yang dapat dimanfaatkan sebagai produk 

yang bernilai ekonomis tinggi (Winarni 2019). Pemanfatan kelapa dapat 

menghasilkan limbah padat berupa ampas kelapa. Ampas kelapa merupakan hasil 

samping dari proses pembuatan santan dengan manfaat yang sangat terbatas 

seperti pemberian pakan ternak dan juga tidak dimanfaatkan secara optimal 

karena anggapan masyarakat ampas kelapa merupakan suatu sampah sehingga 

dibuang begitu saja, padahal kandungan dari ampas kelapa yang cukup tinggi. 

Ketersediaan ampas kelapa di sekitar Danau Singkarak sangat banyak dan mudah 

ditemui karena masyarakat setempat lebih suka menggunakan kelapa sebagai 

bahan masakan dan banyak didapatkan di pasar-pasar tempat pemarutan kelapa. 

Kandungan ampas kelapa terdiri dari kandungan protein sebesar 5.6%, 

karbohidrat 38.1%, lemak 16.3%, serat kasar 31.6%, abu 2.6%, dan air 5.5% 

(Wulandari etal. 2018). Penggunaan ampas kelapa disebabkan karena kandungan 

asam amino yang tinggi sehingga dapat memikat penciuman ikan target 

tangkapan. Kandungan asam amino yang terdapat pada ampas kelapa adalah 

isoleusin, leusin, lisin, metionin, threosin, tripthopan dan valin (Subagio 2011). 

Umpan bersumber dari bahan nabati seperti ampas kelapa karena dapat dilihat dari 

kebiasaan makan ikan bilih. Menurut Febriani (2010) bahwa ikan bilih merupakan 

jenis ikan pemakan fitoplankton dan zooplankton. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh penggunaan umpan pada alat tangkap jaring insang 

terhadap hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) di Perairan 

Danau Singkarak. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada Dinas Perikanan 

supaya memberikan informasi kepada nelayan yang melakukan penangkapan dan 

memperbaiki metode pengoperasian dalam meningkatkan produktivitas jaring 

insang terhadap hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) yang 

layak tangkap. 
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II METODE 

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengambilan data telah dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 

2020 yang bertempat di Perairan Danau Singkarak, Kecamatan Junjung Sirih, 

Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian disajikan pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1 Lokasi penelitian 

2.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian tentang pengaruh umpan 

terhadap hasil tangkapan ikan bilih dengan menggunakan jaring insang sebagai 

berikut: 

1. Satu unit alat tangkap jaring insang 3 x 60 m. 

2. Satu unit perahu sebagai alat transportasi dan mengoperasikan alat tangkap 

jaring insang. 

3. Satu unit timbangan analitik dengan tingkat ketelitian 1 g yang digunakan 

untuk menimbang berat ikan. 

4. Satu unit handphone yang digunakan untuk dokumentasi 

5. Alat bantu wadah mengukur ikan berupa papan jalan 

6. Kertas milimeter blok digunakan untuk mengukur panjang total ikan  

7. Buku dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat 

8. Software SPSS dan Ms. Excel untuk mengolah data yang diperoleh 

9. Kantong umpan yang terbuat dari kain kelambu 

2.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah experimental fishing yaitu suatu 

metode penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan alat tangkap 

jaring insang. Penelitian dilakukan dengan cara menguji coba alat tangkap yang 
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telah mendapat perlakuan, yaitu berupa penggunaan umpan ampas kelapa yang 

digantungkan pada tali ris atas dan tanpa menggunakan umpan. Pengoperasian 

jaring insang dimulai sejak pukul 17.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 06.00 

WIB. Selama proses pengoperasian alat tangkap dilakukan pengamatan secara 

langsung terhadap metode operasi dan hasil tangkapan. Data diambil dengan 

asumsi penyebaran ikan bilih di daerah penangkapan, alat bantu penangkapan dan 

kondisi perairan di sekitar jaring insang sama. Jaring insang yang digunakan pada 

penelitian dengan panjang berukuran 60 m dan lebar 3 m dengan jumlah 

pelampung 13 buah, jarak antara pelampung yaitu 5 m dan diantara dua 

pelampung dilakukan perlakuan seperti meletakkan umpan ampas kelapa dan 

tanpa umpan ampas kelapa secara berselang-seling. Pengambilan data dilakukan 

setiap hari secara berurutan karena kondisi cuaca dan lingkungan yang 

mendukung saat melakukan pengoperasian sehingga pengambilan data dapat 

diselesaikan. Jenis data, pengumpulan data, dan analisis data disajikan pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1 Jenis data, pengumpulan data, dan analisis data 

Tujuan Jenis Data Pengumpulan Data Analisis 

Data 

Menentukan pengaruh 

penggunaan umpan 

ampas kelapa pada alat 

tangkap jaring insang 

(gillnet) dalam 

menangkap ikan bilih 

(Mystacoleucus 

padangensis)  

 

Berat total hasil 

tangkapan ikan per 

ulangan (trip) 

Jumlah individu total 

hasil tangkapan ikan 

per ulangan (trip) 

Rataan panjang total 

hasil tangkapan ikan 

per ulangan 

Mengukur berat total 

hasil tangkapan ikan 

per ulangan (trip) 

Menghitung jumlah 

total hasil tangkapan 

ikan per ulangan (trip) 

Mengukur panjang 

total individu ikan 

hasil tangkapan 

perulangan (trip)   

Analisis 

statistik 

menggunaka

n uji t 

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

experimental fishing di lapangan untuk mendapatkan data primer berupa jenis, 

berat dan panjang individu hasil tangkapan. Wawancara kepada nelayan sekitar 

daerah penelitian terkait operasi penangkapan ikan juga dilakukan untuk 

medapatkan data alat tangkap, perahu, teknis pemasangan umpan dan hasil 

tangkapan. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah berat hasil tangkapan per 

ulangan/trip, panjang individu ikan hasil tangkapan per ulangan/trip, dan  jumlah 

individu hasil tangkapan per ulangan/trip. Penelitian ini dilakukan sebanyak 16 

kali ulangan dengan perlakuan penggunaan umpan ampas kelapa dan tanpa 

penggunaan umpan yang dilakukan secara bersamaan. Penambahan kantung 

umpan ampas kelapa pada alat tangkap jaring insang dilakukan dengan cara 

mengisikan umpan ampas kelapa ke dalam kantung umpan supaya aroma umpan 

menyebar saat dioperasikan dalam perairan dan memikat ikan untuk mendekati 

alat tangkap. Jaring yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan dipasang 

secara berselang-seling saat alat tangkap dioperasikan. Hasil tangkapan ikan bilih 

yang didapat akandihitung jumlah individu, diukur berat total dan panjang 
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individu. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan papan jalan yang 

dilapisi dengan milimeter blok dan plastik mika supaya memudahkan dan lebih 

cepat dalam pengukuran ikan karena ukuran ikan bilih umumnya kurang lebih dari 

10 cm. 

2.5 Prosedur Penelitian 

Proses melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu 

tahap persiapan, penentuan fishing ground, pemasangan umpan dan penurunan 

alat tangkap (setting), serta pengangkatan jaring. Tahap persiapan sebelum 

berangkat untuk mengoperasikan alat tangkap adalah mempersiapkanalat tangkap 

berupa jaring insang dan mempersiapkan umpan yang akandigunakanpada alat 

tangkap. Umpan yang digunakan sebagai atraktor adalah ampas kelapa.Proses 

penyiapan umpan yaitu ampas kelapa dibungkus dengan menggunakan kain 

kelambu. Penggunaan kain kelambu supaya bau umpan dapat keluar dan 

menyebar di sekitar perairan yang nantinya akan menjadikan rangsangan bau pada 

ikan target.  

Setelah mempersiapkan semua kebutuhan maka perahu diberangkatkan 

daerah penangkapan ikan. Penurunan alat tangkap jaring insang dimulai dari 

diturunkannya jangkar, kemudian dilanjutkan dengan penurunan badan jaring 

beserta 13 pelampung secara berurutan, mulai dari pelampung pertama hingga 

pelampung terakhir.Pemasangan umpan dilakukan saat alat tangkap sedang di 

setting. Pemasangan umpan dilakukan dengan sistem selang-seling antara jaring 

dengan perlakuan umpan dan tanpa umpan.Teknis pemasangan umpan pada alat 

tangkap jaring insang yaitu umpan dipasang dengan cara digantungkan pada tali 

ris atas dengan tali sepanjang 2 m agar umpan berada pada badan jaring bagian 

bawah. Jarak pemasangan perlakuan antara menggunakan umpan dengan tanpa 

menggunakan umpan ampas kelapa pada jaring adalah 10 m yang dibatasi oleh 

pelampung.Ilustrasi penempatan umpan pada jaring insang (langali) dapat dilihat 

pada Gambar 2.  

Gambar 2 Ilustrasi penempatan umpan 
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2.6 Metode Pengoperasian Jaring Insang 

Alat tangkap jaring insang dioperasikan selama satu malam (one day 

fishing) dengan sifat pengoperasian secara pasif. Dalam hal ini alat tangkap 

dibiarkan dari sore sampai besok pagi dengan proses pengoperasian alat tangkap 

jaring insang dilakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama yang dilakukan 

nelayan sebelum menuju daerah penangkapan ikan adalah mempersiapkan alat 

tangkap, mesin dan perbekalan. Persiapan yang dilakukan nelayan disekitar Danau 

Singkarak tidak selengkap yang dilakukan oleh nelayan laut karena waktu yang 

dibutuhkan nelayan dalam pengoperasian tidak terlalu lama. Nelayan jaring 

insang biasanya berangkat ke daerah penangkapan ikan pada waktu sore hari 

sekitar pukul 17.30 WIB. Perahu yang digunakan nelayan berukuran 4 m x 60 cm 

x 33 cm. Jarak antara tepi danau (tempat pangkalan perahu) menuju daerah 

penangkapan ikan sekitar 20 sampai 30 menit.  

Nelayan sekitar Danau Singkarak biasanya dalam menentukan daerah 

penangkapan ikan berdasarkan pengalaman/insting ataupun dari nelayan lain. Alat 

tangkap jaring insang dioperasikan pada kedalaman 8-10 m di dasar perairan. 

Pemasangan alat tangkap diperkirakan perairan yang dilewati oleh ikan yang 

menjadi target penangkapan. Setelah ditempat penangkapan ikan, nelayan 

melakukan penurunan (setting) alat tangkap dengan cara menurunkan alat tangkap 

yang dimulai dari ujung pemberat hingga pelampung tanda terakhir. Pada saat 

jaring diturunkan, umpan digantung pada tali ris atas dengan sistem berselang-

seling antara jaring tanpa perlakuan dan jaring dengan menggunakan umpan 

ampas kelapa yang dibatasi dengan dua pelampung setiap perlakuan. Setelah 

jaring ditebar dalam perairan maka jaring ditinggalkan selama semalam supaya 

ikan target terjerat atau terpuntal. Waktu perendaman (soaking time) dalam 

pengoperasian alat tangkap jaring insang akan berbeda berdasarkan ikan target 

penangkapan dan kebiasaan nelayan.  

Pengangkatan jaring (haulling) oleh nelayan dilakukan pada keesokan 

paginya, yaitu dengan mengangkat jaring insang dari perairan dengan cara 

mengangkat pelampung dan badan jaring hingga pemberat terakhir. Hasil 

tangkapan yang terjerat pada jaring dilepaskan secara perlahan supaya hasil 

tangkapan tidak mengalami kerusakan. Hasil tangkapan ikan yang tertangkap 

dipisahkan penyimpanannya berdasarkan perlakuan. 

2.7 Analisis Data 

2.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data atau variabel, apakah data yang di dapat berdistribusi normal 

atau tidak. Data Panjang, berat dan jumlah hasil tangkapan ikan bilih selama 16 

kali ulangan (trip) yang di uji menggunakan software SPSS untuk melihat 

kenormalan data. Selanjutnya dilakukan uji t menggunakan uji paired sample t 

test apabila data yang didapat berdistribusi normal atau uji Wilcoxon apabila data 

tidak berdistribusi normal. 

 



7 

 

2.7.2 Uji Paired Sample t Test 

Uji paired sample t test merupakan suatu bagian dari uji hipotesis 

komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan pada uji tersebut 

merupakan data yang berskala interval atau rasio (data kuantitatif) dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling 

berpasangan atau berhubungan. Uji ini dilakukan terhadap panjang, berat dan 

jumlah total hasil tangkapan yang menggunakan umpan ampas kelapa dan tanpa 

menggunakan umpan yang dilakukan pada alat tangkap jaring insang. Pedoman 

pengambilan keputusan dalam uji paired sample t test adalah: 

1. Jika nilai Sig.(2-tailed) < (α), maka H0 ditolak dan H1 diterima berarti kedua 

perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap hasil tangkapan ikan bilih. 

2. Jika nilai Sig.(2-tailed) > (α), maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti kedua 

perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hasil tangkapan ikan 

bilih. 

Hipotesis atau kesimpulan yang diambil: 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua perlakuan terhadap hasil 

tangkapan ikan bilih artinya tidak ada pengaruh penggunaan umpan ampas 

kelapa dalam penangkapan ikan bilih dengan menggunakan alat tangkap jaring 

insang (gillnet). 

H1 : Ada perbedaan rata-rata antara kedua perlakuan terhadap hasil tangkapan ikan 

bilih artinya ada pengaruh penggunaan umpan ampas kelapa dalam 

penangkapan ikan bilih dengan menggunakan alat tangkap jaring insang 

(gillnet). 

Jumlah ulangan ditentukan berdasarkan rumus (t-1) (r-1) ≥ 15, dimana t 

adalah perlakuan dan r adalah ulangan. Rumus tersebut memperoleh jumlah 

ulangan sebanyak 16 kali. Adapun perhitungan ulangan adalah sebagai berikut: 

 

Penyelesaian: 

Dimana: (t-1)(r-1) ≥ 15 

(2-1)(r-1) ≥ 15 

r-1 ≥ 15 

r ≥ 15 + 1 

r ≥ 16 

Berdasarkan rumus diatas, terdapat jumlah ulangan sebanyak 16 kali, 

dengan demikian jumlah total unit penelitian adalah 2 perlakuan x 16 ulangan = 

32 unit penelitian. Namun hal ini dilakukan secara bersamaan dengan 

menggunakan satu alat tangkap jaring insang. 

III HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Unit Penangkapan Jaring Insang 

Unit penangkapan ikan merupakan suatu cara/teknis dalam pengoperasian 

alat tangkap yang digunakan secara bersamaan yang terdiri atas alat tangkap, alat 
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transportasi, nelayan dan alat bantu penangkapan. Beberapa komponen tersebut 

tidak dapat dipisahkan karena dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 

pengoperasian penangkapan ikan. Hal ini adalah deskripsi unit penangkapan 

jaring insang di Danau Singkarak sebagai berikut: 

3.1.1 Alat tangkap 

Alat tangkap yang digunakan dalam penelitian adalah alat tangkap jaring 

insang yang memiliki beberapa konstruksi, yaitu badan jaring, tali ris atas, tali ris 

bawah, tali pengikat pelampung, pelampung, pemberat dan pelampung tanda. 

Badan jaring merupakan komponen utama yang terdapat pada alat tangkap jaring 

insang. Badan jaring yang digunakan adalah nilon/PA monofilamen transparan 

dengan ukuran diameter 0,12 mm, ukuran mata jaring ¾ inchi,panjang jaring 60 m 

dengan kedalaman 3 m dan shortening sebesar 29%. Ukuran mata jaring ¾ inch 

merupakan ukuran mata jaring yang diizinkan pemerintah setempat. 

Tali ris atas dan tali ris bawah merupakan sekumpulan tali berbahan 

polyamide(PA) warna putih yang diikat menjadi satu sehingga menjadi tali 

dengan ukuran diameter tali 4 mm dan panjang 60 m. Penggunaan taliyang biasa 

digunakan pada tali pengikat layang-layang berbahan PA ini supaya lebih tahan 

lama dan dapat membuat alat tangkap menjadi lentur melawan arus yang 

menghadang serta lembut saat alat tangkap dioperasikan pada perairan. 

Konstruksi tali ris tersebut berbeda dengan bahan tali ris atas dan tali ris bawah 

yang biasa dioperasikan di perairan laut yang berbahan polyethylene(PE), jenis 

tali yang tegang dan keras. Tetapi alasan penggunaan tali berbahan PE ini menurut 

Alwi et al. 2020, karena ringan dan mengapung di dalam air. Tali pengikat 

pelampung berbahan polyethilene warna hijau dengan ukuran diameter 2,2 mm, 

panjang 7 m dan pilinan Z. Pelampung yang digunakan pada alat tangkap jaring 

insang yaitu pelampung utama sebanyak 13 buah dan pelampung tanda sebanyak 

2 buah disetiap ujung jaring. Pelampung utama yang digunakan terbuat dari bahan 

plastik berwarna putih dengan bentuk bulat oval. Pemberat yang digunakan 

terbuat dari bahan timah dengan bentuk bulat oval dan pada bagian setiap ujung 

jaring dipasang pemberat besar dari batu. 

Alat tangkap jaring insang yang digunakan dalam penangkapan ikan di 

Danau Singkarak berbeda dengan jaring insang yang dioperasikan di laut. Hal ini 

dapat dilihat dari ukuran mata jaring, bagian tali ris atas dan tali ris bawah serta 

jumlah pelampung yang digunakan (Batubara et al. 2015). Ukuran jaring ini jauh 

berbeda dengan ukuran jaring insang secara umum. Menurut Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat 

Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gillnet) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 

bahwa penggunaan jaring insang memiliki panjang yang berukuran tidak lebih 

dari 10000 m sehingga jaring insang yang digunakan secara umum memiliki 

ukuran yang lebih besar dibandingkan jaring insang di perairan tawar. Disain alat 

tangkap jaring insang (langali) yang digunakan di Perairan Danau Singkarak dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Alat tangkap jaring insang 

 

Bagian tali ris atas yang digunakan dalam alat tangkap jaring insang dalam 

penangkapan ikan di Danau Singkarak terdiri dari beberapa utastali yang 

diikatmenjadi satu, Hal ini bertujuan agar tali ris atas ini dapat tahan lebih lama 

dan dapat membuat alat tangkap menjadi lentur melawan arus yang menghadang 

serta lembut saat alat tangkap dioperasikan pada perairan. Konstruksi tali ris atas 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

Bagian tali ris bawah yang digunakan juga mempunyai konstruksi yang 

hampir menyerupai tali ris atas yang juga terdiri dari beberapa kumpulan tali yang 

digabungkan menjadi satu. Tali tersebut terlebih dahulu di bagi menjadi dua 

bagian dimana satu utaspertama disipkan timah pemberat kemudian dirangkap 

dengan utas-utas lainnya. Bagian tali ris bawah dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 4 Bagian tali ris atas jaring insang 
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Gambar 5 Bagian tali ris bawah 

3.1.2 Alat Transportasi 

Alat transportasi yang digunakan dalam pengoperasian alat tangkap adalah 

perahu. Perahu yang digunakan dalam pengoperasian alat tangkap dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Perahu penelitian 

 

Perahu yang digunakan selama penelitian adalah perahu kayu (biduk). 

Perahu ini terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang 4 m, lebar 60 cm dan 

tinggi 33 cm dengan menggunakan dayunguntuk mengayuh selama pengoperasian 

alat tangkap. Perahu ini biasanya digunakan untuk pengoperasian alat tangkap 

jaring insang dengan penangkapan ikan bilih dan juga penangkapan ikan nila 

(Oreochromis niloticus) dan ikan sasau (Hampala mocrolepidota). Sebagian 

nelayan juga menggunakan perahu dalam pengangkutan barang pertanian dari satu 

tempat ke tempat lain.Perahu yang terdapat di Perairan Danau Singkarak terdiri 

atasperahu yang menggunakanmesin tempel dan yang tidak menggunakan mesin 

tempel. Kebanyakan nelayan memakai mesin tempel yang memiliki kekuatan 3,5 

PK yang dipasang di bagian belakangperahu. Perahu yang tidak menggunakan 

mesin tempel menggunakan dayung sebagai alat penggeraknya. 

Kebiasaan jarak operasional yang digunakan oleh nelayan di sekitar perairan 

Danau Singkarak tergantung pada armada yang digunakan nelayan, menggunakan 

perahu motor atau tidak. Nelayan yang tidak menggunakan perahu motor akan 

mengoperasikan alat tangkap sekitar 6 m dari daratan sedangkan nelayan yang 

menggunakan perahu motor akan mengoperasikan alat tangkap ke tengah perairan 
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Danau Singkarak. Perahu yang digunakan biasanya dikemudikan satuorang 

dengan alat tangkap yang akan dioperasikan.  

Perahu ini terbuat dari bahan kayu surian/suren yang merupakan jenis pohon 

yang tinggi mencapai 35 m dengan ukuran batang yang besar. Ketersedian pohon 

surian di Sumatera Barat cukup banyak sehingga memudahkan nelayan dalam 

pembuatan perahu (Asmaliyah 2014). Kayu surian termasuk kayu yang cukup 

tahan lama, namun kayu surian ini mudah retak apabila dijemur secara langsung 

pada sinar matahari sehingga dilakukan perawatan agar tidak mudah retak. 

Pembuatan perahu dilakukan oleh nelayan yang sudah mahir dalam pembuatan 

perahu. Nelayan melakukan perawatan pada perahu secara berkala yang dilakukan 

sekali dalam 2 minggu, yaitu membersihkan lambung perahu dari lumut dan 

hewan air yang menempel dengan cara menyikat bagian perahu yang terkena air, 

memberikan cat pada badan perahu supaya mencegah adanya hewan air yang 

masuk dalam pori-pori kayu dan pembersihan lantai perahu supaya tidak bau 

karena air atau sisa ikan yang tertangkap. 

3.1.3 Nelayan 

Nelayan adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian utama sebagai 

penangkap ikan. Nelayan menurut Undang Undang  Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

perikanan, diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan. Nelayan terbagi menjadi empat kelompok yaitu nelayan 

subsisten, nelayan asli, nelayan rekreasi, dan nelayan komersial. Berdasarkan 

kelompok nelayan tersebut, nelayan di Danau Singkarak termasuk kedalam 

kelompok nelayan asli yakni nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri dan juga dipasarkan dalam skala yang sangat kecil (Widodo 

2006). 

Nelayan yang digunakan dalam penelitian adalah 1 orang sehingga di atas 

perahu menjadi 2 orang termasuk peneliti. Kebiasaan nelayan di Danau Singkarak 

biasanya mengoperasikan alat tangkap oleh satu orangkarena selain armada dan 

alat tangkap berukuran kecil, jarak pengoperasian juga tidak terlalu jauh. Nelayan 

tersebut termasuk nelayan asli. Hal ini dikarenakan bahwa pekerjaan sebagai 

nelayan hanya dilakukan pada waktu pagi dan sore sehingga nelayan di waktu 

siang harinya bekerja sebagai petani untuk menambah mata pencahariannya. 

Jumlah nelayan pada unit jaring insang di sekitar Danau Singkarak sama dengan 

yang lain karenarata- rata ukuran perahu yang digunakan adalah sama. Berbeda 

dengan nelayan jaring insang di perairan laut dengan jumlah nelayan tiap kapal 

tidaklah sama, tergantung pada ukuran kapal yang digunakan dalam 

pengoperasian alat penangkap ikan (Solikhin et al. 2013). 

3.2 Metode Pengoperasian Alat Tangkap 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah experimental fishing 

dengan menggunakan alat tangkap jaring insang atau dikenal dengan sebutan 

jaring langali. Jaring langali yang digunakan memiliki ukuran panjang 60 meter 

dan kedalaman 3 m. Kegiatan operasi penangkapan ikan bilih dilakukan setiap 

hari oleh nelayan. Tahap persiapan dimulai dari pemeriksaan perahu, penyusunan 

alat tangkap di dalam perahu, persiapan umpan dan persiapan perbekalan. 
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Persiapan keberangkatan menuju daerah penangkapan ikan (fishing ground) 

dimulai pada pukul 17.00 WIB. Nelayan berangkat mulai dari fishing base 

menuju fishing ground dapat dicapai dengan waktu sekitar 30 menit tergantung 

pada tempat pengoperasian alat tangkap. Nelayan sampai di daerah penangkapan 

(fishing ground) sekitar pukul 17.30 WIB. Penentuan fishing ground biasanya 

berdasarkan pengalaman dan informasi nelayan lain.Apabila perahu sudah sampai 

daerah penangkapan yang dituju maka nelayan akan menurunkan jaring pada 

daerah tersebut. Sebelum menurunkan jaring nelayan terlebih dahulu melihat 

keadaan sekitar daerah penangkapan untuk melihat ada atau tidaknya pelampung 

tanda jaring lain disekitar dan menentukan arah setting serta posisi jaring yang 

akan dipasang supaya nelayan tidak lupa dengan letak jaringnya. Penurunan jaring 

(setting) dilakukan pada sisi kiri lambung perahu. Jaring insang mulai diturunkan 

dari jangkar, kemudian dilanjutkan pada bagian badan jaring yang diikuti 

penurunanpelampung hingga sebanyak 13 buah. Penurunan pelampung pertama 

hingga pelampung terakhir dilakukan dengan cara berurutan.  

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses setting sekitar 25 menit. 

Alat tangkap ini dioperasikan pada kedalaman 8-10 meter di dasar perairan. 

Nelayan akan kembali ke fishing base setelah melakukan proses setting selesai 

dan proses pengangkatan jaring (haulling) dilakukan pada keesokkan harinya 

dengan waktu perendaman jaring selama 12 jam (sepanjang malam).Proses 

pengangkatan jaring (haulling) dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB pada sisi kiri 

lambung perahu. Proses haulling ini dimulai dengan cara pengangkatan 

pelampung tanda pertama, kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan jangkar 

dan diikuti dengan melakukan pengangkatan badan jaring dengan cara menarik 

tali ris atas dan tali ris bawah jaring. Proses pengangkatan ini dilakukan hingga 

pelampung tanda pada ujung terakhir. Setelah proses ini dilakukan, jaring insang 

tersebut diangkut dalam perahu dan didaratkan di pinggiran danau. Setelah berada 

di tepi danau dilakukan pemisahan hasil tangkapan dari badan jaring dan 

dikelompokkan berdasarkan perlakuan. Setelah itu, jaring dirapikan dan 

dibungkus menggunakan kain hingga mudah dibawa saat proses setting 

selanjutnya. Proses ini menggunakan waktu sekitar satu jam yang tergantung pada 

hasil tangkapan yang didapatkan serta kondisi cuaca. Kebiasaan nelayan dalam 

melakukan metode pengoperasian alat tangkap jaring insang yang dilakukan satu 

kali dalam sehari tetapi ada juga sebagian nelayan yang melakukan pengoperasian 

alat tangkap jaring insang beberapa kali dalam sehari, hal ini tergantung pada hasil 

tangkapan yang di dapat oleh nelayan. 

3.3 Hasil Tangkapan 

Hasil tangkapan utama alat tangkap jaring insang dengan menggunakan 

mata jaring yang berukuran ¾ inci adalah ikan bilih (Mystacoleucus padangensis). 

Ikan bilih merupakan ikan endemik yang terdapat di Perairan Danau Singkarak 

yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan spesiesikan lain. 

Hasil tangkapan dengan menggunakan umpan ampas kelapa lebih banyak 

dibandingkan dengan hasil tangkapan tanpa menggunakan umpan ampas kelapa. 

Komposisi hasil tangkapan pada alat tangkap jaring insang yang tertangkap adalah 

100% ikan bilih. Hal ini dikarenakan alat tangkap tersebut merupakan suatu alat 

tangkap yang ditujukan khusus untuk menangkap ikan bilih sehingga tidak 
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terdapat hasil tangkapan sampingan pada alat tangkap. Jumlah dan berat hasil 

tangkapan ikan bilih pada jaring insang dapat dijelaskan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Total Jumlah dan berat hasil tangkapan Iikan Bilih di Perairan Danau 

Singkarak 
 

Ulangan 

ke- 
 

Jumlah Hasil Tangkapan (ekor) Berat Hasil Tangkapan(gram) 

Jaring Insang 

dengan Umpan 

Ampas Kelapa 

Jaring Insang 

tanpa Umpan 

Jaring Insang 

dengan Umpan 

Ampas Kelapa 

Jaring Insang 

tanpa Umpan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

43 

30 

37 

40 

26 

45 

40 

38 

45 

43 

42 

39 

37 

45 

34 

41 

29 

27 

29 

30 

23 

28 

29 

25 

26 

27 

31 

27 

30 

31 

23 

25 

173 

122 

150 

169 

103 

196 

170 

165 

196 

190 

239 

172 

158 

194 

153 

162 

114 

108 

114 

117 

90 

116 

121 

110 

112 

123 

136 

119 

128 

127 

96 

111 

Total 625 440 2712 1841 

 

Pengukuran panjang individu ikan hasil tangkapan dilakukan untuk 

mengetahui sebaran ukuran panjang ikan yang tertangkap pada setiap ulangan 

(trip), hal ini untuk mengetahui gambaran keadaan ikan bilih yang terdapat di 

perairan Danau Singkarak.Panjang ikan yang tertangkap berada antara 6.5 – 9.7 

cm dan terdiri atas 11 kelas ukuran. Sebaran frekuensi (jumlah individu) pada 

masig-masing kelas ukuran ikan bilih hasil tangkapan jaring insang disajikan pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7 Distribusi ukuran panjang hasil tangkapan ikan bilih 
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Pada Gambar 7 dapat dilihatbahwa frekuensi tertinggiterdapat pada selang 

kelas ukuran panjang 8.0 – 8.2 cm, yaitu 249 ekor terdiri dari 151 ekor dari hasil 

tangkapan jaring insang yang menggunakan umpan dan 98 ekor dari jaring insang 

tanpa menggunakan umpan. Frekuensi yang terkecil terdapat pada selang kelas 

9.5 – 9.7 cm yaitu hanya 1 ekor dari jaring insang yang menggunakan umpan 

ampas kelapa. Ikan hasil tangkapan jaring insang dengan menggunakan umpan 

ampas kelapa tersebar pada ukuran panjang 6.5 - 9.7 cm dengan frekuensi terbesar 

pada selang kelas 8.0 - 8.2 cm dan 8.3 - 8.5 cm masing-masing sebanyak 151 

ekor. Panjang ikan bilih hasil tangkapan jaring insang tanpa menggunakan umpan 

ampas kelapa tersebar pada ukuran panjang antara 6.5 - 9.1 cm dengan frekuensi 

terbesar pada selang kelas 7.7 - 7.9 cm yaitu sebanyak 112 ekor. Frekuensi 

terkecil terdapat pada selang kelas ukuran panjang 6.5 - 6.7 cm sebanyak 2 ekor. 

Hal ini menunjukkan bahwa ikan bilih hasil tangkapan jaring insang yang 

menggunakan umpan ampas kelapa lebih banyak berada pada selang kelas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan jaring insang yang tanpa menggunakan umpan 

ampas kelapa. 

Febriani (2010) menyatakan bahwa frekuensi selang kelas ukuran panjang 

yang terbesar terdapat pada selang antara 6,7 - 7,2 cm sebanyak 69 ekor yang 

terdiri dari 28 ekor jantan dan 41 betina. Berbeda dengan hasil penelitian ini, 

dimana frekuensi tertinggi ikan bilih berada pada selang ukuran yang lebih 

panjang yaitu 8.0 - 8.2 cm dan 8.3 - 8.5 cm. Hal ini menunjukkan bahwaukuran 

mata jaring alat tangkap yang digunakansaat ini sudah mengarah ke alat tangkap 

yang ramah lingkungan, dimana sebaran ukuran panjang individu hasil 

tangkapannyalebih besar. Namun demikian, saat ini ikan bilih yang boleh 

dieksploitasi harus memiliki ukuran panjang total ≥ 10 cm. Menurut Warsa et al. 

2020,  jaring langali yang digunakan untuk menangkap ikan bilissebaiknya 

mempunyai ukuran mata jaring minimal 1,0 inchi. Hal ini dikarenakan 

penggunaan alat tangkap jaring langali dengan ukuran mata jaring ¾ dan 5/8 inchi 

menangkap ikan dengan ukuran panjang total lebih kecil dari ukuran pertama kali 

matang gonad (length maturity). 

Gambar 8 Rataan ukuran panjang ikan bilih hasil tangkapan /trip 
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Gambar 8 menunjukkan bahwa ukuran panjang rata-rata hasil tangkapan 

ikan pada perlakuan penggunaan umpan ampas kelapa yang tertinggi dan terendah 

masing masing adalah 8.1 cm dan 7.8 cm dengan rata-rata sebesar 7.98 cm. 

Ukuran panjang rata-rata hasil tangkapan ikan pada perlakuan tanpa menggunakan 

umpan yang tertinggi dan terendah adalah 8.1 cm dan 7.7 cm dengan rata-rata 

sebesar 7.93 cm. Hasil uji statistik dari kedua perlakuan yaitu perlakuan tanpa 

menggunakan umpan ampas kelapa dan menggunakan umpan ampas kelapa. 

Lampiran 6 menyatakan bahwa tabel hasil test of normality pada bagian uji 

Shapiro-Wilk dapat diketahui nilai sig. untuk nilai perlakuan tanpa menggunakan 

umpan ampas kelapa sebesar 0.018 dan nilai perlakuan menggunakan umpan 

ampas kelapa sebesar 0.145. Nilai uji tersebut lebih kecil dari nilai taraf (0.05) 

maka dapat disimpulkan bahwa data panjang hasil tangkapan tanpa menggunakan 

umpan dan menggunakan umpan ampas kelapa tidak berdistribusi normal. Data 

panjang rata rata hasil tangkapan ikan tidak berdistribusi normal sehingga 

dilakukan alternative dari uji paired sample t test yaitu menggunakan uji 

Wilcoxon. Hal ini dikarenakan data tersebut tidak memenuhi syarat dalam 

pengujian statistik parametrik khususnya uji paired sample t test. Oleh kerena itu, 

perlu adanya tindakan yang harus dilakukan peneliti agar data penelitian yang 

dikumpulkan masih tetap di uji atau di analisis, yakni dengan cara melakukan 

metode statistik non parametrik. Berdasarkan output test statistic (Lampiran 9) 

diketahui bahwa Asymp.sig.(2-tailed) bernilai 0.047 karena nilai 0.047 lebih kecil 

dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0ditolak artinya ada 

perbedaan antara panjang hasil tangkapan ikan terhadap penggunaan umpan 

ampas kelapa dan tanpa menggunakan umpan sehingga dapat disimpukan bahwa 

ada pengaruh penggunaan umpan ampas kelapa terhadap panjang hasil tangkapan 

ikan yang menggunakan alat tangkap jaring insang. 

  

Gambar 9 Berat ikan bilih hasil tangkapan /trip 

 

Gambar 9 menunjukkan bahwa berat total yang tertinggi terdapat pada 

ulangan/trip ke-11 yang menggunakan umpan ampas kelapa dan tanpa 

menggunakan ampas kelapa masing-masing sebesar 239 g dan 136 g. Berat total 
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yang terendah terdapat pada ulangan/trip ke-5 yang menggunakan umpan ampas 

kelapa dan tanpa menggunakan ampas kelapa masing-masing sebesar 103 g dan 

90 g. Hasil tangkapan lebih banyak pada ulangan ke-11 yang dipengaruhi oleh 

parameter lingkungan yaitu kondisi arus yang tinggi. Pengaruh arus terhadap hasil 

tangkapan pada jaring insang adalah semakin cepat arus perairan maka hasil 

tangkapan bertambah dan semakin rendah kecepatan arus perairan maka hasil 

tangkapan akan semakin berkurang (Sidiq et al. 2015). Ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis) merupakan hasil tangkapan 100% yang tertangkap pada penelitian 

dengan total berat sebesar 4553 g. Komposisi berat hasil tangkapan jaring insang 

yang menggunakan umpan ampas kelapa lebih tinggi dibandingkan jaring insang 

tanpa menggunakan ampas kelapa. Total berat hasil tangkapan ikan bilih 

(Mystacoleucus padangensis) pada jaring insang yang menggunakan umpan 

ampas kelapa sebesar 2712 g (60%) sedangkan jaring insang tanpa menggunakan 

umpan ampas kelapa memperoleh hasil tangkapan total sebesar 1841 g (40%) 

(Gambar 10 dan Gambar 11). 

 
 Gambar 10 Perbandingan total berat ikan bilih hasil tangkapan 

 

Gambar 11 Efektifitas (%) berat hasil tangkapan ikan pada jaring insang 

berdasarkan penggunaan umpan 

 

Hasil uji statistik dari kedua perlakuan yaitu perlakuan tanpa menggunakan 

umpan ampas kelapa dan menggunakan umpan ampas kelapa disajikan pada 

Lampiran 7. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa pada tabel hasil test of 

normality pada bagian uji Shapiro-Wilk dapat diketahui nilai sig. untuk nilai 

perlakuan tanpa menggunakan umpan ampas kelapa sebesar 0.638 dan nilai 
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perlakuan menggunakan umpan ampas kelapa sebesar 0.542. Nilai uji tersebut 

lebih besar dari nilai taraf (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data berat hasil 

tangkapan tanpa menggunakan umpan dan menggunakan umpan ampas kelapa 

berdistribusi normal. Nilai perlakuan tanpa menggunakan umpan ampas kelapa 

diperoleh rata-rata berat hasil tangkapan sebesar 115.0625 dan menggunakan 

umpan ampas kelapa diperoleh nilai rata-rata berat hasil tangkapan sebesar 

169.5000. Nilai rata-rata berat hasil tangkapan pada perlakuan tanpa 

menggunakan umpan ampas kelapa (115.0625) lebih kecil dari perlakuan 

menggunakan umpan ampas kelapa (169.5000) maka dapat diartikan bahwa 

adanya perbedaan rata-rata barat hasil tangkapan. Nilai koefisien korelasi sebesar 

0.757 dengan nilai signifikasi sebesar 0.001, dikarenakan nilai signifikasi (0.001) 

lebih kecil dari nilai taraf (0.05) maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan 

antara kedua perlakuan. Hal ini dapat dibuktikan pada Uji statistik yaitu uji paired 

sample t test yang dilakukan terhadap rata-rata ukuran berat hasil tangkapan yang 

tertangkap pada penelitian secara keseluruhan dapat diketahui nilai sig.(2-tailed) 

adalah sebesar 0.000 < 0.05 (Lampiran 10), maka H0 ditolak dan Ha diterima.Hal 

tersebut menyatakan bahwa adanya perbedaan rata-rata antara berat hasil 

tangkapan yang tanpa menggunakan umpan ampas kelapa dan menggunakan 

umpan ampas kelapa. Hal ini dapat diartikan ada pengaruh penggunaan umpan 

ampas kelapa dalam penangkapan ikan bilih dengan menggunakan alat tangkap 

jaring insang. 

 
Gambar 12 Jumlah hasil tangkapan ikan bilih 

 

Gambar 12 menunjukkan bahwa jumlah hasil tangkapan yang tertinggi 

terdapat pada ulangan ke-11 yang menggunakan umpan ampas kelapa dan tanpa 

menggunakan umpan ampas kelapa masing- masing sebesar 45 dan 31 ekor. 

Jumlah hasil tangkapan yang terendah terdapat pada ulangan ke-5 dengan 

menggunakan umpan ampas kelapa dan tanpa menggunakan umpan ampas kelapa 

masing-maing sebesar 26 dan 23 ekor. Komposisi jumlah hasil tangkapan ikan 

yang menggunakan umpan ampas kelapa lebih tinggi dibandingkan dengan jaring 

insang tanpa menggunakan umpan ampas kelapa. Jumlah total hasil tangkapan 

ikan yang menggunakan umpan ampas kelapa sebanyak 625 ekor (59%) 
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sedangkan jumlah hasil tangkapan ikan yang tanpa menggunakan umpan ampas 

kelapa sebanyak 440 ekor (41%) (Gambar 12 dan Gambar 13). 

 

 
Gambar 13 Efektifitas (%) jumlah hasil tangkapan ikan pada jaring Insang 

berdasarkan penggunaan umpan 

 

Hasil uji statistik dari kedua perlakuan yaitu perlakuan tanpa menggunakan 

umpan ampas kelapa dan menggunakan umpan ampas kelapa disajikan pada 

Lampiran 8. Hasil uji statistic tersebut menyatakan bahwa tabel hasil test of 

normality pada bagian uji Shapiro-Wilk dapat diketahui nilai sig. untuk nilai 

perlakuan tanpa menggunakan umpan ampas kelapa sebesar 0.317 dan nilai 

perlakuan menggunakan umpan ampas kelapa sebesar 0.078. Nilai uji tersebut 

lebih besar dari nilai taraf (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data jumlah hasil 

tangkapan tanpa menggunakan umpan dan menggunakan umpan ampas kelapa 

berdistribusi normal. Nilai perlakuan tanpa menggunakan umpan ampas kelapa 

diperoleh rata-rata jumlah hasil tangkapan sebesar 27.5000 dan menggunakan 

umpan ampas kelapa diperoleh nilai rata-rata berat hasil tangkapan sebesar 

39.0625. Nilai rata-rata berat hasil tangkapan pada perlakuan tanpa menggunakan 

umpan ampas kelapa (27.5000) lebih kecil dari perlakuan menggunakan umpan 

ampas kelapa (39.0625) maka dapat diartikan bahwa adanya perbedaan rata-rata 

jumlah hasil tangkapan. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.518 dengan nilai 

signifikasi sebesar 0.04, dikarenakan nilai signifikasi (0.04) lebih kecil dari nilai 

taraf (0.05) maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara kedua 

perlakuan. Hal ini dapat dibuktikan pada Uji statistik yaitu uji paired sample t test 

yang dilakukan terhadap rata-rata ukuran berat hasil tangkapan yang tertangkap 

pada penelitian secara keseluruhan dapat diketahui nilai sig.(2-tailed) adalah 

sebesar 0.000 < 0.05 (Lampiran 11), maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata antara panjang hasil 

tangkapan yang tanpa menggunakan umpan ampas kelapa dan menggunakan 

umpan ampas kelapa. Hal ini dapat diartikan ada pengaruh penggunaan umpan 

ampas kelapa dalam penangkapan ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) dengan 

menggunakan alat tangkap jaring insang (gillnet). 

3.4 Pengaruh Penggunaan Umpan 

Penggunaan umpan ampas kelapa memperoleh jumlah dan berat hasil 

tangkapan lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa menggunakan umpan ampas 

59% 

41% 
Jaring Insang

dengan Umpan

Jaring Insang

Tanpa Umpan
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kelapa pada alat tangkap jaring insang. Hal ini disebabkan adanya karakteristik 

dari umpan itu sendiri.Sifat umpan yang dibungkus menggunakan kain kelambu 

sehingga umpan mengeluarkan bau dan aroma dariampas kelapa, sehingga ikan 

lebih tertarik untuk mendekati dan memakan umpan serta berusaha untuk 

menerobos jaring. Penggunaan umpan dalam proses penangkapan akan 

menghasilkan bau dan aroma yang berasal dari pelepasan minyak ampas kelapa 

yang dapat merangsang penciuman ikan untuk mendekati umpan. Umpan yang 

digunakan harus memenuhi syarat untuk merangsang alat indera penciuman dan 

rasa pada ikan karena ikan lebih sensitif terhadap bahan organik maupun 

anorganik (Irawan et al. 2017). Ampas kelapa merupakan jenis bahan yang 

bersumber dari bahan nabati yang mengeluarkan asam amino yang akan 

merangsang penciuman ikan. Tingkah laku ikan dalam mendekati umpan 

memiliki beberapa fase yaitu arousal berarti ikan mulai bereksi karena adanya 

rangsangan bau pada umpan sehingga indera penciuman ikan yang terlebih dahulu 

berperan, searching berarti ikan mulai mencari makanan (umpan) hanya 

menggunakan organ penciuman, dan finding adalah ikan telah menemukan umpan 

dan melakukan uptake (mengambil/memakan umpan) (Hasrianti 2018). Alat 

tangkap jaring insang adalah salah satu alat tangkap yang dioperasikan secara 

pasif dengan keberhasilan hasil tangkapan tergantung pada aktivitas ikan dalam 

mendekati alat tangkap sehingga dilakukan pemberian umpan pada alat tangkap 

yang merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya dalam usaha 

penangkapan ikan (Nurcahyati et al. 2020).  

IV SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Hasil tangkapan jaring insang terdiri dari 100% ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis).Jaring insang dengan menggunakan umpan ampas kelapa 

menghasilkan tangkapan sebanyak 625 ekor dan berat total sebesar 2712 g dengan 

jumlah terbanyak pada selang ukuran panjang 8.0 – 8.2 cm dan 8.3-8.5 cm 

masing-masing 151 ekor, dengan rataan panjang sebesar 7.98 cm. Jaring insang 

tanpa menggunakan umpan ampas kelapa memperoleh jumlah tangkapan 

sebanyak 440 ekor dengan berat total sebesar 1841 g dengan frekuensi terbesar 

pada selang kelas panjang 7.7 - 7.9 cm yaitu sebanyak 112 ekor dengan panjang 

rataan sebesar 7.93 cm. Jaring insang menggunakan umpan ampas kelapa 

memberikan pengaruh nyata terhadap panjang, berat dan jumlah hasil tangkapan 

ikan bilih (Mystacoleucus padangensis). Penggunaan jaring dengan 

menggukanakan mesh size ¾” menghasilkan hasil tangkapan yang seluruhnya 

berukuran masih dibawah  ukuran LM (Length Maturity) yaitu dibawah 10 cm. 

4.2 Saran 

1 Penelitian ini menggunakan alat tangkap jaring insang dengan mata jaring ¾ 

inchi sehingga memperoleh hasil tangkapan tidak layak tangkap, sebaiknya 
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dilakukan penangkapan dengan ukuran mata jaring diatas ¾ inchi supaya 

memperoleh hasil tangkapan yang layak tangkap. 

2 Penggunaan umpan ampas kelapa, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan 

tentang ketahanan perendaman umpan ampas kelapa didalam perairan supaya 

dapat menentukan keefektifan umpan ampas kelapa dalam penangkapan ikan 

bilih di perairan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Dokumentasi penelitian 

Mengukur hasil tangkapan Ikan Menimbang hasil tangkapan 

Ikan 

Hasil tangkapan dalam baskom Ampas kelapa 

Umpan ampas kelapa Pemasangan umpan 
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Lampiran 2 Konstruksi perahu dan alat tangkap 

 
Perahu 

 
Dayung 

 
Pelampung tanda 

 
Pelampung tali 

 
Pemberat 

 
Jangkar 

 
Tali ris atas dan bawah 

 
Tali pangkal 
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Jaring 

 
Tali pelampung dan pemberat 

 
Cara tertangkap ikan 

 

Lampiran 3 Panjang rata-rata hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis) per ulangan/trip 

Ulangan ke- Berat Hasil Tangkapan (gram) 

Tanpa Umpan Dengan Umpan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
 

7,8 

7,7 

7,8 

7,8 

7,8 

7,8 

7,8 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,1 

8,0 

8,0 

8,1 

8,1 
 

7,8 

7,9 

7,9 

8,0 

7,9 

7,9 

8,0 

8,0 

8,0 

8,1 

8,1 

8,1 

8,0 

8,1 

8,1 

7,8 
 

Total 7,93 7,98 
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Lampiran 4 Berat hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) per 

ulangan/trip 

Ulangan 

ke- 

Berat Hasil Tangkapan (gram) 

Tanpa Umpan Dengan Umpan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
 

114 

108 

114 

117 

90 

116 

121 

110 

112 

123 

136 

119 

128 

127 

95 

111 
 

173 

122 

150 

169 

103 

196 

170 

165 

196 

190 

239 

172 

158 

194 

153 

162 
 

Total 1841 2712 

 

Lampiran 5 Jumlah hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) per 

ulangan/trip 

Ulangan ke- 
Berat Hasil Tangkapan (gram) 

Tanpa Umpan Dengan Umpan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
 

29 

27 

29 

30 

23 

28 

29 

25 

26 

27 

31 

27 

30 

31 

23 

25 
 

43 

30 

37 

40 

26 

45 

40 

38 

45 

43 

42 

39 

37 

45 

34 

41 
 

Total 1841 2712 
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Lampiran 6 Uji normalitas panjang rata-rata hasil tangkapan ikan bilih 

(Mystacoleucus padangensis) 
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Lampiran 7 Uji normalitas berat hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis) 

 
 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tanpa Umpan .145 16 .200* .959 16 .638 

Dengan Umpan .143 16 .200* .953 16 .542 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 8 Uji normalitas jumlah hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis) 

 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TanpaUmapan 
.157 16 

.200
* 

.937 16 .317 

DenganUmpan 
.164 16 

.200
* 

.899 16 .078 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 9 Data analisis  panjang rata-rata hasil tangkapan ikan bilih 

(Mystacoleucus padangensis) 
Test Statistics

a
 

 Dengan Umpan - Tanpa Umpan 

Z -1.989
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .047 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Lampiran 10 Tabel data analisis berat hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis) 

 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Tanpa Umpan - 
Dengan Umpan 

-54.43750 23.90807 5.97702 -67.17721 -41.69779 -9.108 15 .000 

 

Lampiran 11 Data analisis jumlah hasil tangkapan ikan bilih (Mystacoleucus 

padangensis) 

 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 TanpaUmapan - 
DenganUmpan 

-
11.5625

0 
4.63276 1.15819 -14.03113 -9.09387 -9.983 15 .000 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 Tanpa Umpan 115.0625 16 11.54971 2.88743 

Dengan Umpan 169.5000 16 31.42610 7.85653 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 Tanpa Umpan & Dengan Umpan 16 .757 .001 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 Tanpa Umpan 27.5000 16 2.58199 .64550 

DenganUmpan 39.0625 16 5.40948 1.35237 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 Tanpa Umpan & DenganUmpan 16 .518 .040 




