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ABSTRAK 

SANDY W PRASETYO. Status Stok Ikan Swanggi (Priacanthus macracanthus 

Cuvier, 1829) di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi. Dibimbing oleh RAHMAT 

KURNIA dan MENNOFATRIA BOER.  

 

Ikan swanggi (Priacanthus macracanthus) merupakan salah satu sumberdaya 

perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu. 

Penelitian ini bertujuan mengkaji status stok ikan swanggi yang ditangkap nelayan 

di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi. Contoh ikan diperoleh dengan metode 

Penarikan Contoh Acak Sederhana (PCAS) dari bulan September 2021 hingga 

Februari 2022. Hasil penelitian menunjukkan ikan swanggi betina lebih dominan 

daripada ikan swanggi jantan. Koefisien pertumbuhan (K) ikan jantan dan betina 

adalah 0,76 dan 0,65. Laju eksploitasi (E) ikan jantan dan betina adalah 0,63 dan 

0,54. Ikan swanggi jantan dan betina memiliki ukuran pertama kali tertangkap (Lc) 

dan ukuran pertama kali matang gonad (Lm) sebesar 214,34 mm; 180,03 mm dan 

243,50 mm; 191,50 mm yang menunjukkan growth overfishing. Model Fox dipilih 

dari beberapa model dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 61,15. Status stok 

ikan swanggi berdasarkan data aktual 2020 termasuk under fishing. Maximum 

sustainable yield biomass (BMSY) ikan swanggi jantan dan betina sebesar 6% dan 

15% yang menunjukkan recruitment overfishing. 

 

Kata kunci: kajian, pengelolaan, PPN Palabuhanratu, swanggi, tangkapan berlebih 

 

ABSTRACT 

SANDY W PRASETYO. The Status Stock of Red Bigeye (Priacanthus 

macracanthus Cuvier, 1829) in Palabuhanratu Bay, Sukabumi. Supervised by 

RAHMAT KURNIA  and MENNOFATRIA BOER.  

 

Red Bigeye (Priacanthus macracanthus) is one of the landed fishery 

resources in Nusantara Fishing Port (PPN) Palabuhanratu. This research aims to 

find out the status stock of red bigeye caught by a fisherman in Palabuhanratu Bay, 

Sukabumi. Fish samples were carried out using the Simple Random Sampling 

(SRS) method from September 2021 until February 2022. The results showed that 

red bigeye females were more dominant than males. Male and female growth 

coefficients (K) are 0,76 and 0,65. The exploitation rates (E) of males and females 

are 0,63 and 0,54. The males and females had the length of first caught (Lc) and 

length of the first maturity (Lm) were 214,34 mm; 180,03 mm and 243,50 mm; 

191,50 mm which indicates growth overfishing. The Fox Model was selected from 

several models with a determination coefficient (R2) is 61,15. Red bigeye stock 

status based on actual data in 2020 was categorized as under fishing. The maximum 

sustainable yield biomass (BMSY) of Redbigeye males and females is 6% and 15% 

indicating that had been recruitment overfishing.  
 

Keywords:  assessment, management, overfishing, PPN Palabuhanratu, red bigeye  
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perairan laut selatan Jawa yang termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 573 memiliki sumberdaya perikanan yang 

sangat melimpah (Sadewi et al. 2018). Salah  satu tempat yang menjadi wilayah 

potensial dan strategis bagi perikanan adalah Teluk Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa 

Barat (Harjanti et al. 2012). Ikan yang telah ditangkap kemudian didaratkan di 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu sebelum dipasarkan kepada 

konsumen. PPN Palabuhanratu diklasifikasikan kedalam pelabuhan tipe-B yang 

memiliki sarana dan prasarana yang sudah baik, diantaranya dermaga, kolam 

pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, docking kapal, SPBU, toilet, kantor 

syahbandar, tempat perbaikan alat tangkap ikan, dan balai kesehatan nelayan (Sari 

et al. 2020). Hasil tangkapan ikan  di PPN Palabuhanratu selain dikonsumsi oleh 

masyarakat lokal juga didistribusikan ke wilayah sekitarnya seperti Jakarta, Bogor, 

Bandung, Sukabumi, Banten, serta untuk tujuan ekspor (Pane 2010). 

Salah satu sumberdaya ikan yang menjadi hasil tangkapan nelayan yang 

didaratkan di PPN Palabuhanratu adalah ikan swanggi (Lampiran 1). Ikan ini 

menjadi komoditas ekonomis penting dan dijual dengan harga Rp. 35.000 – 

50.000/kg. Ikan swanggi merupakan jenis ikan demersal yang hidup berasosiasi 

dengan karang pada kedalaman 40-200 meter (Bineesh et al. 2015). Distribusi ikan 

swanggi tersebar di Laut Arafuru, Australia, serta wilayah barat Samudera Pasifik 

yaitu selatan Jepang hingga barat Indonesia. Ikan swanggi sering  ditemukan pada 

bulan Maret hingga September dan puncaknya pada bulan April hingga Juli (Ju et 

al. 2016). Ikan swanggi termasuk kedalam family Priacanthidae yang hidup pada 

wilayah tropis dan subtropis dengan bentuk mata yang bulat dan besar serta tubuh 

yang dominan berwarna merah (Gökoğlu dan Teker 2018). 

Intensitas tertangkapnya ikan swanggi harus menjadi perhatian agar status 

stok di alam dapat pulih dan lestari. Intensitas tertangkapnya ikan swanggi di Teluk 

Palabuhanratu terjadi secara terus menerus dan meningkat setiap tahunnya 

sehingga rentan terhadap tangkapan yang berlebih. Prihatiningsih et al. (2013) 

menyatakan bahwa ikan swanggi memiliki daya tahan yang rendah terhadap 

tekanan penangkapan sehingga apabila upaya penangkapan ditingkatkan maka akan 

menunjukkan tingkat kejenuhan yang mengarah terjadinya overfishing. Kebutuhan 

akan pengelolaan perikanan sangat diperlukan sehingga tercipta penangkapan ikan 

yang baik dengan berlandaskan keberlanjutan (Cadima 2003).  

Stok merupakan suatu subgugus dari satu spesies yang mempunyai parameter 

pertumbuhan dan mortalitas yang sama yang menghuni suatu wilayah geografis 

tertentu (Sparre dan Venema 1999). Pemahaman terkait stok ikan menjadi penting 

untuk menentukan potensi dan dampak penangkapan dalam populasi sehingga 

menjadi alternatif kebijakan dalam pengelolaan perikanan. Penelitian tentang stok 

ikan swanggi secara biologi dan ekologis ini sangat diperlukan dalam pengelolaan 

perikanan berkelanjutan sehingga sumberdaya dapat dimanfaatkan secara optimum 

di Teluk Palabuhanratu (Methot dan Wetzel 2013). 
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1.2 Kerangka Pemikiran 

Kebutuhan akan permintaan pasar dan intensitas tertangkapnya ikan swanggi 

yang tinggi di Teluk Palabuhanratu mengakibatkan terjadinya overfishing. 

Penurunan stok ikan yang dieksploitasi secara besar dan terus menerus akan 

berdampak pada segala aspek seperti ekologis dan  ekonomis. Apabila eksploitasi 

terhadap sumberdaya ikan ini tidak dibatasi maka akan terjadi  ketidakseimbangan 

ekosistem yang tentu berbahaya bagi keberlanjutan sumberdaya perikanan. Selain 

itu, eksploitasi yang tidak dibatasi juga akan berdampak bagi kesejahteraan nelayan 

dan masyarakat di masa yang akan datang. Kajian stok ikan swanggi (Priacanthus 

macracanthus) dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan overfishing yang 

telah terjadi dengan memperhatikan beberapa aspek seperti nisbah kelamin, 

parameter pertumbuhan, kelompok umur, mortalitas dan laju eksploitasi, ukuran 

pertama kali matang gonad, ukuran pertama kali tertangkap, model produksi 

surplus, serta hasil per rekrut dan biomassa per rekrut yang menjadi strategi dalam 

menerapkan regulasi untuk pengelolaan sumberdaya ikan swanggi di Teluk 

Palabuhanratu (Gambar 1).  

 

 

Gambar  1  Kerangka pemikiran kajian stok ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu 



 

3 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan mengkaji stok ikan swanggi yang ditangkap nelayan 

untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan di Teluk 

Palabuhanratu, Sukabumi. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait stok ikan swanggi 

(Priacanthus macracanthus) yang didaratkan di PPN Palabuhanratu sehingga dapat 

dijadikan acuan bagi pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang 

lestari. 
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II METODE 

2.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan selama enam bulan sejak September 2021 hingga 

Februari 2022. Pengambilan contoh ikan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat dengan rentang waktu satu 

bulan. Pengamatan data morfometrik dan jenis kelamin ikan dilaksanakan di 

Laboratorium Biologi Perikanan, Divisi Manajemen Sumberdaya Perikanan, 

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan, Institut Pertanian Bogor.  

 

 
Gambar  2  Peta lokasi penelitian ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu 

 

2.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang didapatkan secara berkala. Data primer yang digunakan berupa 

panjang total, bobot, jenis kelamin, dan Tingkat Kematangan Gonad (TKG). 

Pengukuran panjang total dilakukan dengan menggunakan penggaris dari ujung 

mulut hingga ujung ekor (Gambar 3). Bobot ikan yang diukur meliputi berat total 

ikan serta kadar air yang terkandung didalam tubuhnya dengan menggunakan 

timbangan digital. Kemudian dilakukan pembedahan tubuh ikan untuk diamati jenis 

kelamin dan kematangan gonad ikan (Tabel 1) dengan mengamati ciri-ciri 

morfologinya (Cassie 1956). 

Pengambilan contoh ikan dilakukan dengan metode Penarikan Contoh Acak 

Sederhana (PCAS). Ikan contoh diambil sebanyak 60-150 ekor tiap bulannya. 

Pengambilan ikan dilakukan secara in situ di PPN Palabuhanratu, kemudian 

dimasukan kedalam coolbox untuk dianalisis di Laboratorium Biologi Perikanan 

secara berkala. Informasi tentang alat tangkap, waktu melaut, hasil melaut, dan 

harga ikan diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap nelayan. Gambar 
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2 terdapat titik wilayah penangkapan yang didapat dari wawancara terhadap 

nelayan. Data sekunder (data produksi dan upaya penangkapan tahun 2015-2020) 

diperoleh dari laporan tahunan perikanan tangkap Kantor Statistik PPN 

Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

 

 

Gambar 3  Ikan swanggi (Priacanthus macracanthus) di Teluk Palabuhanratu 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2022 

 

Tabel  1 Klasifikasi TKG secara morfologi (Cassie 1956) 
TKG Jantan Betina 

I Testes yang berukuran kecil sehingga 

tampak seperti benang halus, berwarna 

jernih dan pada ujung testes terlihat pada 

rongga tubuh saat dilakukan 

pembedahan 

 

Ovari semakin terlihat seperti 

benang dengan panjangnya sampai 

ke depan rongga tubuh. Pada bagian 

permukaan ovari lebih licin 

II Testes sudah mulai berkembang 

sehingga lebih besar dan memiliki warna 

seperti susu 

Ovari ikan mengalami peningkatan 

ukuran sehingga lebih besar dengan 

warna kekuningan dan butir telur 

belum terlihat sempurna 

 

III Ukuran testes semakin besar dan jelas 

dengan permukaan yang bergerigi serta 

berwarna putih 

 

Ovari berwarna kekuningan dan 

butir telur terlihat lebih jelas 

IV Saat dilakukan pengawetan maka testes 

mudah putus dan semakin pejal 

Ovari memiliki ukuran yang besar 

dan lebih dominan mengisi 1/2 - 2/3 

rongga perut dengan telur yang 

berwarna kekuningan dan dapat 

dipisahkan. Namun, butir minyak 

tidak tampak 

 

V Bagian belakang testes mengempis 

sedangkan pada bagian dekat pelepasan 

masih terisi 

Ovari berkerut, dinding berukuran 

tebal, dan butir telur sisa terdapat 

didekat pelepasan 
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2.3 Analisis Data 

 Nisbah Kelamin 

Nisbah Kelamin atau Rasio Kelamin merupakan suatu ukuran untuk 

menentukan perbandingan atau proporsi antara ikan jantan dan betina. Proporsi 

jenis kelamin ikan dapat digunakan sebagai penciri kestabilan ekosistem yang 

menunjang keberlanjutan kehidupan ikan yang dipengaruhi oleh lingkungan 

(Sadewi et al. 2018). Proporsi ikan jantan dan betina dihitung dengan 

menggunakan persamaan (Effendie 2002) sebagai berikut:   

 

p = 
A

B
 * 100        (1) 

 

p merupakan proporsi antara ikan jantan dan betina, A merupakan jumlah jenis 

individu ikan swanggi jantan (ekor), dan B adalah jumlah jenis individu ikan 

swanggi betina (ekor). Hubungan proporsi antara ikan jantan dan betina dalam 

suatu populasi pengamatan dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square (χ2) 

(Walpole 1993). 

 

χ2 = ∑
(Oi− e)2

e
       (2) 

 

χ2 atau khi kuadrat merupakan nilai peubah acak dalam statistika yang mengikuti 

sebaran penarikan contoh (Chi-square), oi adalah frekuensi ikan jantan (i = 1) dan 

betina (i = 2) hasil pengamatan (observasi), e adalah frekuensi harapan ikan jantan 

dan betina. 

 

 Pendugaan Parameter Pertumbuhan dan Kelompok Umur 

Parameter pertumbuhan dan kelompok umur (kohort) merupakan suatu 

yang sangat diperlukan dalam mengkaji stok perikanan dalam suatu perairan. 

Pendugaan laju pertumbuhan dan kelompok umur dilakukan menggunakan model 

pertumbuhan von Bertalanffy (Sparre dan Venema 1999) sebagai berikut: 

 

Lt =  L∞[1 − e−K (t−t0)]      (3) 

 

Pendugaan nilai koefisien pertumbuhan (K) dan panjang asimtotik (L∞) dilakukan 

dengan menggunakan program FISAT II berdasarkan metode ELEFAN I. Model 

ini menggunakan data ukuran panjang ikan sehingga didapatkan nilai distribusi 

frekuensi dari tiap masing-masing jenis kelamin ikan. ELEFAN I dilakukan untuk 

mencari nilai Rn sebagai Goodness of Fit Index, sehingga Rn yang bertinggi 

menjadi dasar dalam menentukan parameter pertumbuhan.  

 

Rn =  10ESP/ASP/10       (4) 

 

Rn merupakan indeks yang sesuai, ESP adalah Explained Sum of Peaks dan ASP 

adalah Available Sum of Peaks.  Setelah nilai K dan L∞ didapatkan dilakukan 
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penghitungan nilai t0 (parameter awal ikan pada saat panjang sama dengan nol) 

yang diduga dengan persamaan sebagai berikut (Pauly 1980):  

 

Log (−t0) = 0,3922 – 0,2752 (log L∞) – 1,038 (log K)  (5) 

 

L∞ adalah panjang asismtotik ikan (mm), K adalah koefisien laju pertumbuhan 

(satuan waktu), dan t0 adalah umur ikan pada saat panjang ikan sama dengan nol 

(bulan). 

 

 Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Mortalitas merupakan suatu laju kematian individu atau populasi dalam 

suatu ekosistem pada waktu tertentu.  Menurut Sparre dan Venema (1999) 

parameter mortalitas diketahui dengan mencari nilai mortalitas alami (M), 

mortalitas penangkapan (F), dan mortalitas total (Z). Kurva tangkapan yang 

dilinearkan dengan menggunakan data panjang akan menghasilkan laju mortalitas 

total (Z) sehingga didapatkan hubungan sebagai berikut: 

 

ln
c (L1+ L2)

∆t (L1,L2)
 = h – Z t (

L1+ L2

2
)      (6) 

 

Persamaan (6) diduga dengan melakukan regresi linear dengan persamaan y = b0 

+ b1x, dengan ln 
c (L1+ L2)

∆t (L1,L2)
 sebagai variabel y, 

L1+ L2

2
 sebagai variabel x, sehingga 

Z = -b1. Persamaan diatas merupakan persamaan bentuk linear dengan kemiringan 

(-b) = Z. Nilai Laju mortalitas alami (M) diduga menggunakan rumus empiris 

Pauly (1980) sebagai berikut: 

 

 ln M = -0,152 – 0,279 ln L∞ + 0,6543 ln K + 0,0463 ln T  (7) 

  

 M = 0,8 e-0,152 - 0,279 ln L∞ + 0,6543 ln K + 0,463 ln T    (8) 

 

L∞ merupakan panjang asimtotik (mm), K merupakan nilai koefisien pertumbuhan 

dari persamaan von Bertalanffy, dan T merupakan rata-rata suhu perairan tempat 

dilakukannya penelitian (oC). Laju mortalitas tangkapan (F) ditentukan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

F = Z –M         (9) 

 

Setelah nilai mortalitas penangkapan (F) dan mortalitas total (Z) didapatkan, 

dilakukan pendugaan laju eksploitasi (E). Laju eksploitasi diduga menggunakan 

persamaan Pauly (1984). 

 

E = 
F

F+M
 = 

F

Z
        (10) 
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 Ukuran Pertama Kali Ikan Tertangkap (Lc) 

Ikan yang ditangkap memiliki bentuk dan ukuran yang beranekaragam. 

Menentukan ukuran pertama kali ikan tertangkap dilakukan berdasarkan analisis 

sebaran frekuensi panjang sehingga terbentuk grafik hubungan antara panjang 

dengan jumlah ikan yang berbentuk kurva sigmoid. Nilai panjang pertama kali 

ikan ditangkap dihitung menggunakan persamaan Spare and Venema (1999) 

sebagai berikut: 

SL = 
1

1+exp(a−b ∗ L)
       (11) 

  

ln [
1

SL 
− 1] = a − b ∗ L      (12) 

  

Lc = 
𝑎

𝑏
         (13) 

SL merupakan nilai estimasi, L adalah nilai tengah panjang kelas (mm), Lc 

merupakan panjang ikan pertama kali tertangkap (mm), a dan b adalah konstanta 

pada rumus kurva logistik. 

 

 Ukuran Pertama Kali Ikan Matang Gonad (Lm) 

Ikan yang telah diketahui tingkat kematangan gonad nya dilakukan analisis 

ukuran pertama kali matang gonad dengan menggunakan variabel distribusi 

frekuensi panjang dan rasio gonad yang telah matang. Nilai ukuran rara-rata 

pertama kali ikan matang gonad ditentukan menggunakan metode Spearman-

Karber (Udupa 1896). 

 

m = [xk +  (
x

2
)] −  (x ∑ pi)      (14) 

 

sehingga didapatkan. 

 

Lm = antilog m       (15) 

      

dengan selang kepercayaan 95% bagi log Lm dibatasi sebagai berikut: 

 

antilog (m ± 1,96 √x2  ∑
pi ∗ qi

ni−1 
)     (16) 

 

m adalah log panjang ikan saat pertama kali matang gonad, xk adalah log nilai 

tengah kelas panjang yang terakhir ikan telah matang gonad, x adalah log 

pertambahan panjang pada nilai tengah, pi adalah proporsi ikan matang gonad 

pada kelas panjang ke-i dengan jumlah ikan pada selang kelas ke-i, 𝑛𝑖  adalah 

jumlah ikan pada kelas panjang ke-i, qi adalah 1 − pi, Lm adalah panjang ikan 

rata-rata mencapai matang gonad. 
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 Standarisasi Alat Tangkap 

Suatu wilayah penangkapan (fishing ground) yang memiliki beberapa alat 

tangkap dalam menangkap ikan target perlu dilakukan penyeragaman. 

Penyeragaman atau standarisasi dilakukan agar upaya penangkapan dari alat 

tangkap tertentu dapat menghasilkan jumlah tangkapan yang sama dengan alat 

tangkap yang dijadikan standar (Anggreini et al. 2017). Alat tangkap yang 

dijadikan standar merupakan alat tangkap yang memiliki nilai Fishing Power 

Indeks (FPI) sama dengan satu. Nilai FPI dari berbagai alat tangkap tersebut dapat 

diduga dengan membagi laju hasil tangkapan dan upaya penangkapan masing-

masing alat tangkap lainnya dengan alat tangkap dan upaya penangkapan yang 

dijadikan standar (Anggreini et al. 2017). Nilai FPI pada alat tangkap dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus Spare and Venema (1999) sebagai berikut: 

 

CPUEi  = 
Ci

fi
        (17) 

 

FPIi  = 
CPUEi

CPUEs
        (18) 

 

CPUEi  adalah hasil tangkapan per upaya penangkapan alat tangkap ke-i, Ci adalah 

jumlah tangkapan jenis alat tangkap ke-i, fiadalah jumlah upaya penangkapan 

jenis alat tangkap ke-i, CPUEs adalah hasil tangkapan per upaya penangkapan alat 

tangkap yang dijadikan standar, dan FPIi adalah faktor upaya tangkap pada jenis 

alat tangkap ke-i. 

 

 Model Produksi Surplus 

Pendugaan status stok ikan pada suatu perairan dilakukan dengan 

menganalisis jumlah tangkapan (catch) dan upaya tangkapan (effort) sehingga 

diharapkan keberlanjutan dan ketersediaan stok pada wilayah penangkapan 

(fishing ground) tetap lestari. Model pendugaan ini dapat diterapkan apabila 

jumlah tangkapan dan upaya tangkapan tiap tahunnya tercatat dengan baik. Status 

stok yang dikaji dilakukan dengan membandingkan satu model dengan model 

lainnya. Model yang dibandingkan adalah Schaefer, Fox, Walter Hilborn, Schnute 

dan CYP (Clarke Yoshimoto Pooley) sehingga didapati nilai koefisien determinasi 

(R2) terbesar yang dijadikan acuan dalam penghitungan status stok ikan. 

Persamaan model Fox dan Schaefer Sparre and Venema (1999) ditulis sebagai 

berikut:    

 
Ct

𝑓𝑡
 = a - b𝑓𝑡        (19) 

 

dan  

 

ln 
Ct

𝑓𝑡
 = a - b𝑓𝑡        (20) 
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Persamaan (19) dan (20) memiliki hubungan yang linear untuk menghitung nilai 

Maximum Sustainable Yield (MSY) melalui penentuan turunan pertama, sehingga 

didapatkan nilai pendugaan 𝑓MSY dan MSY untuk model Fox sebagai berikut: 

 

𝑓MSY =  
1

𝑏
        (21) 

 

dan 

 

 MSY = 
1

 b
 𝑒𝑎−1       (22) 

 

disamping itu juga didapatkan dugaan 𝑓MSY dan MSY model Schaefer sebagai 

berikut: 

 

𝑓MSY =  
𝑎

2𝑏
        (23) 

 

dan 

 

 MSY = 
𝑎2

4𝑏
        (24) 

 

Model lain yang digunakan adalah Walter Hilborn, yang merupakan salah satu 

pengembangan dalam model produksi surplus. Model ini dikenal sebagai model 

regresi dan menggunakan persamaan diferensial sederhana. Persamaan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

CPUEt =  
CPUEt+1

(r+1)+ (
r

kq
) CPUEt+q𝑓𝑡

      (25) 

 

MSY =
(r+1)2

4 (
r

K
)

        (26) 

 

𝑓𝑜𝑝𝑡 =
r

2q
        (27) 

 

Notasi a, b dan c diperoleh dengan meregresikan nilai X1, X2 dan Y (Persamaan 

28) menggunakan Regresi Linear Berganda (RLB). 

 

Y =  
CPUEt+1

CPUEt
− 1 ;  X1 =  CPUEt ;   X2 =  𝑓𝑡  (28) 

 

Parameter k (daya dukung lingkungan), q (koefisien daya tangkap), r (laju 

pertumbuhan) diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

k =  
a

bc
 ; q =  −C ; r = a     (29) 

 

 

Model Schnute didapatkan dengan persamaan berikut: 
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ln CPUEt+1 = r +  (
r

Kq
) (

CPUEt + CPUEt+1

2
) + q (

ft + ft+1

2
) + ln CPUEt  (30) 

 

Notasi a, b dan c diperoleh dengan meregresikan nilai X1, X2 dan Y (Persamaan 

31 dan 32) menggunakan Regresi Linear Berganda (RLB). 

 

Y = ln 
CPUEt+1

CPUEt
       (31) 

 

X1 =  (
CPUEt + CPUEt+1

2
) ; X2 =  (

𝑓𝑡 + 𝑓𝑡+1

2
)   (32) 

 

sehingga nilai MSY dan upaya optimum diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

MSY =  
r2

4 (
r

K
)
        (33) 

 

𝑓𝑜𝑝𝑡 = −
r

2q
        (34) 

 

Parameter k, q, r diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

k =  
a

bc
 ; q =  −C ; r = a     (35) 

 

Model CYP (Clarke Yoshimoto Pooley) merupakan salah satu pengembangan 

dalam model produksi surplus. Model ini termasuk kedalam model pertumbuhan 

eksponensial yang merupakan modifikasi dari model Fox (Pyo 2006). Persamaan 

model CYP adalah sebagai berikut. 

 

ln 𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡+1 =  (
2𝑟

2+𝑟
) ln(𝑞𝐾) +  (

2−𝑟

2+𝑟
) ln(𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡) +  (

𝑞

2+𝑟
) (𝑓𝑡 +  𝑓𝑡+1) (36) 

 

Notasi a, b dan c diperoleh dengan meregresikan nilai X1, X2, dan Y (Persamaan 

37) menggunakan Regresi Linear Berganda (RLB). 

 

Y = ln (CPUEt+1) ; X1 = ln CPUEt ; X2 = 𝑓𝑡 +  𝑓𝑡+1 (37) 

 

sehingga nilai MSY dan upaya optimum diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

MSY =  
rK

4 
        (38) 

 

𝑓𝑜𝑝𝑡 =
r

q
        (39) 

 

Parameter k, q, r diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

k =  
𝑒

𝑎 (
2+r
2r

)

q
 ;  q =  −

c

2+r
 ; r =  

2 (1−b)

(1+b)
    (40) 
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Dalam menentukan model yang paling baik digunakan dengan nilai determinasi 

yang paling tinggi diantara lima model tersebut. Nilai Potensi Lestasi (PL) dan 

jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau Total Allowable Catch (TAC) 

ditentukan dengan analisis produksi surplus pada persamaan. 

 

 TAC = 80% * MSY       (41) 

 

 Model Prediksi Hasil per Rekrut (Y/R) dan Biomassa per Rekrut (B/R) 

Model prediksi merupakan suatu cara dalam menyediakan informasi bagi 

pengelola perikanan yang dipengaruhi oleh aspek bilogis dan ekonomis dari 

penangkapan ikan didalam stok. Model prediksi hasil per rekruit dan biomassa 

per rekrut di dalam suatu populasi diduga dengan menggunakan metode Beverton 

and Holt (1957). 

 

B

R
= exp [−M ∗ (Tc − Tr) ∗ W∞ ∗  [

1

Z
−

3S

Z+K
+

3S2

Z+2K
−

S3

Z+3K
]] (43) 

 

Y

R
 = F * exp [−M ∗ (Tc − Tr) ∗ W∞ ∗  [

1

Z
−

3S

Z+K
+

3S2

Z+2K
−

S3

Z+3K
]] (44) 

 

sehingga Y/R dapat ditulis: 

 
Y

R
= F ∗ 

B

R
        (45) 

   
B

R
 adalah biomassa per rekruit, M adalah mortalitas alami, Tc merupakan umur 

ikan yang pertama kali tertangkap, Tr adalah umur ikan pada saat rekruitmen, 

W∞ adalah bobot ikan asimtotik, Z adalah mortalitas total, S = exp 
[−K ∗ (Tc − t0)], 𝑡0  dan K adalah parameter pertumbuhan von Bertalanffy, F 

merupakan mortalitas penangkapan.  
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III HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil  

 Komposisi dan Alat Tangkap Ikan Swanggi di Teluk Palabuhanratu 

Teluk Palabuhanratu yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia 

memiliki sumberdaya perikanan yang beranekaragam. Ikan yang ditangkap oleh 

nelayan di Teluk Palabuhanratu dilakukan dengan menggunakan alat tangkap 

yang juga beranekaragam sesuai target penangkapan yang diinginkan. Ikan yang 

tertangkap tergolong kedalam ikan pelagis dan demersal. Jenis kapal 

penangkapan yang digunakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kapal Motor 

(KM) dan Perahu Motor Tempel (PMT). Komposisi hasil tangkapan ikan tahun 

2015–2020 yang didaratkan di PPN Palabuhanratu disajikan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar  4 Komposisi hasil tangkapan per jenis ikan di Teluk Palabuhanratu 

Sumber: Data statistik perikanan tangkap PPN Palabuhanratu 2015-2020 
 

Ikan swanggi berdasarkan Gambar 4 bukan hasil tangkapan utama di 

Teluk Palabuhanratu. Ikan yang dominan tertangkap adalah yellow fin tuna 

sebesar 34%, diikuti oleh ikan cakalang sebesar 20% dan ikan peperek sebesar 

14%. Ikan swanggi hanya tertangkap sebesar 1% dalam rentang waktu selama 

lima tahun. Ikan swanggi tertangkap pada alat tangkap pancing ulur, jaring 

rampus dan trammelnet (Gambar 5). 

 

 
(a)                                                             (b) 

Gambar  5 Alat tangkap ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu berupa (a) jaring 

rampus dan (b) pancing ulur 
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 Nisbah Kelamin 

Ikan swanggi yang tertangkap berjenis kelamin jantan dan betina. Nisbah 

Kelamin merupakan suatu uji perbandingan antara ikan jantan dan betina dalam 

suatu populasi. Proporsi atau rasio dalam mengetahui jenis kelamin dapat 

ditentukan dengan mengamati morfologi gonad ikan swanggi. Nisbah kelamin 

ikan swanggi yang diamati dapat diketahui pada Tabel 2. 

 

Tabel  2 Proporsi ikan swanggi jantan dan betina setiap penarikan contoh 

Bulan 
Jenis Kelamin Chi Square 

Kesimpulan 
Jantan Betina χ2

ℎ𝑖𝑡 χ2
𝑡𝑎𝑏 

September 2021 37 55 3,52 

3,84 

1:1 

Oktober 2021 34 48 2,39 1:1 

November 2021 50 32 3,95 Bukan 1:1 

Desember 2021 39 66 6,94 Bukan 1:1 

Januari 2022  36 40 0,21 1:1 

Februari 2022 63 66 0,07 1:1 

Total 259 307 4,07 Bukan 1:1 

 

Proporsi nilai ikan swanggi berdasarkan Tabel 2 menunjukkan total ikan 

swanggi berjumlah 566 ekor dengan komposisi ikan berjenis kelamin jantan dan 

betina masing-masing sebesar 259 dan 307. Nisbah kelamin ikan swanggi diuji 

dengan uji Chi-Square dan diperoleh χ2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > χ2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sehingga H0 ditolak. 

Hal ini berarti nisbah kelamin tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang antara 

ikan berjenis kelamin jantan dan betina. Ikan swanggi betina lebih mendominasi 

daripada ikan swanggi jantan dalam waktu enam bulan penarikan contoh sejak 

September 2021 hingga Februari 2022.  

 

 Pendugaan Parameter Pertumbuhan dan Kelompok Umur 

Pendugaan parameter pertumbuhan ikan dilakukan untuk mendapatkan 

nilai koefisien pertumbuhan (K), panjang asimtotik (L∞) dan umur teoritik ikan 

pada saat panjang sama dengan nol (t0). Parameter tersebut didapat dengan 

menganalisis distribusi frekuensi panjang. Hasil pendugaan parameter 

pertumbuhan dan kelompok umur disajikan pada Tabel 3 dan Lampiran 2. 

 

Tabel  3 Parameter pertumbuhan ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu 

Jenis Kelamin 
Parameter Pertumbuhan 

𝐿∞ K  𝑡0 

Jantan 310,00 0,76 -0,11 

Betina 317,70 0,65 -0,13 

 

Tabel 3 menunjukkan laju pertumbuhan ikan swanggi jantan lebih besar 

daripada betina. Didapatkan panjang asimtotik ikan swanggi betina lebih besar 

daripada jantan. Parameter tersebut dimasukan kedalam persamaan 

pertumbuhan von Bertalanffy sehingga didapat persamaan untuk ikan swanggi 

jantan dan betina masing-masing adalah 𝐿𝑡 = 310,00 [1 − 𝑒−0,76 (𝑡+0,11)] dan 
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𝐿𝑡 = 317,70 [1 − 𝑒−0,65 (𝑡+0,13)]. Kurva parameter pertumbuhan ikan swanggi 

jantan dan betina disajikan dalam Gambar 6 berikut. 

 

 
Gambar  6 Kurva pertumbuhan ikan swanggi jantan dan betina 

 

Sebaran kelompok umur (kohort) ikan swanggi diamati setiap bulannya 

dengan memperhatikan distribusi frekuensi panjang. Hasil pengamatan 

kelompok umur ikan swanggi jantan dan betina (Gambar 7 dan 8) menunjukkan 

peningkatan yang signifikan sampai ukuran panjang tertinggi yakni 200 mm saat 

berada pada umur 2-3 bulan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan 

pertumbuhan yang sangat cepat sejak ikan memiliki umur ke-0 dan mulai 

melambat setelah mendekati panjang asimtotiknya. 

 
 

Gambar  7 Hasil plot VBGF ikan swanggi jantan 
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Gambar  8 Hasil plot VBGF ikan swanggi betina 

 

 Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Ikan yang hidup di alam akan mengalami penurunan populasi setiap 

tahunnya, baik yang disebabkan oleh manusia ataupun oleh keadaan di alam. 

Stok yang mengalami penurunan atau mortalitas terbagi menjadi mortalitas 

alami (M), dan mortalitas penangkapan (F). Gabungan diantara keduanya 

disebut mortalitas total (Z). Tabel 4 berikut ini menunjukkan hasil mortalitas 

ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu.  

 

Tabel  4 Mortalitas dan laju eksploitasi ikan swanggi 

Parameter 
Nilai 

Jantan Betina 

Mortalitas Tangkapan (F) 1,35 0,83 

Mortalitas Alami (M) 0,78 0,70 

Mortalitas total (Z) 2,13 1,53 

Laju eksploitasi (E) 0,63 0,54 

 

Pendugaan laju mortalitas alami (M) dan mortalitas total (Z) ikan swanggi 

jantan lebih besar daripada ikan betina (Lampiran 3). Selain itu, nilai laju 

kematian ikan swanggi akibat penangkapan oleh nelayan pada ikan jantan 

memiliki nilai yang lebih besar daripada betina masing-masing sebesar 1,35 dan 

0,83. Hasil tersebut didapat laju eksploitasi ikan swanggi jantan yang melebihi 

nilai ikan swanggi betina yaitu masing-masing sebesar 0,63 dan 0,54. 

 

 Ukuran ikan pertama kali matang gonad (Lm) dan ukuran ikan pertama 

kali tertangkap (Lc) 

Analisis ukuran pertama kali matang gonad dan pertama kali tertangkap 

sangat penting untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kematangan 

gonad ikan yang sudah dewasa yaitu pada saat ikan sudah mencapai TKG 3 dan 

4. Berdasarkan hasil pengamatan (Lampiran 4) didapat nilai Lm ikan swanggi 
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jantan yaitu 243,50 mm pada selang ukuran 241 – 251 mm. Sedangkan hasil 

pengamatan Lm (Lampiran 5) ikan swanggi betina yaitu 191,50 mm pada selang 

ukuran 186-196 mm.  

Sebagai perbandingan untuk mengetahui keadaan stok di alam, maka 

dilakukan analisis ukuran pertama kali ikan tertangkap (Lc). Berdasarkan hasil 

pengamatan (Lampiran 6) diperoleh nilai Lc ikan swanggi jantan sebesar 214,34 

mm, sedangkan hasil pengamatan (Lampiran 7) didapat nilai Lc ikan swanggi 

betina sebesar 180,03 mm. Hasil pengamatan ikan swanggi jantan dan betina 

(Gambar 9 dan 10) menunjukkan nilai Lc < Lm maka dapat diduga ikan swanggi 

di PPN Palabuhanratu telah mengalami growth overfishing.   

 

 

Gambar  9 Perbandingan ukuran pertama kali matang gonad (Lm) dan ukuran 

pertama kali tertangkap (Lc) ikan swanggi jantan 

 

Gambar  10 Perbandingan ukuran pertama kali matang gonad (Lm) dan ukuran 

pertama kali tertangkap (Lc) ikan swanggi betina 
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 Model Produksi Surplus 

Analisis model produksi surplus dilakukan untuk mengetahui status stok 

dengan mengetahui tingkat upaya optimum lestari yang banyak digunakan pada 

perikanan tropis (Sparre dan Venema 1999). Data diperoleh dari data produksi 

perikanan di PPN Palabuhanratu tahun 2015 hingga 2020. Data produksi yang 

digunakan kemudian dilakukan standarisasi alat tangkap (Lampiran 8) sehingga 

diketahui nilai hasil tangkapan dan upaya penangkapan dari alat tangkap yang 

dijadikan standar. Berikut disajikan hasil produksi surplus dari beberapa model 

yang digunakan (Tabel 5), sehingga diketahui status stok ikan swanggi di Teluk 

Palabuhanratu tahun 2015-2020 berdasarkan pendekatan model Fox (Gambar 

11). 

 

Tabel  5 Pendugaan hasil tangkapan (ton) dan upaya penangkapan (trip) 

dengan pendekatan beberapa model 

Parameter 
Nilai 

Schaefer Fox 
Walter 

Hilbor 
Schnute CYP 

𝑓MSY atau E opt 

(trip/tahun) 
714,26 859,49 17870,77 609,74 7915,29 

MSY (ton/tahun) 19,94 17,00 1687,61 8,22 6345,77 

R2 (%) 58,97 61,15 6,11 18,32 35,09 

TAC (ton/tahun) 15,95 13,60 1518,85 7,40 5711,20 

𝑓 aktual (trip) 51 51 51 51 51 

C aktual (ton) 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 

 

 

Gambar  11 Status stok ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu tahun 2015-2020 

berdasarkan model Fox 

Pengujian model produksi surplus dilakukan dengan menggunakan model 

Schaefer, Fox, Walter Hilborn, Schnute, dan Clarke Yoshimoto Pooley (CYP). 

Berdasarkan beberapa model yang digunakan dapat ditentukan model terbaik 
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dengan melihat nilai koefisien determinasi (R2) tertinggi yang menjadi Goodness 

of Fit. Nilai koefisien determinasi seperti yang disajikan pada Tabel 5, dapat 

ditentukan bahwa model Fox memiliki nilai yang tertinggi diantara beberapa 

model lainnya sehingga menjadi dasar dalam menentukan pengelolaan ikan 

swanggi di Teluk Palabuhanratu.  Hasil pendugaan MSY didapati sebesar 17 

ton/tahun dengan upaya optimum sebesar 859,49 trip/tahun, sehingga nilai total 

tangkapan yang diperbolehkan (TAC) sebesar 13,60 ton/tahun.  

 

 Model Prediksi Hasil per rekrut (Y/R) dan Biomassa per Rekrut (B/R) 

Analisis model prediksi hasil per rekrut merupakan salah satu cara dalam 

mengkaji status stok ikan dengan memperhatikan aspek mortalitas alami dan 

penambahan individu baru (rekrutmen) di alam. Aspek yang dianalisis dalam 

model prediksi hasil per rekrut adalah laju pertumbuhan, umur ikan pada saat-0, 

umur ikan pertama kali tertangkap, umur ikan pada saat rekrutmen, bobot badan 

asimtotik, dan mortalitas. Lampiran 9 dan Lampiran 10 merupakan analisis 

untuk membandingkan yield per rekrut dan biomassa per rekrut ikan swanggi 

jantan dan betina sehingga didapatkan hasil berikut (Gambar 12 dan 13). 

  

Gambar  12 Y/R dan B/R ikan swanggi jantan sebagai suatu fungsi dari F 

Gambar 12 menunjukkan kurva antara hasil tangkapan per rekrut dan 

biomassa per rekrut ikan swanggi jantan di Teluk Palabuhanratu. Hasil analisis 

menunjukkan nilai MSY/R sebesar 40,41; FMSY adalah 7; MSB/R sebesar 5,77; 

dan MSB/Bv adalah 6%. Kurva Y/R mengalami peningkatan yang menandakan 

bertambahnya individu baru yang disertai dengan upaya penangkapan sehingga 

mencapai FMSY. Kurva B/R mengalami penurunan biomassa saat upaya 

penangkapan ditingkatkan hingga mencapai MSB/R. Sebagai perbandingan, 

Gambar 13 menunjukkan hasil analisis Y/R dan B/R ikan swanggi betina.  

Gambar 13 menunjukkan kurva antara hasil tangkapan per rekrut dan 

biomassa per rekrut ikan swanggi betina di Teluk Palabuhanratu. Hasil analisis 

menunjukkan nilai MSY/R sebesar 40,81; FMSY adalah 2; MSB/R sebesar 20,40; 

dan MSB/Bv adalah 15%. Hasil FMSY antara ikan swanggi jantan dan betina 
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menunjukkan upaya penangkapan maksimum lestari ikan swanggi jantan lebih 

besar daripada betina. Hal ini mengindikasikan terjadinya growth overfishing 

dan recruitment overfishing pada tingkatan yang berbeda antara ikan swanggi 

jantan dan betina.  

 

  

Gambar  13 Y/R dan B/R ikan swanggi betina sebagai suatu fungsi dari F 

3.2 Pembahasan  

Ikan swanggi (Priacanthus macracanthus) biasa disebut camaul atau cemaul 

oleh masyarakat Palabuhanratu tergolong ikan demersal yang banyak ditemukan 

pada perairan berkarakteristik karang dengan kedalaman 40-200 meter (Bineesh et 

al. 2015). Data produksi sumberdaya perikanan di Teluk Palabuhanratu tahun 2015-

2020 menunjukkan hasil tangkapan yang dominan ditangkap oleh nelayan adalah 

jenis ikan pelagis seperti yellow fin tuna, cakalang, layur, bigeye tuna, dan ikan 

layang. Ikan swanggi hanya ditangkap sebesar 1% dari total tangkapan oleh nelayan 

selama lima tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ikan swanggi termasuk 

tangkapan sampingan. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara nelayan 

yang mengatakan bahwa ikan swanggi tidak sengaja tertangkap oleh alat tangkap 

pancing ulur dan jaring rampus yang terget utamanya adalah ikan tongkol, layur 

dan selayang.  Nelayan juga mengatakan bahwa ikan swanggi memiliki nilai 

ekonomis sehingga menjadi salah satu sumberdaya perikanan yang di ekspor ke 

Korea, Jepang dan Tiongkok. Ikan pelagis yang lebih dominan menjadi tangkapan 

daripada ikan demersal dikarenakan laut selatan Jawa adalah Samudera Hindia 

yang memiliki kedalaman yang curam (Harjanti et al. 2012). Namun, ikan swanggi 

di Teluk Palabuhanratu menjadi sumberdaya yang memiliki nilai ekologis dengan 

cara mengontrol populasi crustacea, gastropoda, bivalvia dan ikan-ikan kecil 

lainnya sehingga terbentuk rantai makanan yang baik (Jabbar 2018). Kajian 

selanjutnya dilakukan dengan menganalisis proporsi kelamin.  

Proporsi jenis kelamin ikan swanggi dari bulan September 2021 hingga 

Februari 2022 tidak seimbang antara jantan dan betina. Ikan betina lebih dominan 

tertangkap daripada ikan jantan dengan perbandingan 307 dan 259 ekor.  Penelitian 

ini menunjukkan perbedaan dengan Jabbar (2018) yang menunjukkan hasil proporsi 
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ikan swanggi jantan lebih dominan daripada betina di Teluk Palabuhanratu. 

Perbedaan proporsi kelamin antara ikan jantan dan betina dipengaruhi oleh faktor 

suhu perairan, ruaya saat tertangkap, pola pemijahan, laju pertumbuhan dan 

genetika ikan (Dang dan Kienzler 2019). Ikan berjenis kelamin betina yang lebih 

dominan tertangkap daripada jantan akan berdampak buruk bagi keberlanjutan 

sumberdaya ikan swanggi (Yonvitner et al. 2020). Apabila hal ini terus terjadi maka 

akan mempengaruhi reproduksi ikan sehingga pemulihan status stok pada fishing 

ground akan terhambat. Kajian selanjutnya dilakukan dengan menganalisis 

pendugaan parameter pertumbuhan.  

Pendugaan koefisien pertumbuhan ikan swanggi jantan lebih cepat daripada 

betina. Ikan swanggi jantan dan betina akan terus mengalami pertumbuhan yang 

signifikan hingga sebelum mencapai panjang asimtotik. Pendugaan parameter 

pertumbuhan mempengaruhi kelompok umur (kohort) ikan. Gambar 7 dan 8 

menunjukkan ikan saat berumur 2-3 bulan terjadi peningkatan pertumbuhan hingga 

mencapai 200 mm dan setelahnya terjadi perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan 

ikan yang meningkat secara signifikan saat panjang ikan berumur nol hingga 

panjang asimtotik dipengaruhi oleh iklim. Ikan di daerah beriklim tropis cenderung 

memiliki siklus umur yang singkat dengan pertumbuhan yang cepat serta tahan 

terhadap tingkat eksploitasi yang tinggi (Zhang et al. 2021).  

Penelitian ini dilakukan saat Indonesia memasuki angin musim barat yaitu 

ditandai dengan tingginya intersitas hujan (Assir et al. 2017). Hal ini dibandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Istiqomah (2017) di Teluk 

Palabuhanratu, yang mana penelitian dilakukan saat Indonesia sedang memasuki 

angin musim timur yang ditandai dengan terjadinya kemarau. Koefisien 

pertumbuhan ikan swanggi pada musim angin barat (penelitian ini) lebih tinggi 

dibandingkan pada musim angin timur (penelitian Istiqomah 2017). Hal tersebut 

dipengaruhi oleh tingginya ikan yang melakukan pemijahan dibulan Februari 

sehingga membuat pertumbuhan ikan juga semakin cepat. Kajian selanjutnya 

dilakukan dengan menganalisis mortalitas ikan swanggi. 

Mortalitas merupakan laju kematian yang dialami ikan akibat terjadinya 

penangkapan (F) atau akibat kematian alami di alam (M). Mortalitas alami 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemangsaan, kelaparan, usia tua, 

kanibalisme, penyakit, stres pemijahan dan lain-lain yang berkaitan dengan 

ekosistem (Sparre dan Venema 1999). Pendugaan mortalitas alami dilakukan 

dengan mengetahui suhu perairan yang mempengaruhi proses biologis pada ikan. 

Nilai suhu perairan rata-rata di Teluk Palabuhanratu sebesar 28,5 ◦C (Yuniarti et al. 

2022). Nilai mortalitas total ikan jantan lebih tinggi daripada ikan betina dengan 

nilai laju eksploitasi (E) ikan swanggi jantan dan betina masing-masing sebesar 

0,63 dan 0,54. Sparre dan Venema (1999) mengungkapkan bahwa pemanfaatan 

kondisi optimum adalah E = 0,5. Apabila E > 0,5 mengindikasikan terjadinya 

tangkapan berlebih sehingga terjadinya penurunan stok di alam. Penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Istiqomah (2017) didapatkan juga laju ekspolitasi (E) 

ikan swanggi jantan dan betina > 0,5 dengan nilai 0,74 dan 0,76 yang menunjukkan 

telah terjadi overexploitation terhadap ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu. 

Informasi ukuran ikan pertama kali matang gonad (Lm) dan ukuran pertama kali 

tertangkap (Lc) sangat diperlukan dalam mengetahui status stok ikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lc < Lm. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa ikan swanggi betina terlebih dahulu matang gonad daripada ikan swanggi 
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jantan. Akan tetapi ikan swanggi jantan dan betina yang tertangkap belum 

berukuran matang gonad untuk melakukan reproduksi sehingga keberlanjutan stok 

di alam akan terganggu dan mengindikasikan terjadinya growth overfishing. 

Penelitian Prihatiningsih et al. (2021) di Palabuhanratu menunjukkan hasil 

perbandingan Lc dan Lm ikan swanggi (Priacanthus macracanthus) dengan 

beberapa alat tangkap. Hasil tersebut menunjukkan hanya gillnet yang memiliki 

nilai Lc < Lm, sedangkan rawai dasar dan pancing ulur memiliki nilai Lc > Lm. 

Penelitian di utara Jawa, dilakukan oleh Agustiari et al. (2017) di PPP Tawang, 

Kabupaten Kendal juga menunjukkan bahwa ukuran pertama kali tertangkap (Lc) 

ikan swanggi lebih kecil daripada ukuran pertama kali matang gonad (Lm). Kajian 

selanjutnya dilakukan dengan menganalisis model produksi surplus. 

Nilai koefisien determinasi (R2) tertinggi adalah model Fox sehingga lebih 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nilai upaya optimum (𝑓MSY) yang 

didapat sebesar 859,49 trip/tahun dengan hasil tangkapan maksimum lestari (MSY) 

sebesar 17,00 ton/tahun. Maka dari itu, total tangkapan yang diperbolehkan hanya 

sebesar 13,60 ton/tahun dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi setiap 

tahunnya. Hasil menunjukkan nilai tangkapan aktual (2020) sebesar 3,74 ton 

dengan upaya tangkapan 51 trip. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 

MSY > C aktual dan 𝑓MSY > 𝑓 aktual sehingga diduga status stok ikan swanggi 

pada tahun 2020 adalah under fishing. Hasil tangkapan yang rendah pada tahun 

2020 disebabkan pandemi COVID 19 yang melanda dunia sehingga mempengaruhi 

hasil tangkapan dan waktu melaut nelayan. Akan tetapi, pada tahun 2015 dan 2019 

hasil tangkapan melebihi MSY sehingga terjadinya overfishing. Hasil wawancara 

yang dilakukan menunjukkan waktu melaut sebagian besar nelayan dimulai sejak 

pukul 03.00 dini hari hingga 11 siang dengan menggunakan kapal dengan bobot 2-

10 GT. Waktu menangkap ikan dilakukan sebanyak 16-24 hari dalam sebulan dan 

tergolong kedalam waktu melaut harian. Ikan swanggi yang ditangkap kemudian 

dijual dengan harga Rp. 35.000 hingga Rp. 50.000. Nelayan cenderung tidak 

melakukan penangkapan ikan saat cuaca sedang tidak baik. Kajian selanjutnya 

dilakukan dengan menganalisis Y/R dan B/R. 

Model hasil per rekrut (Y/R) dan biomassa per rekrut (B/R) merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan untuk memprediksi hasil-hasil tangkapan dan biomassa 

di masa depan dengan tingkat upaya penangkapan yang berbeda (Sparre dan 

Venema 1999). Model ini sangat penting dilakukan karena membentuk suatu 

hubungan langsung antara pengkajian stok ikan dan pengelolaan sumberdaya 

perikanan. Nilai mortalitas alami (M) mempengaruhi upaya penangkapan (F) yang 

dilakukan. Ikan swanggi jantan memiliki nilai mortalitas alami yang lebih tinggi 

daripada betina sehingga upaya penangkapan yang dilakukan juga harus lebih 

tinggi agar ikan jantan tidak mati sebelum termanfaatkan. Hal ini dikarenakan ikan 

pada saat tidak mengalami penangkapan akan cepat melampaui umur kematian 

yang disebabkan oleh kematian alami. Apabila hasil Y/R melewati MSY/R maka 

akan terjadi growth overfishing. Hasil MSB/R ikan swanggi jantan dan betina 

adalah 5,77 dan 20,40. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan upaya 

penangkapan maka akan menurunkan biomassa ikan. Apabila nilai yang dihasilkan 

melebihi MSB/R maka akan terjadi recruitmen overfishing. Status stok ikan 

swanggi yang telah mengalami growth overfishing dan recruitment overfishing 

diperkuat dengan didapatkannya nilai BMSY yang lebih kecil dari 25% yaitu ikan 

swanggi jantan sebesar 6% dan betina sebesar 15%.   
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Kajian sumberdaya ikan swanggi di Teluk Palabuhanratu menunjukkan 

jumlah ikan jantan dan betina yang tidak seimbang. Koefisien pertumbuhan ikan 

swanggi jantan lebih cepat daripada betina. Namun dalam mencapai panjang 

asimtotik, ikan betina lebih besar daripada jantan. Selain itu, hasil mortalitas 

menunjukkan bahwa laju ekspolitasi ikan swanggi telah overexploitasi. Status ini 

diperkuat dengan ukuran pertama kali ikan swanggi tertangkap sebelum mencapai 

matang gonad. Selain itu analisis model produksi surplus serta model prediksi Y/R 

dan B/R menunjukkan bahwa ikan swanggi telah mengalami growth overfishing 

dan recruitment overfishing. Status stok yang telah overfishing harus dilakukan 

pengelolaan agar terjadi pemulihan sumberdaya ikan.  

Tujuan utama pengkajian stok ikan adalah menetapkan saran tentang 

pemanfaatan ikan secara optimum pada sebuah kawasan dalam durasi yang panjang 

atau berkesinambungan dari waktu ke waktu (Nuitja 2010). Maka dari itu, 

pengelolaan perikanan menjadi sangat penting bagi negara maritim seperti 

Indonesia. Saran pengelolaan berdasarkan hasil yang didapatkan adalah ikan 

swanggi di PPN Palabuhanratu masih dapat dieksploitasi dengan memperhatikan 

nilai TAC yang didapatkan yakni sebesar 13,60 ton/tahun. Alat tangkap yang 

digunakan harus selektif sehingga tidak menangkap ikan yang sedang memasuki 

fase matang gonad yang mempengaruhi proses reproduksi dan rekrutmen ikan. Ikan 

yang ditangkap harus memperhatikan besaran mata jaring dengan menggunakan 

umpan yang sesuai dengan target utama penangkapan sehingga tangkapan 

sampingan dapat lestari. 
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IV SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Sumberdaya ikan swanggi (Priacanthus macracanthus) berdasarkan kajian 

secara biologis dan ekologis telah mengalami growth overfishing dan recruitment 

overfishing sehingga mempengaruhi keberlanjutan sumberdaya ikan di Teluk 

Palabuhanratu.   

4.2 Saran 

Kajian ini memberikan informasi tekait status stok ikan swanggi sehingga 

dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam membuat regulasi. Kajian lebih lanjut 

dilakukan dengan menggunakan model lain sehingga menjadi pembanding dalam 

menerapkan regulasi yang tepat. Harapannya hasil kajian yang telah dilakukan 

selalu diinformasikan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan seperti dilakukan 

pelatihan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pelarangan 

menangkap ikan secara berlebihan dimusim pemijahan agar pemulihan sumberdaya 

ikan swanggi dapat terwujud.  
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