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2.1

TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi Umum Lingkungan Perairan Selat Sunda
lndonesia yang terletak di daerah tropis dikelilingi dua perairan,

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, diantara dua benua, Asia di belahan
bumi utara dan benua Australia di belahan bumi selatan. Kondisi alamnya
dipengaruhi oleh sirkulasi massa udara yang bergerak secara bergantian,
akibat

perubahan posisi

bumi terhadap

matahari yang

menyebabkan

terjadinya angin barat (west monsoon) dan angin timur (easf monsoon).
Terjadinya angin muson barat dan angin muson tirnur, perubahan lingkungan
oseanografi secara nyata mempengaruhi kehidupan biota yang berada di
dalamnya. Menurut Stequert dan Marsac (1989) wilayah yang merupakan
daerah muson terbagi berdasarkan kondisi iklirn, yaitu :
1)

Angin

muson barat

bertiup dari

Desember sampai

Maret, dengan

kecepatan rata-rata 4-6 mil per jam.
2) Angin

muson tirnur

ketanjutan dari

bergerak di utara Katulistiwa yang

angin

pasat tenggara,

bergerak

dari

merupakan

Juni

sampai

September. Kecepatan dan arah sering berubah terutama pada saat
massa udara dingin menuju ke selatan; dan

3) Periode muson peralihan yang bergerak April sampai Mei dan dari Oktober
sampai November. Pada masa transisi angin dengan kecepatan tinggi dan
berubah-ubah arah didominasi dari barat terutama di wilayah Katulistiwa.
Menurut Birowo dan Soemodihardjo (1992) letak Indonesia di Katulistiwa
menyebabkan fluktuasi suhu permukaan tidak besar, kisaran maksimum

hanya mencapai 3°C.Dikatakan selanjutnya, bahwa tejadinya perbedaan
kisaran suhu dan sailnitas adalah karena tinggi-nya curah huian, banyaknya
intrusi air sungai. Sebagai contoh, pengaruh angin musim barat di perairan
Selat Sunda menyebabkan kelompok layang bergerak ke timur, sehingga
komunitas nelayan lebih sering berada di wilayah utara.
Jumlah selat yangberada di dalam kepulauan Nusantara sangat banyak
dan diduga rnemiliki kekayaan alam khususnya untuk sub sektor perikanan,
tetapi inforrnasi yang-dapat diandalkan tentangkeberadaan masing-masing
selat tersebut dirasakan masih sangat sedikit.
Perairan Selat Sunda merupakan perairan yang mik, karena harnpir
setiap saat kondisinya dipengaruhi oleh karakteristik oseanik Sarnudera
Hindia dan

sifat

perairan

dangkal

Laut

Jawa.

Menurut

Kurnio

dan

Hardjawidjaksana (1995),keberadaan Gunung Krakatau yang terdiri dari
beberapa gugusan pulau yaitu Sertung, Rakata, Rakata Kecil (Pankng). dan
Anak Krakatau yang aktif, selalu memuntahkan material pirokiastik selang
antara 1 menit hingga 4 menit dan cenderung mengbasjlkan Tsunami dengan
gelombang sedang dan kecil. Topografi dasar laut Selat Sunda beragam
bentuknya, yaitu berbentuk paparan, berbagai kedalaman (slope2 berupa
mangkuk ( d e e p

sea basins), gunung di bawah laut (sea mount) dan

pen~clrlcc!landasar perairarl (troughs).
Kedalaman perairan Selat Sunda dapat dibagi menjadr tiga kategori
umum, yakni : 1) perairan oseanik (oceanic waters), 2) wilayah tengah selat,
dan 3)perairan dengan karakteristik laut dangkal (coastal water). Kondisi alam
tersebut memberikan peluang terhadap berbagai jenis usaha perikanan yang

dapat ditakukan (Manurung ef.al., 1998). Perbedaan kedalaman dengan sifat
alamnya akan memberikan karakteristik ienis ikan yang hidup di dalamnya,
selanjutnya mengarah kepada ragam jenis kapal dan alat tangkap yang
dipergunakan.
Arus pantai yang-terjadi di kedalaman laut ~ 2 0 0m adalah lebih merupakan
akibat angin dan arus pasang surut yang rata-rata memiliki pola relatif lernah
(Bishop, 1984). Dikatakan lebih laniut bahwa, arus di pantai dapat diketahu~
dengan Model Ekman yang dikembangkan dimana di dalamnya meliputi
pengaruh topografi dasar laut dan gmdasi tekanan.
Hasil penelitian arus yang dilaksanakan Lembaga Oseanologi Nasional
di perairan Selat Sunda pada kedalaman 25 m, berturut-turut : 11 Musim
Timur

(10-12 Juli1981), massa air dengan kecepatan rata-rata 51 crn per

detik di rnulut bagian utara mernasuki Selat Sunda. Sedangkan di pantai barat
.law Barat kecepatan rata-rata 75 cm per detik mengarah ke barat daya,
selanjutnya sernakin meningkat di bagan tengah selat meniad~rata-rata 122
crn per detik (Gambar 2.7).

2) Musim Peralihan 2

(16-18 Oktober 1982),

massa air yang datang. dari L. Jawa menjadi lebih rendah pada kisaran
kecepatan 16-31 cm per detik dengan kecenderungan mengarah ke selatan
dibandingkan musim timur. Di perairan sebelah barat selat arus lebih cepat
pada kisaran 123-154 cm per detik menuju ke tenggara, dengan arah yang
harnpir sama di pantai barat Jawa Barat kecepatan berkisar antara 46-73
cmldetik (Gambar 2.2). 3) Musim Barat (24-25 November 1981), rnassa air
dari L. Jawa kecepatan rata-rata 51 c m per detik sama dengan periode rnusim
timur (Juli 1981) dengan kecenderungan mengarah ke selatan. Kecepatan

tertinggi terjadi di bagian tengah selat dekat cfengan pantai barat Jawa Barat
mengarah ke barat, kecepatan rata-rata 98 cm per detik (Gambar 2.3).
Menurut Williams dan Samuel (1989) pergerakan massa cair cenderung sama
pada akselerasi gravitasi pada permukaan isobarik seimbang dengan gaya
Koriolis. Selanjutnya menurut Wyrtky (1964), arus perrnukaan dapat lebih dari
100 cmldetik atau sama dengan 2 knot (milliam),
keoepatarr adatat-: 3=g-

besaran numerik sebaran

!P

(2.1)

1 . 4 5 8 ~ 1 0 sin
- ~ (p

d~rnana,g adalah nilai gravitasi, ip sudut permukaan isobarik, 1.458 x

lo4

yang-merupakan dua kali kecepatan sudut rotasi bumi per detik, dan cp
besarnya lintang
Menurut

Bishop

(1984),

untuk

mengetahui

gerakan

air

dapat

menggunakan ketentuan Langrangian dan Eulerian, dimana pendekatan
koordinat dan fungsi waktu sebagai berikut :
x=A(~o~~o>zo,f)

Y =fz(xo.~a,~oxt)
2

=f,(x,,~o,zo,t)

dimana xo, yo, dan zo posisi pada waktu to.
Akselerasi kecepatan dapat digunakan sistem Langrangian :
u = ( ~ , / a , ) , , v = ( a , / a , ) , dan ~ = ( d , / a , ) ,
a, = ( ? : / a : ) , ,

a, = ( a Z / a : ) ,

dan a, = ( d : / a : ) ,

(2.5)

(2.6)

Koordinat x 3 . z dan i sebagai variabel bebas rnenghasilkan variabel kecepatan
~ = f i ( x , y , z , f ) .v = f , ( x , y , z , t ) dan w = f , ( x , y , z , t )

(2 7)

~ u i um
r mw
Gambar 2.1 Arah dan kecepatan arus (cmldetik) pada kdalarnan
25 m di bawah permukaan taut 10-12 JuIi 1 9 8 7
(diolah dari National Institute of Oceanology, 1981)

Bqur T~rnur

Gambar 2.2 Arah dart kecepatan arus (cmldetik) pada kedataman
25 r n di bawah permukaan laut 16-18 Oktober 1982
(diolah dari National Institute of Oceanology, $982)

W u r Timur

Gambar 2.3 Arah dan kecepatan ~ F U S(cmldetik) pada kedalaman
25 rn di bawah permukaan faut 24-25 November 1981
(diotah dari National Institute of Oceanology, 1981 )
Menurut Dahuri (7997). disadaFi bahm sumberdaya alam di darat akan
semakin berkurang atau sudah sem&in sukar untuk diberdayakan, laut dan di
kawasan

pantai

akan merupakan turnpuan harapan bag1 kelacjutan

pembangunan ekonomi di abad 21, mengingat Indonesia sebagai negara
kepulauan

dengan

berbagai

keanekaragaman

hayati

yang

klum

dirnanfaatkan secara optimal.
Sub sektor perikanan mmpakan slab satu kegiatan industri yang mermnjang
perekonomian negara Indonesia, seperti halnya beberapa negara yang juga
memiliki lingkungan perairanden-

kekayaan ahmnya.

Potensi dan pemanfaatan SDI taut di peraiwn Indonesia yang ematat
Tahun 1997 oleh Komnas (1998), terutama di perairan Laut Jawa tingkat

pemanfaatan SUM
melebihi dari potensi, sedangkan wilayah lain pada
umumnya masih rnemungkrnkan untuk dikalola dengan bark (Tab& 2.1).

Samudera Hindia m g i rnenjarfi INilayah dari perairan timur sampai
barat sepanjang 72 'BT, yaitu wilayah Maldives dan kepuleuan Chagos.
W~layah barat dari Tetuk

Oman di Lauf Arab,

basin Somalia, basin

Mascareignes termasuk terusan Mozambique. Mermju ke timur dafi Teluk
Benggala, pusat basin Samudera Hindi, Kepulauan Cocos, basin Whgrton

dan Utara Australia,: ctan peraimdiantara Australia dan Kepulauarr Shlnda.
Dinamika arus geostropik permukaan pada musim timur di perairan barat
Sumatera m u n j u k k m adanya pertemuan m s (konvergensi) musim dari
timur laut dengan arus katuftstiwa setatan (AKS) yang datang dari arah timur

Tabel 2.2.

Potensi dan pemanfaatan SD1 laut pelagis kecii & perairan
Indonesia Tahun 1997

Teluk Tomini
Teluk Arafura
Laut SulawesiS. Pasifik

Total
I

I

306
438

379
469

500
3.433

394

99

25

3.244

1.475

44

I

37
4

140
18

I

Surnber : Komnas. Pengkajian Stok SDI laut (1998).

I

I

Konvergensi atus semakin intensif ke arah pantai Sumatera dr sek~tar
muara Sdat Sun&, sebelurn akhrmya kedua arus musim dan AKS bergerak
menjauh (divergensi) di lintang 6'LS dan i03"BT (Syamsuddin, 7997).
Sdanjutnya dikatakan, arus geostropik pefmukaan p&a

musim bmur dl

perairan setatan Jawa menunjukkan daminasi gelombang dalam (internal

wave) yang bergerak dari timw ke barat.
Menurut Lukas (1997),anomali suhu permukaan laut (SPL) (seasurface

temperature anomalies) terbesar yang teFcatat dan bemubungan dengan
umbatan ( u p w i n g ) untuk wilayah perairan Indonesia, adalah di sepanjang
pantai selatan Sumatera, Jawa dan 1riaf-t Jaya. Variasi urnbalan ini tedihat dari

perubahan SPL yang mernpenganthi area yang luas dibandingkan umbalan
yang umumnya terjadi di sekitar lepas pantai, juga bila dbandingkan dengan

konsentrasi massa air panas di Samudera Pasifik, taut Cina Selatan yang
secara berkelanjutan befpengaruh terhadap ENS0 (El Nind

Osciffation). Dari Gambar 2.4 tet-lihat

Southern

bahva pada musim perelihan-I tahun

1996 terjadi 24 poin nilai anomali sampai menjefartg 1997, sampai rnenjelang
akhir 1998 nilai anomali tertls menurun.

Gambar 2.4.

Anomeli suhu - b a n di Samude~aHindia dan
Selat Sunda sejak OMDber 1983-1 997 (Lukas, 1997).

Densitas air disebut sebagai Sigma-f atau a,

diperoleh dari hasil

pengukuran suhu, tekanan dan salinitas. Air laut kondisinya lebih berat
drbandingkan air tawar (sekitar 1.025 g/crn3 bebanding dengan 1.000 g/cm3)
dan sekitar 800 lebih berat dibandingkan udara. Nilai densitas air laut berkisar
1.020 sampai 1.030 gfcm3 dengan perubahan terbesar terjadi di lapisan
permukaan dan dekat dengan pantai. Densitas akan menurun karena curah
hujan, intrusi massa air tawar dari aliran sungal, mencairnya es dan intensitas
penyinaran matahari (Bishop,

1984). Selaniutnya dikatakan, massa air laut

dengan densitas rendah cenderung akan berada di atas dari laprsan dengan
densitas tinggi, Keadaan ini sebagai kondisi stabil dengan kecil kemunskinan
terjadi percampuran (mixing water). Pada umumnya sigma p,,,d~peroleh
dengan rumus : o
dimana p
,.,

,,,,= (p ,.,,,

- 1) x 10'

(2.8)

dihitung dari salinitas, suhu dan tekanan. Sehjngga Sigma-t

pada tekanan atmosfir adalah sebesar :
(38

= 0 ,,a = (P,.,

- 1) x

lo3

(2.9)

Nilai air yangmengatir dari Laut Jawa ke Samudera Hindia melalui Selat
Sunda selalu bernilai positif meskipun magnitudnya berubah berdasarkan
musim (Wyrtky, 19611. Menurut Hasyirn (1996). p.da bulan Mei massa air
yang berasal dari Laut Jawcr clengan konaisi lebih hangat memasuki perairan
Seiat Sunda dan teriihat mendominasi samgai ke wilayah selatan selat. Suhu
yang terjadi berkisar 29"-30°C.

Dari data citra selanjutnya diketahui bahwa

pada bulan Juni terjadi perubahan yang mencolok, ha1 ini ditandai dengan
massa air Laut Jawa yang masuk ke Selat Sunda mendapat tekanan ke arah

barat, dengan kisaran suhu 30.0"-31.O°C. Sedangkan pada bulan Juli massa
air yang-datang-dariLaut Jawa tidak terlalu kuat, dengan kisaran suhu 30.0"31.O0C, di perairan bagian selatan suhu lebih dingin berkisar 29.0"-30.0aC.
Musim Barat (.MB) yang disepakati mulai dari bulan November sampai
Januari, dari hasil pengamatan Pasaribu (1998), suhu permukaan perairan
Selat Sunda berkisar 28.0-31,5"C dan salinitas permukaan pada kisaran 29.032,4%0. Selanjutnya, pada bulan Maret 1998 yang masuk dalam periode
musim peralihan 1 CMP-7) dibandinakan pada bulan Januari suhu permukaan
lebih hangat, yaitu pada kisaran 29,7"-33,O0C dengan rata-rata 29,99"C.
Salinitas permukaan menuniukkan nilai lebih tinggipda 30.5-32,5%0.
Variabilitas faktor lingkungan perairan Selat Sunda sangat tinggi, ha1 ini
berpengaruh terhadap
(Manurung et

ketersediaan

ikan dan

kelaikan tangkap

ikan

a/.
, 1998). Beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh

terhadap keberadaan SDI adalah suhu,. salinitas dan kelarutan oksigen.
Ketiganya menarik untuk dicerrnati karena relatif mudah dalam perolehan
data, sehingga hasil kaiian dapat diiadikan pedoman dalam aplikasi eksploitasi
SDI. Keberadaan SDI akan diketahuinya dari kelimpahan, pola penyebaran
nelayan

yang- dihubungkan

dengan

perubahan

musim

dan

kondisi

oseanografi.
2.3

Kondisi Perairan Laut Jawa

Menurut Petit et a/.(1996) pada periode : a) musim peralihan 2 1994 di
perairan Laut Jawa salinitas berkisar 31.2-33.5s dengan isohaline 32.7%0;b)
musim peralihan 1, 1995 salinitas terrendah terlihat sepanjang. pantai timur

Sumatera dengan isohaline 33.5%. Dibandingkan dengan a) musim peralihan
1 1993 (April 1993).rata-ratasalinitas lebih rendah 0.5% dan umumnya massa
air bergerak memasuki Selat Sunda (Gambar 2.5a). b) musim peralihan 1
1994 (Februari 1994).massa air dengan salinitas lebih rendah 33.2%~
bergerak
ke barat menyusuri pantai utara Jawa, badan air dengan salinitas lebih tinggi
berada di lapisan yang. lebih dalam dengan rata-rata 33.7%0(Gambar 2.5b).

c).musim timur (Mei 19951, salinitas lebih tinggi 32.6%0terlihat berlapis secara
horisontal dari witayah timur dengan gradasi menurun terus meniadi 32.0%~
di
perairan Sefat Sunda bagian utara (Gambar 2.5~); ha1 ini berhubungan
dengan rencfahnya curah hujan p.ada musim timur. Menurut Cotel dan Petit
(1996). pada saat ini nilai indeks yang dipakai dari beberapa spesies ikan
yang terdapat di Atlantik Utara, meskipun hasilnya mendekati beberapa jenis
ikan pelagis di daerah tropis. Selanjutnya dikatakan, pada pengoperasian di
dalam

karamba

pengukuran

dengan

20LogR.

Johannesson

(1984)

menghasilkan 4 5 d B relatif sama dengan spesies Decapterus russelli atau

Decapterus kuroides pada frekuensi yangsama, sedangkan hasil pengukuran
jenis lain merupakan pelengkap. Hasil rekaman dengan menggunakan 100mV

threshold dan pengukuran balik 300 mV threshold, dimana hasil eliminasi
menunjukkan bahwa ikan berukuran lebih kecil lebih sedikit jumlahnya.
Menurut Cotel dan F6tit (1936!, diketat~uibeberap-a rata-rata nilai izdolcs
dengan 100 mV threshold lebih baik jika dibandingkan dengan pengukuran
secara seri d e n s n 300 mV threshold, terhadap beberapa ienis ikan. Nilai TS
hasil uji coba terhadap beberapa jenis ikan pelagis kecil adalah : 1) Iayang

(Decapterus russellQ : TS = 47.7 dB (panjang_= 16 cm); 2) selar bentong

(Selar crumenophthalmus) : TS = -44.9 dB (panjang g 6 cm); dan kembung
(fiastrelliger kanagutfa).: TS = -50 dB (panjang .1 I cml. Selaniutnya, nilai
indeks hubungannya dengan threshold dapat dilihat pada Lampiran 23.
Perubahan kondisi lingkungan perairan untuk setiap musim mernberikan
pengaruh juga terhadap pergerakan nelayan, perubahan daerah penangkapan
ikan dan pasar di sekitar Propinsi Jawa Barat dan Jakarta. Salah satu jenis
ikan pelagis kecil seperti ikan layang (Decapterus spp.) terpengaruh dengan
perubahan angi-n muson dan kondisi oseanografi, terutarna di Laut Jawa.
Pada musim barat, disaat massa air dengan salinitas rendah rnernasuki Laut
Jawa dari berbagai pintu seperti Selat Makassar, Selat Bali dan Flores; layang
bergerak ke arah barat. Menurut Potier dan Petit (1995). strategi penangkapan
layang teraantungp.ada kondisi lingkungan perairan.
Sejak tahun 1985 diketahui, pada musim barat sampai menjelang musim
peralihan 1 nelayan pukat cincin (purse seine)komunitas terpadat berada di
sekitar perairan Selat Makassar. Akhir musim peralihan-1 sampai rnusim timur
nelayan beroperasi di perairan Laut Cina Selatan; .sedangkan pada musim
peralihan-2 dari mulai awal September sampai akhir Oktober mereka kembali
ke Laut Jawa, terutama pada saat angin muson bergerak dari barat laut
(North-West Monsoon).
2.4

lnforrnasi Sumberdaya Perikanan Terpadu di Selat Sunda
Selat Sunda mefupakan selat yang dinamis, terletak diantara Pulau

Sumatera dengan Pulau Jawa dimana massa air dari Laut Jawa bercarnpur
dengan massa air yang Wrasal dari Samudera Hindia. Menurut Manurung et

a/.(1998), pada butan Mei 1996 konctisi perairam di dekat mdut a#ongterisi
oleh massa air laut Jaw. dari permukaan sampai ka dekat dasar dengan suhu

a) .Musim Peralihan 2 (Oktober 1993)

b) Musim Peralihan :I
(Februari 1994)

I

103.03

I

I

1 0 Q m : 1-03

I

I

I

I

I

I

3 0 6 . 0 2 107.m 1
0B.m : 3-m.

ll0.m

c) Musim Timur-(Mi 1995)

I

1 0 9 0 ~ 1m.m

I

to5.m

I

to6.m

to7.m. tcmuo

I

'

tm.m ~ o . m

Bcljur Timur

Gambar 2.5

S e a n salinitas rata-rata di taut dawa
a) MP-2, b) NIP-1 dan c) NIT (Petit et &., t996)

Pertemuan massa alr di Selat S h r u b memberikan pengarutr krhadap
keberadaan surnberdaya ikan (SDI),

sehingga perairan tersebut cukup

menarik untuk tefus dtkajt. Harnplr setlap muslm pefairan Sdat Sunda p n l a h
nelayan yang beroperesi menangkap ikan retatif banyak, karma kebutuhan
akan ikan di sepanjang pantai barat J a w Barat s e w n meningkat dengan
berkernbangnya berbagai industrr dan industn pariwisata. Menurut Harinto
(1997), perkembangan ekonornt di kawasan Selat Sunda menjelang PJP
Tahap II semakin pesat, wilayah ini b&embang
wisata

yang

otomatis

diikuti

oleh

menjadi daerah industn dan

perkembangan jumlah

pemukiman

penduduk, dan penambahan sarana dan prasarana pendukung.
Salah satu perangkat untuk melengkapt infonnasi di b

i perikanan

adalah dengan metode akustik datam mempelajan kelompok-kelompok ikan,
tingkah

laku

dan

hubungannya

dengan

(Orlowski,199f3). Karma, msnurut Simard

et

faktor-faktur

a/. (1993).

lingkungan

ikan pada

suatu witayah tidak selarnsrya dalam keadaan acak tetapi dapat membentuk
keiompok temantung dari kondisi fisik, lingkungan dan faktoc biologi; termasuk
aktivitas seperti mencari makan, adanya predator, w
a
nrnigrasi, reprcpQlksi
dan seleksi karma lingkungan. Dengan mean volume tm%sc&&ring skength

(MVBS) untuk jenis ikan pekgis kecil yang diamati secara transek sejajar,
dengan memperhitungkan echo

integration unit (EIUs) yang dikomhinasi

dengan n i d d krigng serta memperhitungkan kedalaman la*
member-

*pat

gembaran yang baik dengan aplikasi geostatistik. Menurut

Pasaribu (1998), perhitungan densitas ikan di peraim Selat Sunda ditakukan

dengan mengintegrasi gefna yang berasal dari ketompok-kebmpok ikan yang

terdeteksi, kelompok tersebut dianggap membentuk suatu lapisan perairan
yang -tebal perairan sesuai ketebalan keiompok ikan. Selaniutnya dikatakan,
lapisan perairan ini merupakan bidang-bidang datar dan integrasi gema
dilakukan untuk bidang datar berlapis-lapis dan bemrutan hingga seluruh
volume

perairan

yang

dibentuk

kelompok

ikan

terintegrasi

secara

bseluruhan.
Data panjang. ikan yang dlperoleh dapat dijadikan patokan untuk
menentukan parameter target strength (TS), jika menggunakan analisls yang
sama akan menghasilkan amplitudo scattering. yang- normal

IF[,

dengan

parameter panjang L yang dihubungkan dengan U h , dimana h mempakan
panianggelombang.. Selaniutnya dengan mengikuti persamaan

(Ding

a,1998).

Pemanfaatan data g-enanderaan iauh (inderaia). satelit khususnya
NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration-Advanced
Very Him Resolution Radiometer) rnerupakan salah satu peluang untuk
mendeteksi suhu permukaan laut (SPL) terhadap suatu area yang cukup luas
secara sinoptik. Menurut Hasyim C1996), liputan sinoptik untuk perairan Selat
Sunda dan sekitamya hanya dalam dua lintasan berurutan dengan frekuensi
yang sangat tinggi (4 llntasan per han), biaya yangrelat~fmurah d~bandlngkan
dengan cara-cara lain. Kemampuan menganalis~s
liputan sinoptik in1 berguna
untuk mengetahui fenomena oseanografi khususnya upwelling atau fmnt yang
merupakan indikator daerah berpotensi ikan (Myers dan Hick, 1990).

Selanjutnya dikatakan, saat ini penelitian dengan basis pada NOAA-AVHRR
yang .datanya diverifikasi dengan hasil penelitian oseanografi langsung di
lapangan, untuk wilayah perairan Australia bagian barat telah diketahui
dengan ielas adanya pergerakan massa air. Terlihat pada arus Leewin, suhu
panas dengan safinitas rendah yang berasal dari daerah tropis menuju ke
selatan, secara jelas mempengaruhi kondisi cuaca clan flora dan fauna laut di
sekitamya. Meskipun tuna sirip biru-southern bluefin tuna (Thunnus rnacmyij]
yang -merupakan biota asli daerah tropis tidak seiring-dengan arus Leewin,
akan tetapi ha1 ini berhubungan dengan tersedianya makanan yang baik dan
menyebabkan konsentrasi ie.nis tuna tersebut rneningkat yang-dibuktikan
dengan hasil tangkapan yang cenderung meningkat. Syamsuddin (1997)
mengatakan bahwa, penggunaan data citra suhu permukaan laut (SPL1,saat
ini masih sedikit, terutama bagi ilmu pengetahuan dan komersial. Diperkirakan
pada suatu saat nanti jumlab pengguna iasa citra SPL akan semakin
bertambah. Hal ini disebabkan karena untuk perairan Indonesia memang
rnasih diperlukan aI~oritmasendiri untuk penerapannya,. yaitu dengan terus
memperkaya informasi karakteristik perairan taut Indonesia. Perlu untuk terus
dilakukan kejasama yang - baik antara ahli fisika o s e a n ~ a f ioseanografi
,
perikanan dengan para ahli pengideraan jauh.
Menurut Stequert dan Marsac (19892.
kandungan Worofil-a maksimum
yang diketahui dari aktivitas fotosintesis, bemubungan erat dengan terjadinya
upwelling, diverge.nsi atau umbalan. Lebih laniut dikatakan bahwa, konsentrasi
terbesar klorofil-a di perairan Samudera Hindia terdapat disekitar lintang 11OS
dart permukaan sampai kedalaman 80m pada witayah

termoklin, dengan

konsentrasi nitrat tinggi. Kondisi perairan dengan konsentrasi klorofjl-a
20mg/m3 untuk kisaran jarak 100m merupakan indikator wilayah yang subur,
sedangkan di atas 0.2mg/m3 cukup bagi kehidupan plankton dan sebagai
indikator daerah penangkapan yang baik (Butler et a1. ,I
988). Sedangkan
menurut Winamo et a/. (1999) periode musim barat 1998 di perairan Selat
Sunda dan selatan Jawa Sarnudera Hindia, sebaran kandungan klorofil-a
terbesar 0.09mg/m3 dan terkedl 0.005mglm3. Pada saat yang bersamaan
hasil tangkapan ikan tuna 0.9 untuk nilai pancing rata-rata (bookrate).
Untuk mendeteksi konsentrasi produktivitas primer bisa dilakukan
dengan

cara

1)

specfrophotometer, 2)

fluororneter. 3) HPLC (High

Performance Liquid Chromatography) dan 4) dari data image SeaWiFS.
2.5

Sumberdaya lkan Perairan Selat Sunda
Gerakan migrasi ikan dapat disebabkan oleh arus bersifat acak seperti

halnya benda hanyut,

dan gerakan menghanyut tetapi

lebih terarah

(Harden,$968). Dijelaskan lebih lanjut oleh Harden (1984), gerakan migrasi
pergi dan kembali ke suatu tempat tertentu lebih didasari pada akibat musim
yang berubah secara berkala. Gerakan ikan dapat pula dipengaruhi oleh
tersedianya makanan, kondisi gerakan arus dan beberapa faktor oseanografi.
lkan layang deles (Decapferus macrosoma) yang selalu tertangkap di
bagian tiinur Laut Jawa terjadi pada September-Maret, sedangkan layang
(Decapterus russell~
terjadi pada April-Agustus, di perairan Laut Cina Sefatan
tertangkap lebih banvak. Perluasan daerah penangkapan pukat cincin ke arah

bagian Timur Laut Jawa terjadi pada musim peralihan 2 (Agustus-Oktober)
(Banon dan Duto. 1998).
Wjopriono et a/.(1988) mengemukakan, di tempat-tempat pendaratan
ikan sering diketahui adanya fluktuasi yang aneh dari ikan jenis layang, baik
ditinjau secara tahunan atau musiman. Selanjutnya dikatakan ha1 ini terjadi
karena populasi ikan di iaut tidak saja dipengaruhi oleh karakteristik secara
internal dari populasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan
aiamnya. Kelimpahan dari beberapa ikan pelagis sangat dipengaruhj oleh
perubahan iklim jangka panjang dan global.
Menurut Pasaribu (1998), jurnlah target ikan tunggal yang terdeteksi di
perairan Selat Sunda pada bulan Januari (periode rnusirn barat) yang
berjumlah 1.7 ekor per m3 dengan nilai target strength menyebar dari -50dB
hingga -20dB, dengan nilai target strength -5WB mendominasi ukuran ikan
yang terdeteksi yaitu sejurnlah 0.85 ekor per
dan +dB;

m3, selanjutnya nilai 4 7 d B

total target tunggal terbanyak pada strata kedalaman II (2 40

sampai 60 m). Kemudian dikatakan, pada bulan Maret (periode musirn
peralihan 1) nihai sebaran tatget strength yang sarna yaitu -5OdB hingga

-

20dB, total target tunggal yang terdeteksi berjumlah 92.9 ekor per rn3. Nilai
target sfrengfh terbanyak pada strata kedalaman IV

60 sampai 80 m)

sebanyak 34.9 ekor per m3, disusul strata kedalaman VI dan VII. Sedanykan
pada bulan Juli jumlah total target tunggal 7.2 ekor per m3. Nilai target strength
menyebar dari -dB

sampai -20dB.

Jumlah target tunggal terbanyak

terdapat pada strata kedalaman I, disusul pada strata kedalaman'll.

Penangkapan ikan di perairar? Selat Sunda dilakukan sepanjang tahun
dan

puncaknya

pada

bulan

September-November

(Balikanlut,

1995).

Penangkapan pada musim timur bulan Juli-Oktober di daerah Batu Karas atau
daerah Legok Jawa, Ciparanti, Cibening, Batu Unggul, Batu Belah, Cimedang,
Pamayang dan perairan Sancang. Sedangkan di perairan sekitar Labuan
daerah penangkapan yaitu di perairan Tanjung Lisung, Batu Hideung,
Cikujang, Cemara, Sumur dan Pulau Panaitan.
Produksi perikanan di Kabupaten Pandeglang terutama yang didaratkan
di Tempat Pendaratan lkan (TPI) Labuan, berasal dari berbagai jenis alat
tangkap sepeti~pukat cincin (purse seine), jaring insang (gill net), jaring
hanyut (trammel net), payang (bag seine net), cantrang atau dogol (danish
seine) atau dapat dikatakan sebagai jaring trawl semu (shadow trawl) dan
arad (mini trawl) (Subani dan Barus, 1989). Sedangkan alat yang dioperasikan
di dasar perairan seperti jaring arad, cantrang atau jaring insang dasar
(bottom gil/ net) hampir dioperasikan sepanjang tahun, selebihnya digunakan
bagan, baik yang berbentuk statis (Bagan Tancap) maupun mobil (Bagan
Apung) (Balikanlut, 1995).
MenuNt Komisi Nasional (Komnas) Pengkajian Stok Sumberdaya lkan
Laut (1998) untuk pendugaan angka potensi disusun keiompok-kelompok :
Pelagis besar, pelagis kecil, demersal, udanglkrustasea lainnya, ikan karang,
ikan hias, rumput laut, moluska/teripanglubur-ubur. Nama-nama jenis ikan
yang termasuk kelompok dapat diiihat pada Tabel 2.2 dan Lampiran 20.
Beberapa jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap pukat cincin banyak
didaratkan di berbagai tempat-tempat pendamtan ikan (TPI) terutama di

pantai utara Jawa seperti peiabuhan Tegal, Pekalongan dan Juwana. Menurut
Suwarso ef a/. (1995). tercatat dari sebelas spesies sejumlah 90°h, terutama
adalah terdiri dari layang (Decapterus spp.) tertangkap hampir setiap saat
(lebih dari 50%), kemudian tenggiri papan (Scomberomorus guttatus) (sebesar
18Oh). lemuru (Amblygaster sirm) (sekitar 7,4%), lemuru (Sanlinella gibbosa)
dan selar bentong (Selar crumenophfhalmus) (sebesar 7%) dari keseluruhan
jumlah produksi.
Beberapa jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap di perairan laut Jawa
juga tertangkap di Selat Sunda, bahkan kecenderungan tertangkap hampir
sepanjang tahun, kecuali pada periode permulaan sampai akhir musim barat.
Di perairan Laut Jaiva perkiraan pertumbuhan panjang ikan terutarna untuk
tiga species seperti kembung-round scad (Decaptems macrosoma) (Atmaja,
1988, Wdodo 1988a dan 1998b), D. msselli (Widodo 1998a dan 1988b;
Sadhatomo et at., 1983), dan Rastrelliger kanagurta (Sudjastani. 1974;
Nurhakim, 1993) (Suwarso ef a/. , 1995).
Perhitungan pendugaan besamya populasi ditinjau dari hasil tangkap
dan jumlah kapal yang beroperasi di suatu wilayah perairan, didasarkan pada
data yang terkumpul. Kapal yang dihitung tewtama adalah yang menangkap
ikan sejenis; dimana salah satu unit alat dipakai sebagai standar dalam
~an
analisis. Menurut Effendi (1997) care sederliaria unluk n ~ e r ~ e r ~ t udan
memproyeksikan hasil tangkapan per satuan upaya dengan mengetahui
sediaan, menggunakan rumus :

y=a+bx

(2.11)

dimana : a = titik potong garis dengan sumbu y, b = sudut garis, x = hasil
tangkap kumulatif, dan y = hasil tangkap per satuan upaya.

Konstanta a dan b diperoleh dengan formula

dimana N = jumlah nilai y

dengan mengetahui a

dan b telah ditentukan, dugaan besarnya populasi

didapat dari : x (bila y=O) =

2.6

-

(2.14)

Kisaran Faktor Oseanografi pada Zonasi Perairan

Zonasi oseanik, perairan tengah Selat Sunda dan perairan dengan
karakteristik Laut Jawa diambil dari pendekatan beberapa hasil penelitian
terdahulu,

dengan

membandingkan beberapa faktor

oseanografi dan

karakteristiknya. Data hasil riset yang dilaksanakan pada beberapa musim
berturut-iurut dari tahun 1981, 1989, 1990 dan 1992-1998 seperti yang terlihat
pada Tabel 2.3,2.4 dan 2.5.

Tabel 2.2. Kelompok bebefapa surnbedaya ikan taut tndonesia dan
yang tertangkap ofeh nelayan Lahuart.

Hitam (F-

.niger), Layur (Trichiurus haamda).

(LeffMeffMrns
nebuEosu~),Kakap (Lu@mls sp.),
. ( P ~ u s c a n i u s )Buntal.
.
Landak fDhdon
Kue - - (CZS3ngoEdes sp.). -erot
rnaculatus).
Kervng. - .

Tabel 2.3. Kisaran kondisl osean

SPL = suhu permukaan taut

Tabel 2.4

Kisaran kondisi perairan dangkal 1.Jawa kawasan utara Jawa

I

W i d a n S

Tabel 2.5.

"

.

Kisaran kondisi oseanograft karakteristik perairan Selat
Sunda rnusim barat dan rnusirn peralihan I

SPL = suhu permukaan laut

2.7

ARIS dan Upwelling di Perairan Pantai
Dinamika gerakan massa air sangat penting.untuk bidang-perikanan

terutarna di perairan pantai. Menurut Bishop (1984) bahwa, salah satu rumus
Ekman mengekspresikan keseimbangan =sekan yang-diakibatkan anan dan

gaya Koriolis, dengan asumsi terjadi di perairan dalam dan massa air
homogen tanpa akselerasi horisontal. Kemudian dikatakan, bentuk turunan
keduanya rnerneriukan kondisi lingkungan seperti komponen angin yang
secara proporsional rnenyebabkan aerakan arus di permukaan, yaitu pada
kedalarnan z = 0 , sedangkan pengaruh angin di dasar perairan dianggap tidak
ada, yaitu z = a,. u = v = 0.

Upwelling merupakan gerakan massa air dari lapisan bawah ke

permukaan yang-gerakannya terlihat dari divergen arus perrnukaan, ha1 In1
menyebabkan perubahan nutrisi dan keberadaan ikan di sekitamya Menurut
Bishop (1984) bahwa, upwelling yang teaadi di perairan pantai terutama di
wilayah perairan bagian barat dari daratan, dimana kekuatan angin yang
dikombinasikan denMn

gerakan angin akibat

pengaruh rotasi

buml,

menyebabkan pergerakan massa air di lepas pantai di bagian permukaan.
Salah satu problem yang dihadapi dalam mempelaBri pergerakan di
udara dan di perairan adalah bagaimaria mengetahui arah dan kecepatan
menegak (velocity and vertical directon). Pada umumnya kecepatan menegak
sangat kecil nilainya jika dibandingkan dengan luas area yang diamati. Karena
kecilnya pergerakan vertikal tersebut palingtidak dapat mengetahui arahnya
dengan perbandingan. Menurut Jerome and Samuel (1989), pada umumnya
kecepatan menegak (vertikal) adalah kecil nilainya, meskipun demikian kita
dapat

mengetahui

arahnya

dalarn

skala

yang

lebih

kecil

memperhitungen dan menghubungkan beberapa titik dari

dengan

perubahan

densitas dan wakiunya.
Angi-n muson yang.te@di di Samudera Pasifik menyebabkan massa air
dingin di kawasan arus Kuroshio dan beberapa bentuk upwelling. Fenomena
alarn yang dapat dijadikan tanda-tanda umum teriadinya upwlfing menurut

Stommel dan Yoshida (1972),dengan studi kasus Arus Kurosttia diantaranya
1)

teriadinya pemanasan yang minimum di bagi-an negara Kdifom~a
dibandingkan dengan kawasan barat; dan

2)

terjadinya arus yang kuat di sekicitar wilayah pantai.

