5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpufan sebagai berikut :

1) Massa air dari utara bergerak sepanjang tahun memasuki Selat Sunda

sejajar pantai Jawa Barat sampai melewati P. Panaitan. Bersifat stabrl
dan bukan merupakan massa air campuran ditandai dengan perbedaan
yang kecil dari faktor-faktor oseanografi seperti suhu, satinitas dan nilai
densitas (sigma-t) dari titik-titik hidrografi pada isotherm antara perairan L.
Jawa dan Samudera Hjldia.
2) Dari hasil pengukuran tidak langsungterjadi penaikan massa air hampir

sepanjang tahun dengan kisaran komponen w positip kecepatan 1.505.49 cmldetik di wilayah41ayah

pada musim : a) Musim Peralihan-I, di

v

utara Ujung Kulon, b) Musim Timur, di utara P. Panattan, c) Musim
Peralihan-2, di wilayah tubir, dan d) Musim Barat, di selatan Teluk
Lampung. Sedangkan dari pengukuran langsung dengan menggunakan
)
ADCP yang dilaksanakan pada Se~tember4998 den Juli 1999, bahwa :I

Musim Peralihan-2, massa air L. Jawa dengan kisaran kecepatan 30-50
cmldetik dan mengarah ke selatan. Naiknya massa air ditandai dengan
konsentrasi klorofil-a berkisar 2 3 mg/m3 dibandingkan dengan di wilayah
L. Jawa 0.3-0.4 mg/m3. 2) Musim Timur, arus dengan arah selatan

sampai barat kecepatan 1-32 cmldetik. Komponen w sebagai indikator
naiknya massa air, ditandai dengan rneningkatnya konsentrasi klorofil-a
dari L. Jawa 0.2-0.35 mg/m3 menjadi pada kisaran 0.2-0.55 mglm3.
3) Hasil konversi per musim, pada Musim Peralihan-I dan Musim Fmur

kisaran TS untuk tongkol adalah -36.64 sd.

- 42.80 dB d r: 1.26 dan 1.57

cm dengan densitas padat di tapisan 35-125 m. Nilai target manurun
pada Musim Peralihan-2 kisaran TS --34.30 sd. 41.98d6, d

+-

1-69 dan

1.30 cm dan Musim Barat TS -37.76dB d 5 I.51 cm, dengan densitas
padat terdapat dt kedalamar! 4 0 4 0 m.
4) Zona dengan kelompok ikan yang terpadat rata-rata per lapisan per

musim (jumlah dalam ekor/1000m3) yang terdeteksi adalah sebagai

berilwt : a) Musim Peralihan-1, di zona L, suhu 20.1-21 .O°C, salinitas
35.2-35.3%0,lapisan 70 m, densitas 34.4 ekor; b) Musim Timur, di zona B,
suhu 30.1-31.OoC, salinitas 33.5-33.8%~.lapisan 100 rn, densitas 566.1
ekor; 3) Musim Peratihan-2, di zona 8-3, suhu 30.1-31 .O°C, saiinitas 33.5

33.8%0,lapisan 54 m, densitas 24.9 ekor; 4) Musim Barat, di zona D,
suhu 28.1-29.0°C, lapisan 44 m, salinitas 33.4-33.6%0,densitas 50.6 ekor.
5) Kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan fakta keberadaan ikan

pada : a) Musim Peralihan-1, wilayah terpadat dengan jumlah kapal 190
unit, pergerakannya tidak seiring dengan sebaran SPL 30.0-30.5"C dan
tidak berada di wilayah dengan densitas tinggi >70 ekor/1000m3 di
selatan Teluk

Lampung. Teluk Semangka dan di batas oseanik

Samudera Hindia. b) Musim Timur, wilayah terpadat dengan 230 unit
hanya 30 sampai 40 unit saja yangberoperasi pada SPL 30.0-305°C dan
wilayah dengan densitas rata-rata padat >26 ekor11000m3 di selatan
Teluk Lampung. c) Musim Peralihan-2, kordinat dengan jumtah kapal
penangkap terbanyak 730 unit lebih mengarah ke barat mengikuti suhu
lebih dingin pada kisaran SPL 28.5-295°C. Di wilayah perairan antara P.
Panaitan dan Ujung Kulon dengan densitas rata-rata >4-8 ekor/t000m3
hanya berkisar 20 sampai 40 unit. d)..Musirn Barat, kagal nelayan lebih
memilih Laut Jawa sebagai daerah penangkapan. Kisaran SPL 28.328.7OC lebih dingin dibandingkan musim-musim lainnya, kapal yang
beroperasi hanya 30 unit, densitas >120 ekor11000m3 terdapat di tengah
antara selatan Teluk Semangka dengan Pulau Panaitan.

5.2 Saran
Para nelayan yang beroperasi di daerah penangkapan ikan pada setiap
luas 10 x 10 milZ per musim, umumnya tidak beroperasi di wilayah dengan
densitas ikan yang tinggi. Untuk rneninakatkan keberhasilan para nelayan
diperlukan informasi daerah penangkapan ikan secara lsbih baik lagi, yaitu
bekejasama dengan koperasi perikanan dan melakukan penelitian per
musim paling tidak selama lima tahun.

