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Abstract 

Beach seine fisheries is the predominant fishery in the inner Ambon bay. Catch 
of the beach seine are mostly anchovies, sardines, and juveniles of others species which 
are mainly sold to the pole and line operators fishing for tuna. This gear covers the 
whole water column and literally sieves every object-small fish and all-in the water 
where the gear passes. Small individuals are not given a chance to grow. The uses of 
fine meshed beach seines may be contributing to growth over-fishing in the bay. 
 The main objective of this study is to evaluate what has been being lost in terms 
of average total yield due to the uses of gears with fine-meshed webbing, and to 
determine the optimum mesh size of beach seine gears in fishing the multi-species stock 
comprising anchovies and sardines. 
 The analytical yield model or the Yield Per Recruit (YPR) evaluates the catch in 
weight one might expect from a fish population under different combinations of the 
amount of fishing and the age at which the fish become vulnerable to the fishing gear 
given certain von Bertalanffy growth parameters and mortality rates of the stock in 
question. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perairan Teluk Ambon Bagian Dalam sejak dulu dikenal sebagai ladang ikan 

umpan dimana  mendukung perikanan tuna-cakalang (skipjack pole and liner) dalam 

menyediakan ikan umpan hidup. Ikan umpan yang tertangkap umumnya pada malam 

hari dengan menggunakan pukat pantai (beach seine), kadang-kadang menggunakan 

bantuan cahaya dalam mengumpulkan  ikan; hasil tangkapan pukat pantai terdiri 

terutama dari jenis teri/anchovy (Stolephorus sp,), tembang/sardine (Sardinella sp), 

layang (Decapterus sp), kembung (Rastrelliger sp), dan berbagai spesies lainnya pada 

stadia juwana dalam prosentase kecil seperti baronang (Siganus sp), bubara (Caranx 

sp), selar (Selar sp) dan lainnya. Hasil tangkapan sebagaian besar dijual kepada 

operator huhate (pole and line) sebagai umpan dalam penangkapan cakalang (Skipjack). 

Dari hasil tangkapan dengan alat pukat pantai ini, spesies teri atau anchovy (nama lokal 

adalah puri) kebanyakan disukai oleh operator huhate sebagai umpan hidup, di samping 

tembang atau sardine (nama lokalnya make). Spesies tersebut merupakan spesies 

predominan pada perikanan ikan umpan di teluk ini, baik dalam jumlah maupun dalam 

waktu. 

 Parairan Teluk Ambon Bagian Dalam telah dipandang oleh naturalis terbesar di 

abad terakhir (Wallace) sebagai satu dari lingkungan laut terkaya di dunia, dalam arti 

produksi koral, kerang dan ikannya. Sebelum tahun 1975, ikan umpan berlimpah di 

teluk ini; keluhan para nelayan akibat menurunnya stok telah dilaporkan oleh 

Sumadhiharga, (1978) dan Wouthuyzen dkk (1984). Penelitian Pattikawa dan Ongkers 

(2002) melaporkan telah terjadi kelebihan tangkap pada spesies teri (Stolephorus 

indicus). Penelitian oleh Latumeten (2003) menggunakan akustik melaporkan bahwa 

sudah terjadi kelebihan tangkap pada sumberdaya ikan umpan dimana potensi lestari 

(MSY) sebesar 8,8 ton/bulan dan tingkat pemanfaatan sebesar rata-rata 9,3 ton/bulan. 

Hasil tangkapan pukat pantai 513 ton /tahun (Anonimous, 1995) menurun menjadi 

302.7 ton/tahun (Anonimous, 1999). Pengamatan yang ada, bagaimanapun memberi 

kesan bahwa dekade dimana salah menggunakan area ini yang mana berhubungan 

dengan penambahan tekanan populasi. Sebagai contoh, penggunaan jaring bermata 
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halus (fine mesh webbing). Alat ini menyapu semua bagian kolom air dan secara 

harfiah adalah menyaring setiap objek dalam air dimana dilewati oleh alat  ini, ikan 

berbagai ukuran dan semua objek tersaring. Individu-individu berukuran kecil tidak 

mempunyai kesempatan untuk bertumbuh. Penggunaan jaring bermata halus pada pukat 

pantai ini mempunyai kontribusi dalam “growth overfishing” di teluk ini. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kajian tentang kehilangan hasil 

tangkapan  berhubungan dengan efektifitas dan intensitas penangkapan serta melihat 

ukuran optimum mata jaring pada perikanan multispesies ini. 

 

 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan utama dari studi ini adalah mengevaluasi kehilangan (lost) dalam arti 

rataan hasil tangkapan total yang berhubungan dengan penggunaan alat tangkap yang 

menggunakan jaring bermata halus dan mengkaji ukuran optimun mata jaring pada 

perikanan stok multispesies yang terdiri dari anchovy dan sardine. 

 Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi nilai maksimum 

dari Yield Per Recruit (Hasil Tangkapan Per Rekrut) yang dikenal dengan Hasil 

Tangkapan Maksimum Per Rekrut (MSY/R) demi tercapai pengelolaan yang 

berkelanjutan dari ikan umpan di Teluk Ambon Bagian Dalam. 

 

1.3. Hipotesis 

 Jika kehilangan hasil tangkapan per recruit tidak  melampui hasil tangkapan 

maksimum lestari per rekrut, maka stok ikan umpan dapat terjaga dan berkelanjutan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

2.1 Metode Pengambilan Contoh 

 Pengambilan contoh dilakukan per minggu dari hasil operasi pukat pantai. 

Proses pengkoleksian meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Sebelum hasil tangkapan dipindahkan ke jaring apung (gogona), contoh 

ditanggul (scooped) secara acak dari ikan-ikan yang tercampur secara baik 
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dalam kantong dengan menggunakan  tanggul (scoop net). Temperatur air laut 

akan dicatat selama koleksi pengambilan contoh. 

2. Contoh-contoh ikan akan disortir per spesies. Berat dan jumlah setiap spesies 

dalam contoh akan dicatat. Berat total contoh akan dihitung. 

3. Frekuensi distribusi setiap spesies predominant dalam contoh akan ditabulasi. 

 Hasil tangkapan total dari sekali operasi akan diestimasi oleh pemantauan 

volume hasil tangkapan ketika dipindakan ke ember (pail) dari “gogona” (floating cage) 

sebelum dijual ke pasar dan atau ke nelayan penangkap tuna cakalang. Jumlah operasi 

setiap  alat akan dicatat, sama seperti jumlah alat tangkap pukat pantai. Faktor pengali 

(raising factor) akan dikalkulasi untuk mendeterminasi hasil tangkapan total pukat 

pantai setiap minggu, dan berbasis bulanan.  

 Ukuran contoh yang layak bagi metode dalam mengestimasi parameter akan 

diuji dengan menggunakan Tabel 1 sebagai panduan.  

. 

Tabel 1. Ukuran contoh yang disarankan untuk mengnalisis metode-metode berbasis 

panjang (Dari Munro dan Thompson, 1973) 

Ukuran total 
contoh 

(jumlah ikan) 

Waktu (bulan) sampai data contoh terakumulasi 
      2                   4                     6                     8                   12 

1-99 0 0 0 0 0 
100-499 0 0 1 2 2 
500-999 1 1 2 3 4 

1000-1499 1 2 3 4 5 
1500-∞ 2 3 4 5 5+ 
0=tidak digunakan   1=jelek  2=cukup  3= baik  4=sangat baik  5=terbaik 

 
 
Percobaan Seleksi Mata jaring 

Suatu prototipe pukat pantai dirancang  untuk percobaan seleksi mata jaring. 

Kantong aring akan mempunyai ukuran mata 2 cm dan akan dilapisi oleh jaring karoro 

(minnow net), material yang sama ini digunakan oleh nelayan pukat pantai. Percobaan 

penangkapan dibuat di bawah kondisi yang sama ketika nelayan ikan umpan beroperasi. 

Distribusi frekuensi panjang dari hasil tangkapan yang tertahan dalam kantong dan pada 

pelapis akan ditabulasi. Suatu harapan bahwa individu-individu yang berukuran lebih 

kecil mempunyai peluang yang lebih tinggi meloloskan diri dari kantong, atau peluang 
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yang lebih kecil tertahan dalam kantong. Probabilitas individu yang akan tertahan dalam 

kantong akan bertambah dengan dengan bertambahnya panjang ikan. Probabilitas 

penangkapan (Pi) dihitung melalui rasio jumlah ikan pada panjang ke-i yang tertahan 

dalam kantong dan total jumlah individu-individu dalam kantong dan pelapis. Panjang 

dimana pada 50% ikan meloloskan diri dari kantong dipandang sebagai panjang pada 

tangkapan pertama (Lc). Seleksi ogive dirancang dengan mengepas probabilitas 

penangkapan dengan interval panjang. Probabilitas penangkapan untuk ukuran mata 

aring lainnya dapat digunakan pada kantong tersebut yang dihitung melalui persamaan 

3. Untuk mengurangi bias yang dihasilkan, maka replikasi eksperimen tersebut 

diperlukan dan analisis hasil menggunakan ANOVA (Analysis of Variance). 

 Determinasi mata jaring optimum  dibuat dengan mengevaluasi matriks hasil 

tangkapan, respons dari total hasil tangkapan terhadap perubahan upaya tangkap dan 

mata jaring. 

 

2.2  Metode Analisis Data 

Model analitik 

 Model hasil tangkapan secara analitik atau hasil tangkapan per rekrut (Yield Per 

Recruit, YPR), yang diperkenalkan oleh Beverton (1956) mengevaluasi hasil tangkapan 

dalam berat yang berasal dari suatu populasi di bawah sejumlah kombinasi  sejumlah 

penangkapan dan umur pada ikan yang mudah tertangkap dengan alat tangkap dan 

memberikan parameter-parameter pertumbuhan von Bertalanffy tertentu, serta laju 

mortalitas dari stok yang dibicarakan. Dengan kata lain, hasil tangkapan per rekrut 

menguji pengaruh dari dua peubah yang dapat terkontrol secara langsung, yaitu 

mortalitas penangkapan dan umur pada tangkapan pertama (age at the first capture) dari 

hasil tangkapan. Jika ikan mempunyai mortalitas penangkapan yang tinggi di umur 

awal, maka mereka berpotensi mempengaruhi pertumbuhan, dan dengan demikian 

potensi menaikan hasil tangkapan akan lenyap. Sebaliknya, jika mortalitas penangkapan 

rendah, atau penangkapan terlambat,  ikan yang akan ditangkap berhubungan dengan 

mortalitas alami. Pada konteks perikanan pukat pantai di Teluk Ambon, umur pada 

tangkapan pertama dapat diterjemahkan ke ukuran mata jaring dari kantong alat 

tangkap. Dalam aplikasi praktis dari model, pengaruh (dampak) dari hasil tangkapan 
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dapat dievaluasi di bawah rezim penangkapan yang berhubungan denganperbedaan 

upaya tangkap dan ukuran mata jaring. 

 Model klasik YPR dari Beverton dan Holt mengasumsikan suatu sistem 

parameter konstan dan suatu seleksi mata pisau. Adapun bentuk persamaannya: 

 

                                                  3    Un exp[-nK( tc –t0 )] 
YPR = FRW∞ exp[-M(tc –tr)] ∑--------------------------   (1) 
                n=0      F + M + nK 
 
dimana F    = laju instantenous dari mortalitas penangkapan 
 M   = laju instantenous dari mortalitas penangkapan 
 R    = jumlah yang rekrut 
 W∞ = berat asimtotik dari kurva von Bertalanffy 
 K    = koefisien pertumbuhan von Bertalanffy 
 t0    = “umur” pada panjang sama dengan nol 
 tr    =  umur  rekrutmen dari stok yang dapat ditangkap 
 tc      = umur pada tangkapan pertama    
 Un  = konstanta integrasi, U0 =1; U1 =-3; U2 =3; U3 =-1. 
 
 Umur pada tangkapan pertama dapat diestimasi melalui versi terbalik dari 

persamaan pertumbuhan von Bertalanffy, yaitu: 

 
tc = - 1/K ln(1- lc/L∞)        (2) 
 
Lambang lc mewakili panjang ikan dimana probabilitas penangkapan (P) = 0.50. dalam 

hal seleksi mata pisau, nilai lc adalah panjang dimana “mata pisau’ memotong spektrum 

panjang dengan nilai probabilitas sama dengan nol dan menyatu. Dengan mengasumsi 

suatu hubungan linear dari panjang pada tangkapan pertama dan ukuran mata jaring, 

 

lc = S x D         (3) 
 
dimana S adalah faktor spesifik spesies  (faktor seleksi) yang menerangkan bentuk dari 

tubuh ikan dan D adalah ukuran mata aring dari kantong pukat pantai. 

 Penulisan kembali persamaan (1) sebagai fungsi ukuran mata jaring dengan 

menggabungan persamaan (2) dan (3): 

 
YPR = FW∞ φ (D)        (4) 
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Dimana: 
 
 
                       SD                         lc  Un (1-SD/L∞)n 
φ (D) = [ 1 -  ----  ]M/K   x  [ 1 -  --- ]-M/K ∑-------------------------- 
                       L∞                                      L∞                         F + M + nK 
 
Yang sama dengan: 
 
                          3    Un exp[-nK( tc –t0 )] 
exp[-M(tc –tr)] ∑-------------------------- 

             n=0      F + M + nK 
 
 Dari persamaan (1) Beverton dan Holt (1966) menurunkan tiga peubah mata 

pisau (knife edged) struktur panjang, dalam persamaan YPR relatif, yaitu: 

 
 
                 3(1-C)           3(1-C)2             (1-C) 
  Y’PR= E (1-C)M/K ∑   1 -  ------------  +    ------------   -   -----------] (5) 

       (1-E)                2(1-E)           3(1-E) 
    1+ -----            1 + -----         1 + ----- 

           M/K       M/K    M/K 
 
 
Dimana E adalah laju eksploitasi [=F/(F+M)], C = lc/L∞, dan M/K menyatakan rasio 

mortalitas dan pertumbuhan. Hubungan antar persamaan (1) dan (5)  dinyatakan oleh 

persamaan (1) = W∞ exp[M(tr – to)] dikali persamaan (5).  Faktor exp [M(tr – to)] 

merupakan upaya tangkap dan selektivitas alat tangkap yang bebas/independent 

(Beverton dan Holt, 1966). 

 Pauly dan Seriano (1986) memodifikasi persamaan (5) untuk mengatasi asumsi 

mata pisau (knife edge), contohnya memperbolehkan penggabungan dari seleksi alat 

tangkap ogive. Jadi, 

 
Y’* 
---  = ∑ Pi [ {Y’/R)i   x Gi – 1 x Gi ]      (6) 
 R 
 
Dimana (Y’/R)i dan (Y’/R)i + 1  berhubungan dengan Y/R relatif bagi suatu kelas 

panjang ke-i tertentu, seperti yang dihitung pada persamaan (5),  yang memiliki batas 
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teratas adalah i + 1; dan Pi merupakan probabilitas tangkapan antara Li dan Li+1, dan Gi 

didefenisikan sebagai: 

 
Gi = ∏ rj untuk j = 1 sampai ke i      (7)  
 
Dimana rj merupakan suatu faktor yang menyatakan fraksi rekrut untuk panjang Li yang 

berhasil hidup (survive), bertumbuh dan muncul sampai panjang Li+1, dan  dinyatakn 

dalam persamaan (8), untuk 0 < E < 1, yaitu: 

     
        (1-C)(M/K) (E(1-E))Pi 

rj = --------------------------       (8) 
        (1-Ci -1)(M/K) (E/(1-E))Pi 

 
Dimana rLmin – 1 = 1 dan rL∞ = 0 
 
 
 Perhitungan hasil tangkapan (yield) dari selektivitas penggabungan spesies, kita 

gunakan:  

 
Y* =  RW∞ exp[-M(tc –tr)] x (6)      (9) 
 
Dimana tanda “ * “ menandakan penggabungan probabilitas penangkapan pada 

berbagai interval ke i. Persamaan (9) akan digunakan untuk menghitung hasil tangkapan 

terestimasi pada kombinasi berbagai variasi nilai F dan ukuran mata jaring. Tabel 

matriks hasil tangkapan yang dihasilkan akan memberikan evaluasi tingkah laku hasil 

tangkapan jika upaya tangkap dan ukuran mata jaring dirubah. 

Program komputer FiSAT, yang dikembangkan oleh FAO dan ICLARM 

mengfasilitasi perhitungan di atas. 

 Peubah-peubah yang diperlukan dalam seleksi YPR terkoreksi adalah K, W∞. tc, 

tr, M, F, dan Pi. Peubah to ditentukan sama dengan nol (peubah to diijinkan untuk 

mendeterminasi umur absolut dengan berfungsi sebagai titik awal/anchor point pada 

aksis waktu pada kurva pertumbuhanvon Bertalanffy. Dengan berkembangnya  metode 

berbasis panjang untuk pengkajian stok ikan, pengetahuan  dari nilai to  atau umur 

absolut atau menentukan to = 0  memiliki ketidakbertalian satu sama lain, oleh karena 

umur relatif, dimana metode berbasis panjang dapat menurunkan parameter L∞ dan K 

dan cocok untuk kebanyakan model menurut Pauly (1987).  Nlai K bersama-sama 
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dengan L∞ diestimasi menggunakan metode panjang berbasis ELEFAN I yang 

terintegrasi dalam Paket program komputer FiSAT. Nilai W∞ dihitung melalui fungsi 

hubungan panjang berat. Peubah tc dan tr dikalkulasi menggunakan fungsi invers von 

Bertalanffy, dengan memasukan Lc dan Lr berturut turut. Untuk berbagai ukuran mata 

jaring, Lc dihitung menggunakan persamaan 3. Nilai Lr  berhubungan dengan ukuran 

terpendek ikan yang dilaporkan dari spesies ertangkap oleh operator pukat pantai atau 

selama percobaan ukuran mata jaring. Peubah M dan F akan diestimasi melalui estimasi 

Z dengan menggunakan analisis kurva hasil tangkapan yang dikonversi ke panjang 

(length converted catch curve analysis (LCCCA). Metode LCCCA merupakan 

intergrasi program komputer FiSAT. Mortalitas total, Z akan didapat melalui rumus 

empiris dari Pauly (1980) dan telah dikonversikan dalam bentuk logaritma natural oleh 

Sparre dan Venema (1998) yaitu: 

Ln M = -0.0152 – 0.279*ln L∞ + 0.6543*ln K + 0.463*ln T    (10) 
dan 
Z = F + M         (11) 
 
ELEFAN I akan dilengkapi dengan metode Wetherall dan Bhattacharya. Seperti juga, 

LCCCA akan dilengkapi dengan metode Beverton dan Holt menggunakan data pada Lc 

dan rataan panjang dari ikan dalam contoh. 
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