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The Malacca Strait is a part of Sunda Continental and consists of 9 fishery management 
areas. This research was carried out in the area during Northeast monsoon from September to 
October 2001 to estimate fish density and their distribution on relationship with physical 
oceanography conditions (temperature and salinity) using Baruna Jaya Research vessel. The 
result showed that total numbers of fishes were detected at 10 m depth layer using echo 
integration on target strength of -57 to -54 dB (3.3 – 4.7 cm), while the most density of 0.29 
fishes/m3 was found at 5-15 depth. The overall density of the fishes was estimate around 
0.1472 fishes/m3 with the highest density of 1.365 fishes/m3. It’s found on waters temperature 
ranges from 29.8°C to 30.1°C and salinity ranges from 29.4‰ to 31.8‰ respectively. 
 

PENDAHULUAN 

Perairan Selat Malaka merupakan bagian dari Paparan Sunda yang relatif 

dangkal (Atmaja, et al., 2001), dan merupakan satu bagian dengan dataran utama Asia 

dan beberapa laut dan teluk seperti Laut Cina Selatan, Teluk Thailand, dan Laut Jawa  



Selat Malaka di bagian paling sempit, kedalamannya sekitar 30 m dengan 

lebarnya 35 km, kedalamannya meningkat secara gradual hingga 100 m sebelum 

Continental Slope Laut Andaman. Di dasar selat ini arus pasut sangat kuat terjadi, dan 

terbentuk riak-riakan pasir besar (sand ripples) yang bentuknya sama, dengan bagian 

puncak/ujungnya searah dengan arus pasut tersebut (Wyrtky, 1961).  

Selanjutnya dikatakan bahwa pola arus dan sirkulasi massa air dominan 

mengalir dari selatan ke utara di kedua musim yang berbeda. Walaupun demikian pada 

bagian utara (bagian yang lebar) dari selat ini pada musim timur dipengaruhi oleh 

massa air dari Samudera Hindia.  

Kisaran suhu perairan hampir sama ditemukan pada lapisan homogen yaitu 

sebesar 29oC dijumpai selama muson barat daya dan menurun hingga 24oC di bulan 

Juli-Agustus pada waktu terjadinya upwelling yang besar. Sedangkan salinitas tahunan 

dapat terjadi dengan nilai maksimum, sementara nilai minimum terbatas musim 

tertentu. Salinitas dibawah 30.0‰ tidak terlihat dari bulan April hingga September, 

tetapi salinitas di atas 31.5‰  mungkin terjadi selama setahun. 

Potensi sumberdaya perikanan yang berada di perairan Selat Malaka ini lebih 

banyak didominasi oleh kelompok sumberdaya ikan pelagis kecil dan ikan demersal 

dengan potensi masing-masing 119.60 juta ton dan 82.40 juta ton. Perairan ini 

merupakan salah satu dari 9 wilayah pengelolaan perikanan yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Perikanan. Potensi lestari yang dimilikinya sekitar 0,24 juta ton 

per tahun dengan tingkat pemanfaatan sebesar 135 %. (Boer et al., 2001). 

Dengan melihat tingginya tingkat pemanfaatan, maka perairan ini memerlukan 

kebijakan yang betul-betul baik dalam pengelolaan dan pemanfaatn sumberdaya yang 

ada agar tidak terjadi degradasi baik sumberdayanya maupun ekosistem perairan 

tersebut. Khususnya dalam upaya eksplotasi sumberdaya ikan, diperlukan informasi 

yang akurat mengenai distribusi dan densitas serta keadaan perairan ini, sehingga 

upaya pemanfaatan dan pengelolaan dapat dilakukan secara optimal.  

Untuk itu telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui distribusi 

dan densitas ikan serta hubungannya dengan karakteristik oseanografi suhu dan 

salinitas masa air di perairan Selat Malaka 

 

METODE PENELITIAN 

Posisi lokasi dan peralatan penelitian 



Lokasi penelitian berada pada posisi antara 98o30’BT-101o00’BT dan 

02o00’LS-05o00’LU. Penelitian ini berlangsung pada Musim Timur selama satu bulan 

dari bulan September hingga Oktober 2001, dengan menggunakan Kapal Riset  LP2O-

LIPI, Baruna Jaya VII.  

Data distribusi dan densitas ikan diambil dengan menggunakan metoda 

akustik. Peralatan hidroakustik yang digunakan adalah satu unit Scientific Echo 

Sounder Simrad EK-500 dengan sistem transducer split beam. Transducer terpasang 

(Hull Mounted System) di kapal dengan frekwensi 38 kHz (transduser ES-38B) dan 

120 kHz (tranduser ES-120). Pengumpulan data dilakukan disepanjang jalur pelayaran 

(leg) yang dibuat berbentuk zig-zag grid (Gambar 1). 

Integrasi echo meliputi seluruh kolom air, yang dibagi dalam beberapa strata 

dengan selang 10 m. Nilai integrasi dikelompokkan secara teratur dalam Satuan Jarak 

Pengamatan (Elementary Sampling Distance Unit/ESDU) yang diperuntukkan dalam 

pendugaan rata-rata densitas ikan (kg/m3) untuk kolom air atau per lapisan. 

Data suhu dan salinitas diambil dengan menggunakan peralatan Smart CTD 

tipe Sea Bird Electronics pada 11 stasion sepanjang trak akustik sebagai gambaran 

karakteristik massa air dalam musim timur selama penelitian.  

 

 

 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian 

 

Analisis Data 



Untuk menentukan densitas sumberdaya ikan, penentuan nilai target strength 

merupakan hal yang sangat penting. Menurut MacLennan dan Simmonds (1992) 

mengatakan bahwa target strength merupakan backscattering cross section dari target 

yang mengembalikan sinyal, sedangkan menurut Burczynski (1979), target strength 

mempunyai hubungan erat dengan backscattering cross section.  

Nilai target strength tidak merupakan suatu nilai yang konstan, sehingga nilai 

ini harus senantiasa di tentukan untuk setiap pelaksanaan survei akustik. Untuk 

mengitungh nilai target strength pada transduser berfrekwensi 38 kHz digunakan 

formula menurut Foote (1987) dalam MacLennan dan Edmmons (1992). Sedangkan 

untuk perhitungan densitas ikan yang berasal dari ikan atau kelompok ikan, dilakukan 

dengan mengintegrasi echo yang terdeteksi dalam arah vertikal pada setiap lapisan 

perairan dan dirata-ratakan dalam arah horizontal sepanjang jalur trak dengan 

menggunakann EP500 Echo Processor 500 (Simrad EP 500, 1995).  

Survei akustik di perairan Selat Malaka untuk melihat distribusi dan 

kelimpahan ikan, dilakukan pada track atau cruise sepanjang 221,3 mil laut (nm). 

Jumlah Elementary Sampling DistanceUnit (ESDU) sepanjang track tersebut sebanyak 

63 buah dengan rata-rata jarak antara ESDU sekitar 4 nm. Analisis data hasil rekaman 

survei akustik, dilakukan dengan mengintegrasi echo dari kolom air pada kedalaman 5 

m hingga 45 m, dengan selang atau strata 10 m, yaitu pada lapisan kedalaman 5-15 m, 

15-25 m, 25-35 m, 35-45 m dan lapisan dekat dasar. 

Suhu dan salinitas berdasarkan kedalaman tiap stasion ditabulasi dan dianalisis 

hubungannya dengan densitas ikan. Densitas ikan yang ditemukan di perairan selama 

penelitian dioverlai dengan suhu dan salinitas permukaan dengan menggunakan 

software MapInfo ver.5 dan Golden Surffer for windowes. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kondisi Perairan Selat Malaka 

Kedalaman maksimum perairan yang tercatat selama penelitian yaitu sedalam 

68 m pada stasiun 10, sedangkan kedalaman minimum sebesar 14 m yang ditemukan 

pada stasiun 2. Fluktuasi nilai parameter suhu dan salinitas bervariasi antara stasiun 

sesuai dengan perubahan kedalaman (Tabel  1).  

 

Tabel 1. Suhu dan Salinitas tiap stasion pada kedalaman CTD. 



Kedalaman 
(m) Suhu (°C) Salinitas (‰) St. 

Perairan CTD Min. Maks. Min. Maks. 
1 20 18 30,18 31,03 29,55 29,64 
2 14 12 29,96 31,34 26,48 29,81 
3 43 40 29,84 30,59 29,34 31,79 
4 41 38 29,81 30,11 29,36 31,84 
5 38.8 35 29,75 30,07 27,35 31,79 
6 44.8 40 29,45 30,00 28,73 31,77 
7 46 44.5 29,60 30,06 30,88 31,97 
8 27 22 29,74 29,97 30,00 32,13 
9 48 47 29,49 29,87 31,38 32,50 

10 68 45 29,29 29,90 29,97 32,59 
11 49 44 28,95 29,56 30,87 32,85 

 

Suhu perairan di Selat Malaka ditemukan tertinggi pada permukaan perairan di 

stasiun 2 sebesar 31,34 °C dengan salinitas 26,48 ‰, sedangkan suhu terendah sebesar 

28,95 °C pada kedalaman 44 m di stasiun 11 dengan salinitas 32,86 ‰. Secara 

keseluruhan karakteristik perairan ini memiliki suhu rata-rata 29,8 °C dengan salinitas 

rata-ratanya 31,17 ‰. 

Pola sebaran menegak suhu perairan menunjukkan bahwa massa air perairan 

ini homogen dengan suhu yang hampir sama dalam kolom air. Suhu permukaan 

perairan di bagian barat laut lebih dingin (isotherm 29,5 oC) dari bagian tenggara 

(isotherm 30,5 oC). Sedangkan salinitas permukaan meningkat yang ditunjukkan oleh 

isohaline 29,0 ‰ di bagian tenggara hingga isohaline 30,5 ‰ dibagian barat daya. 

Bagian selatan dan utara perairan memiliki massa air yang dipengaruhi oleh 

massa air tawar dari sejumlah sungai, diantaranya sungai Rokan, Kuala dan Asahan di 

bagian selatan, dan sungai Ular, Deli, Wampu dan Sarangan di bagian utara. 

Sedangkan massa air bagian tengah perairan lebih banyak dipengaruhi oleh massa air 

oseanis dari Samudera Hindia. Hingga kedalaman 5 m, fluktuasi massa air terjadi 

sangat bervariasi baik terutama untuk salinitas.  

Massa air di bagian selat yang lebar (bagian utara) memiliki kisaran nilai 

salinitas yang lebih tinggi baik pada permukaan maupun pada lapisan kedalaman 

dibawahnya, dibandingkan dengan di bagian selatan pada bagian selat yang sempit. 

Hal ini disebabkan karena pengaruh massa air dari Samudera Hindia yang lebih 

oseanis. Dengan kata lain perubahan nilai salinitas perairan dan stratifikasi massa air 

Selat Malaka di bagian tenggara lebih banyak dipengaruhi oleh massa air tawar dari 



daratan, sedangkan disebelah barat laut perairan lebih banyak dipengaruhi oleh massa 

air oseanis dari Samudera Hindia. 

 

Distribusi densitas ikan 

Total jumlah ikan tunggal yang ditemukan sebanyak 10129 ekor ikan yang 

terdiri dari ikan-ikan dengan ukuran target strength dengan selang nilai target strength 

(TS) -60~-57 dB hingga -27~-24 dB, dan jumlah terbanyak ditemukan pada TS -57~-

54 dB atau berukuran panjang antara 3,31-4,68 cm sebanyak 3569 ikan (35,24 %) dari 

total jumlah ikan yang ditemukan. Ikan yang ditemukan dengan ukuran target strength 

terbesar yaitu pada selang TS -27~-24 dB (104,71-149.10 cm) hanya sebanyak 6 ikan 

(0,06 %) pada lapisan integrasi dasar perairan. Jumlah ikan tunggal dan ukuran target 

strengthnya yang diperoleh selama penelitian ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jumlah ikan tunggal dan ukuran target strengthnya 
 

 

Secara keseluruhan terlihat bahwa sekitar 90 % populasi ikan di perairan ini 

termasuk ikan-ikan yang berukuran kecil yaitu dengan nilai target strength berkisar 

dari –60 dB hingga –48 dB atau ikan-ikan yang berukuran dibawah 10 cm, dan 10 % 

sisanya berukuran lebih besar dari 10 cm, dengan nilai target strength lebih besar dari 

–48 dB.  
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Densitas ikan secara keseluruhan di perairan Selat Malaka dari hasil integrasi 

terhadap 63 ESDU yang terjangkau sebesar 32,25 ikan/m3. Jumlah ESDU yang 

terjangkau untuk tiap lapisan kedalaman integrasi berbeda. Densitas maksimum 

dijumpai pada lapisan kedalaman integrasi 15-25 m, Walaupun jumlah ESDU yang 

ditemukan lebih sedikit dari 3 lapisan kedalaman integrasi lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi ikan di perairan Selat Malaka terkonsentrasi pada 

kedalaman 15-25 m. (Tabel 2.). Namun untuk kelima lapisan kedalam integrasi, total 

densitas tertinggi pada lapisan permukaan (5-15 m) sebesar 18,4687 ikan/m3. Ikan-

ikan yang dijumpai pada lapisan ini umumnya merupakan ikan pelagis yang berukuran 

kecil yaitu antara 2-3,3 cm (TS rata-rata -58,5 db). 

 

Tabel 2. Jumlah ESDU dan densitas ikan tiap kedalaman integrasi 
Densitas Ikan (kg/m³) Kedalaman 

Integrasi 
Jumlah 
ESDU Min. Maks. Rata-rata Total 

5-15 m 63 0.0147 0.9775 0.2932 18.4687 
15-25 m 52 0.0093 0.8138 0.1304 6.7787 
25-35 m 37 0.0062 1.3650 0.1004 3.7146 
35-45 m 23 0.0034 0.2223 0.0424 0.9754 

Dasar 63 0.0014 0.2571 0.0366 2.3077 
Total 63 0.097 1.5602 0.5518 32.2451 

 

Hubungan antara densitas ikan dengan suhu 

Distribusi densitas ikan secara keseluruhan dalam kolom air, terlihat bahwa 

densitas ikan tertinggi (0,9 ikan/m³) ditemukan pada daerah sekitar stasiun 4 (ESDU 

15) yaitu dibagian selatan perairan dengan suhu dan salinitas permukaan yaitu 29,81-

30,11°C, sedangkan densitas ikan terendah dibawah 0.4 ikan/m³, banyak ditemukan 

pada daerah bagian utara perairan dengan suhu permukaan 29,29-29,90°C (Gambar 3).  

Konsentrasi kelompok ikan dengan densitas yang tinggi lebih banyak 

ditemukan pada daerah-daerah yang lebih dangkal di bagian selatan perairan. Di 

bagian utara perairan, densitas tertinggi di jumpai di daerah dekat pantai hanya sebesar 

0,5 ikan/m³. Hal ini disebabkan karena kebanyakan ikan-ikan yang ditemukan selama 

penelitian merupakan ikan-ikan berukuran kecil, yang biasanya lebih banyak 

terkonsentrasi pada daerah yang lebih dangkal dari suatu perairan.  

Distribusi densitas ikan pada lapisan kedalaman 5-15, terlihat menempati 

daerah dekat pantai, dengan densitas tertinggi sebesar 0,8-0,9 ikan/m³ dengan kisaran 

suhu antara 29,5 – 30,0 °C. Sedangkan di bagian selatan perairan, ditemukan densitas 



ikan dengan nilai rata-rata 0,5 ikan/m³ di bagian pantai Tanjungbalai hingga dekat 

daerah teluk sekitar  Bagansiapiapi  dengan  densitas  0,6 ikan/m³.  Sebaran suhu pada 

daerah ini berkisar antara 29,9-30,3 °C dengan isotem 30,0 °C. Pada lapisan 

kedalaman 15-25 m, konsentrasi densitas ikan di bagian pantai (dekat daratan) lebih 

kecil yaitu lebih kecil dari 0,1 ikan/m³ dengan kisaran suhu yang sama yaitu 29,5-30,0 

°C.  Distribusi densitas ikan lebih besar dari 0,1 ikan/m³, banyak ditemukan pada 

daerah yang lebih jauh dari daratan, walaupun ada konsentrasi densitas tertinggi (0,4-

0,5 ikan/m³) yang ditemukan pada bagian selatan, namun dalam areal yang sempit.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan antara distribusi densitas ikan dengan suhu 

 

Konsentrasi densitas ikan ini makin berkurang pada 2 lapisan kedalaman 

integrasi berikutnya yaitu 25-35 m dan 35-45 m. Dimana pada lapisan kedalaman 25-

35 m, konsentrasi ikan ditemukan di bagian barat laut perairan dengan densitas 

tertinggi 0,8-0,9 ikan/m³ dengan rata-rata suhu perairan 29,5 °C (sekitar stasiun 9), 

sedangkan di lapisan kedalaman 35-45 m, pada suhu perairan yang sama, densitas ikan 

tertinggi yang ditemukan berkisar antara 0,1-0,2 ikan/m³. Densitas ikan antara 0-0,1 

ikan/m³ pada lapisan kedalaman 25-35 m di temukan dari bagian tenggara perairan 

hingga daerah sekitar 04°00’ LU, densitas yang sama dijumpai pada hampir seluruh 

kolom air pada lapisan kedalaman 35-45 m. 



Hubungan densitas ikan dengan salinitas 

Salinitas di Selat Malaka dipengaruhi oleh massa air oseanis di bagian utara 

hingga bagian tengah perairan, dan massa air tawar dari daratan yang mempengaruhi 

massa air di bagian selatan dan bagian utara dekat pantai. Kondisi ini mempengaruhi 

densitas ikan, dan kebanyakan kelompok ikan yang ditemukan dengan densitas tinggi 

(0,9 ikan/m³) pada daerah bagian selatan dengan salinitas antara 29,36-31,84 ‰, dan  

densitas 0,4 ikan/m³ di bagian utara dengan salinitas 29,97-32,59 ‰ (Gambar 4). 

Densitas ikan tertinggi pada lapisan kedalaman 5-15 m  (0,8 ikan/m³) 

ditemukan pada daerah dengan salinitas ≥31,5 ‰ yaitu pada bagian utara perairan. 

Dibagian selatan, densitas ikan tertinggi sebesar 0,6-0,7 ikan/m³ ditemukan pada 

daerah dengan salinitas ≤30,0 ‰ yaitu pada daerah sekitar stasiun 1 dan 2. Pola 

pergeseran nilai salinitas hampir sama di tiap kedalaman, dengan nilai yang makin 

bertambah sesuai dengan makin dalam perairan. Pada lapisan kedalaman 15-25 m, 

kisaran salinitas meningkat hingga lebih dari 32 ‰, dan konsentrasi densitas ikan 

ditemukan lebih dari 0,4 ikan/m³ dengan areal yang lebih besar pada konsentrasi 

salinitas ≤31,5 ‰. Konsentrasi ikan yang ditemukan pada daerah dengan salinitas 

≥32,0 ‰, yaitu di bagian utara perairan sebesar 0,2-0,3 ikan/m³. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hubungan antara distribusi densitas ikan dan salinitas 

 



Pada lapisan kedalaman 25-35 m dan 35-45 m dijumpai kisaran salinitas yang 

hampir sama yaitu 31,43-32,53 ‰ dan 31,77-32,73 ‰, dengan distribusi densitas ikan 

lebih banyak ditemukan pada daerah dengan salinitas 32,0-32,5 ‰ yaitu sebesar 0,1-

0,8 ikan/m³, dan kelompok ikan dengan densitas lebih kecil dari 0,1 ikan/m³ banyak 

ditemukan pada perairan dengan salinitas ≤32,0 ‰. Pada lapisan kedalaman 35-45 m, 

konsentrasi densitas ikan makin berkurang. Densitas tertinggi di lapisan ini hanya 

sebesar 0,17 ikan/m³, atau rata-rata densitas ikan yang ditemukan di bawah 0,1 

ikan/m³. Hal ini sesuai dengan ukuran ikan yang terdeteksi, yang umumnya 

merupakan ikan-ikan berukuran kecil. Dimana lebih condong terkonsentrasi pada 

daerah permukaan dan dekat pantai. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam musim timur di Selat 

Malaka, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Massa air perairan Selat Malaka terbagi atas tiga, yaitu bagian selatan dengan 

suhu 29,75-31.34 °C dan salinitas 26,48-31,83 ‰, di bagian utara suhu 28,95-

29,97 °C dan salinitas 29,97-32,86 ‰. Kedua bagian massa air ini banyak 

dipengaruhi oleh massa air tawar, khususnya pada bagian permukaannya. Massa 

air ketiga yaitu di bagian tengah dengan suhu 29,45-30,07 °C dan salinitas 27,34-

31,97 ‰.  

2. Ikan yang ditemukan umumnya jenis ikan pelagis kecil, dengan ukuran panjang 

dominan antara 3.31 – 4.68 cm (target strength -57~-54 dB) dan lebih banyak 

terdistribusi pada lapisan kedalaman 5-15 m dengan densitas 0.2932 ikan/m³. 

3. Densitas ikan ikan ditemukan antara 0.0014 ikan/m³ hingga 1.365 ikan/m³ dengan 

rata-rata 0.1472 ikan/m³ dan densitas ikan tertinggi pada suhu 29.81-30.11 °C, dan 

salinitasnya antara 29.36-31.84 ‰.  

 

Daftar Pustaka 

Atmaja, S. B., E. S. Wiyono dan D. Nugroho. 2001. Karakteristik Sumber Daya Ikan 
Pelagis Kecil di Laut Cina Selatan dan Perkembangan Eksploitasinya. Buletin 
PSP. Vol. X. No. 1. Hal. 51-64. 

Boer, M., K. A. Aziz., J. Widodo., A. Djamali., A. Ghofar dan R. Kurnia. 2001. 
Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di 
Perairan Indonesia. Direktorat Riset dan Eksplorasi Sumberdaya Hayati, 
Dirjen. Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, Dept. Kelautan dan Perikanan 



– Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Perikanan Laut – PKSPL IPB. 
Bogor. 58p  

Burczynski, J. 1979. Introduction to the Use of Sonar System for Estimating Fish 
Biomass. FAO. Fisheries Technical Paper. No. 191, 89 pp. 

Maclennan, D. N. and E. J. Simons. 1992. Fisheries Acoustics. First Edition. Chapman 
and Hall. New York. 325p. 

Simrad EP 500. 1995. Echo Processing System. Instruction Manual. SIMRAD A 
Kongsberg Co. Horten, Norway. 

Simrad EK 500. 1995. Scientific Echo Sounder. Operator Manual. Base Version. 
SIMRAD A Kongsberg Co. Horten, Norway. 

Wyrtki, K. 1961. Physical Oceanography of the Southeast Asean Waters, Naga 
Report. Vol. 2. Scientific Results of Marine Investigations of the South China 
Sea and the Gulf of Thailand 1956-1961. California. 

 

 


