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Ikan cakalang (Katsuwonus 
pelamis) tergolong sumberdaya perikanan 
pelagis penting dan merupakan salah satu 
komoditi ekspor. Ikan cakalang terdapat 
hampir di seluruh perairan Indonesia, 
terutama di Perairan Teluk Bone. 
Penangkapan cakalang umumnya 
dilakukan dengan menggunakan huhate 
(pole and line), pancing tonda (troll line), 
pukat cincin (purse seine), jaring insang, 
dan payang. Penangkapan cakalang 
tertinggi terdapat di Sulawesi Utara dan 
Sulawesi Selatan dengan menggunakan 
huhate dan purse seine.  

Produksi ikan cakalang di perairan 
WPP 714, 715, dan 716 masih dapat 
ditingkatkan apabila operasi 
penangkapannya dapat dilakukan dengan 
cara yang efektif dan efisien. Pada 
umumnya nelayan dalam menentukan 

daerah penangkapan ikan hanya 
berdasarkan pada pengalaman dan 
pengamatan langsung, sehingga 
kebanyakan waktu penangkapan itu 
terbuang karena mencari daerah fishing 
ground. Olehnya itu, penentuan daerah 
potensial penangkapan ikan cakalang 
sangat penting dilakukan agar kegiatan 
penangkapan efektif dan produksi dapat 
meningkat.  

Potensi cakalang yang ada 
dipengaruhi oleh pola kondisi suhu 
permukaan laut dan klarofil-a secara 
spasial dan temporal. Lingkungan biofisik 
yang berada di wilayah Timu Indonesia 
dipastikan berbeda dengan lingkungan 
biofisik dengan woilayah Indonesia bagian 
Barat. Demikian pula pola musim yang 
bervariasi akan pula berpengaruh terhadap 
kondisi biofisik lingkungan. Ketersediaan 
makanan baik dalam jumlah dan kualitas 
mempengaruhi tingkat predasi dan 
merupakan variabel penting bagi populasi 
cakalang. Ketersediaan makanan 
berhubungan dengan rantai makanan (food 
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chains). Plankton tumbuhan 
(phytoplankton) melalui proses fotosintesis 
dapat memproduksi bahan organik 
(produsen primer), selanjutnya hewan-
hewan herbivora yang merupakan 
produsen kedua mendapat bahan organik 
dengan memakan phytoplankton. Hewan 
Herbivora ini dimangsa oleh hewan 
carnivora (tertiary producer), dan 
selanjutnya carnivora ini dimangsa oleh 
carnivora-carnivora yang lainnya.  

Dinamika parameter oseanografi 
tersebut disebabkan oleh terjadinya 
perubahan iklim. Sehingga menyebabkan 
Perubahan klrofil-a merupakan sesuatu 
yang sulit untuk dihindari dan memberikan 
dampak terhadap berbagai segi kehidupan 
pada lautan.  

Penelitian ini menggunakan 
beberapa parameterklarofil-a yang terkait 
dengan distribusi ikan cakalang dan 
dilakukan analisis regresi dan juga dengan 
menggunakan model linear (Generalized 
linear model).  

Oleh karenanya dalam penelitian ini 
akan dibahas tentang analisis produktivitas 
perairan pada daerah optimal penangkapan 
ikan Cakalang sehingga dapat melihat 
pengaruh perubahan musim terhadap 
daerah penangkapan tersebut. Adapun 
Metode yang dapat digunakan untuk 
memberikan informasi tersebut adalah 
dengan melakukan pengolahan data dan 
analisa daerah penangkapan ikan melalui 
analisis produktivitas primer, analisis 
Empirical Comulatif Distribution Function 
(ECDF), dan analisis data citra satelit. Hasil 
pengamatan satelit kemudian dipetakan 
dengan teknik Sistem Informasi Geografis 
(SIG). dan selanjutnya menentukan peta 
hotspot ikan cakalang. Hotspot merupakan 
daerah yang dijadikan titik potensial di area 
perairan yang dijadikan sebagai daerah 
penangkapan. Dengan mengetahui hotspot 
tesebut maka kegiatan penangkan menjadi 
lebih efisien. 

 
Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan 
masalah pada penelitian ini sebagai berikut 
: 

1. Bagaimana kondisi klorofil-a di WPP 
714, 715, dan 716 sebagai fishing 
ground nelayan di Bitung.  

2.  Apakah ada pengaruh kondisi 
klorofil-a di WPP 714, 715, dan 716 
terhadap hasil tangkapan  nelayan 
di Bitung.  
 
 

Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui kondisi klorofil-a 

di WPP 714, 715, dan 716 sebagai 
fishing ground nelayan di Bitung. 

2.  Untuk menganalisis pengaruh 
kondisi klorofil-a di WPP 714, 715, 
dan 716 terhadap hasil tangkapan  
nelayan di Bitung.  

Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi pembangunan 
perikanan di Indonesia, khususnya 
perikanan Cakalang di Bitung. Secara 
spesifik, hasil penelitian ini diharapkan 
bermanfaat bagi : 
1. Pengembangan ilmu dan teknologi 

Penelitian ini diharapkan 
memberikan informasi lain dalam 
pengembangan ilmu dan teknologi 
yang berkaitan dengan kegiatan 
penangkapan ikan Cakalang. 

Gambar  1. Lokasi Penelitian 

2. Pemerintah  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
masukan bagi Pemerintah Pusat 
dan Daerah dalam merumuskan 
kebijakan pembangunan untuk 
pengelolaan perikanan, khusunya 
yang berkaitan dengan 
pemanfaatan dan pengelolaan 
perikanan Cakalang di Bitung. 

3. Masyarakat Nelayan 
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Manfaat yang dapat disumbangkan 
untuk nelayan, khusunya yang 
melakukan penangkapan Cakalang 
adalah memberikan informasi 
kondisi klorofil-a di tiga WPP 714, 
715, dan 716 yang diduga 
berpengaruh terhadap keberadaan 
ikan Cakalang.  

 
D. Kerangka Pikir Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODE PENELITIAN 

 
Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan 
pada bulan Juli sampai Desember 2015 di 
Bitung. 

 
A. Tahapan Penelitian 

Penelitian kajian kondisi 
klorofil-a di WPP 714, 715, dan 716 
dan pengaruh hasil tangkapan ikan 
Caklang (Katsuwonus pelamis) di 
rancang menjadi 2 (dua) tahapan 
untuk memudahkan pencapaian 
tujuan penelitian. Adapun ke-2 
tahapan penelitian tersebut sebagai 
berikut : 

1. Analisis kondisi klorofil-a di tiga 
WPP (714, 715, dan 716)  

2. Analisis pengaruh kondis 
klorofil-a terhadap hasil 
tangkapan ikan Cakalang 
nelayan di Bitung. 
 

B. Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian meliputi: 
1. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian yakni 
: 
a. Wawancara 
b. Kuisioner  
c. Dokumentasi 

2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data dalam penilitian 

ini  berupa data kuantitatif yaitu data 
kondisi suhu permukaaan laut di tiga 
WPP (WPP 714, 715, dan 716) . 
Sumber data pada penelitian ini 
berupa : 

a. Data primer : data primer pada 
penelitian ini berupa data hasil 
tangkapan Cakalang di tiga WPP 
(WPP 714, 715, dan 716) . 

b. Data sekunder data suhu permukaan 
kondisi  laut di WPP 715, 715, dan 
716 berupa : 
Data ASCII AVHRR Pathfinder V5 
suhu permukaan laut dengan resolusi 
0,0439453 deg periode Januari-
Desember 2013 dengan cara 
mengunduh dari 
http://las.pfeg.noaa.gov/;  

 
C. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini 
berupa : 

1. Citra klorofil-a  
Citra klorofil-a digunakan untuk 

mengetahui kesuburan WPP 714, WPP 
715, dan WPP 716. Penghitungan 
kesuburan perairan didasarkan pada 
analisis kandungan klorofil-a yang 
diukur sensor MODIS. Citra klorofil-a 
yang dihasilkan belum tervalidasi untuk 
perairan Indonesia, sehingga nilai 
kandungan klorofil-a yang tampak pada 
citra lebih bersifat kuantitatif dari pada 
kualitatif.  

 
2. Hasil Tangkapan  

Data hasil tangkapan antara 
bulan Juli 2015 – Desember 2014 
dianalisis dengan cara menghitung 

Ikan 

Cakalang 

WPP 714 WPP 715 WPP 716 

Penentuan Hot Spot Ikan 
Cakalang  

Data Klorofil-a 

Data Penangkapan 

Peningkatan Hasil 

Tangkapanan Cakalang 

Nelayan 

Teknik SIG 
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berat hasil tangkapan per hauling 
penangkapan yang dikuti sehingga 
dapat dilihat fluktuasi hasil tangkapan 
berdasarkan waktu (temporal) dan 
lokasi penangkapan (spasial), 
kemudian semua hasil analisis hasil 
tangkapan kemudian dilihat keterkaitan 
dengan citra sebaran SPL dan klorofil-
a satelit MODIS.  

 
1. Klorofil-a 

Untuk menentukan keberadaan ikan 
cakalang selain faktor SPL juga klorofil-a 
dapat mempengaruhi keberadaan ikan 
cakalang di suatu perairan karena 
kandungan klorofil-a dapat digunakan 
sebagai ukuran banyaknya fitoplankton 
pada suatu perairan tertentu sehingga 
dapat digunakan sebagai parameter atau 
petunjuk tentang kesuburan atau 
produktivitas suatu wilayah perairan.. Untuk 
mendapatkan Gambaran kondisi klorofil-a 
di tiga WPP (714,715, dan 716) pada musim 
Barat (Desember, Januari, dan Februari) 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

Pada musim Barat di WPP 714,715, 
dan 716 , konsentrasi klorofil-a di WPP 714 
dan 716 berkisar antara 0,03 – 0,67 mg/m3, 
sedang di WPP 715 berkisar 0,096-0,31 
mg/m3. Hasil tangkapan ikan Cakalang 
(Katsuwonus pelamis) tertinggi yang 
tertangkap di WPP 714 dan WPP 716  pada 
bulan Februari sebesar  99 ton dan 409,50 
ton, sedangkan di WPP 715 pada bulan 
Januari sebesar 2.004,50 ton. 

Berdasarkan Gambar 3 
menunjukkan bahwa pada pada musim 
peralihan I (Maret, April, dan Mei) di WPP 
714,715, dan 716 konsentrasi klorofil-a 
berkisar antara 0,03 – 0,67 mg/m3, 
sedangkan di WPP 715 berkisar 0,096 – 
0,31 mg/m3. Pada bulan April dan Mei 
konsentrasi klorofil-a merata pada tiga WPP 
(714,715, dan 716) berkisar 0,039 – 0,364 
mg/m3. Hasil tangkapan  ikan cakalang  
(Katsuwonus pelamis)  tertinggi  yang 
tertangkap  musim peralihan I di WPP 714 
dan 715 pada bulan Mei sebesar 268,70 ton 
dan 1.365,80 ton, sedangkan di WPP 716 
hasil tangkapan tertinggi pada bulan Maret 
sebesar 253,79 ton. 

Gambar 4 menunjukkan kondisi 
konsentrasi klorofil-a pada musim Timur 
(Juni, Juli, dan Agustus) di WPP 714,715, 
dan 716 , konsentrasi klorofil-a merata pada 

bulan Juni dan Juli di WPP 714,715, dan 
716 berkisar antara 0,036 – 0,314 mg/m3, 
sedangkan pada bulan Agustus di WPP 715 
dan 716 konsentrasi klorofil-a berkisar 
0,036-0,304 mg/m3, sementara di WPP 714 
pada bulan Agustus konsentrasi klorofil-a 
berkisar 0,088-0,521 mg/m3.  Hasil 
tangkapan tertinggi di WPP 714 pada 
musim Timur pada bulan Agustus sebesar 
53 ton. Hasil tangkapan tertinggi di WPP 
715 dan WPP 716 pada bulan Juli sebesar 
1.861,05 ton dan 76,50 ton. 

Sedangkan berdasarkan Gambar 5 
menunjukkan kondisi konsentrasi klorofil-a 
pada musim peralihan II (September, 
Oktober, dan Nopember) di WPP 715 dan 
716 pada September konsentrasi klorofil-a 
berkisar 0,02-0,24 mg/m3, sedangkan di 
WPP 714 konsentrasi klorofil-a  

 

 
  Gambar 2. Peta sebaran konsentrasi 
klorofil-a suhu permukaan laut           
terhadap hasil tangkapan ikan cakalang 
pada musim Barat            Desember (A), 
Januari (B), dan Februari (C)  
 
berkisar 0,09-0,52 mg/m3. Pada bulan 
Oktober sebaran konsentrasi klorofil-a 
merata di WPP 715 dan 716 berkisar 0,036-
0,246 mg/m3, sedangkan di WPP 714 
konsentrasi klorofil-a berkisar 0,036-0,667 
mg/m3. Pada bulan Nopember di WPP  

A 

B 
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714,715, dan 716 konsentrasi klorofil-a 
berkisar 0,036-0,361 mg/m3. 

 
Gambar 3. Peta sebaran konsentrasi 
klorofil-a terhadap hasil tangkapan         
cakalang pada musim peralihan I Maret 
(A), April (B), dan Mei (C) 

 

 

 
Gambar 4.. Peta sebaran konsentrasi 
klorofil-a terhadap hasil tangkapan 
cakalang pada musim Timur Juni (A), Juli 
(B), dan Agustus (C) 
 

 
Gambar 5. Peta sebaran konsentrasi 
klorofil-a terhadap hasil tangkapan 
cakalang pada musim peralihan II 
september (A),  Oktober (B), dan 
Nopember (C) 

 
Hasil tangkapan tertinggi ikan 

cakalang (Katsuwonus pelamis)  di WPP 
714 pada bulan September sebesar 62,50 
ton, sementara di WPP 715 dan WPP 716 
hasil tangkapan tertinggi ikan cakalang 
(Katsuwonus pelamis) pada bulan Oktober 
masing-masing 1.408,15 ton dan 153 ton. 

Untuk menangkap ikan cakalang, 
nelayan Bitung menangkap di  fishing 
ground WPP (714,715, dan 716) dengan 
menggunakan dua alat tangkap yaitu purse 
seine dan pole and line.  Berdasarkan hasil 
analisis data bahwa rataan panjang ikan 
cakalang di tiga WPP (714,715, dan 716) 
memiliki kecenderungan yang sama baik 
menggunakan alat tangkap purse seine 
maupun alat tangkap pole and line. Untuk 
mendapatkan Gambaran rataan panjang 
ikan cakalang ditiga WPP dengan 
menggunakan alat tangkap purse seine 
dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar4 menunjukkan di WPP 
714, rataan terpanjang ikan cakalang di 
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bulan Desember yaitu 43,14 cm, kondisi 
suhu permukaan laut pada bulan tersebut 
berkisar 28,2 – 31,7oC, sedangkan kondisi 
klorofil-a pada bulan tersebut 0,03-0,67 
mg/m3. Selanjutnya di bulan Mei dan bulan 
Februari memiliki rataan panjang sama 
dengan bulan Maret yaitu 40,26 cm. Hasil 
tangkapan tertinggi pada WPP 714 di bulan 
Mei dan Februari besar hasil tangkapan 
268,70 ton dan 99 ton. Kondisi SPL pada 
bulan tersebut. 

 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
1. Hasil tangkapan ikan cakalang 

(Katsuwonus pelamis) tertinggi ditiga 
WPP (714,715, dan 716) ditemukan 
pada musim Barat (Desember, 
Januari, dan Februari) dengan 
konsentrasi klorofil – a berkisar 0,02 – 
0,3 mg/m3.  

2. Rataan terpanjang ikan cakalang 
(Katsuwonus pelamis) ditiga WPP  
(714,715, dan 716) ditemukan pada 
musim peralihan I (Maret, April, dan 
Mei) dengan kisaran konsentrasi 
klorofil-a 0.03 -0,23 mg/m3. 
 

Saran- Saran 
1. Untuk melihat pengaruh klorofil-a 

sebaiknya dilaksanakan satu tahun 
untuk memberikan data yang 
representatif. 

2. Perlu dukungan banyak pihak demi 
semakin baiknya data yang 
terkumpul. 
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