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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejak turun-temurun, perairan rawa Danau Bangkau telah menjadi sumber 

penghasil ikan-ikan komersial untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 

masyarakat Kalimantan Selatan. Di samping sebagai sumber utama pemasok ikan 

(segar dan kering asin) untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rawa yang 

luasnya sekitar 650 ha ini mengandung potensi sumberdaya hayati dan keragaman 

jenis ikan yang tinggi.  Perairan rawa Danau Bangkau ditaksir memiliki ichthyomass 

> 1,5 ton/ha (Rahman, 2005) dan keragaman jenis ikan yang tergolong tinggi karena 

tidak kurang dari 34 spesies ikan ditemukan di perairan tersebut (Mashuri dkk., 

1998).  Namun pada tahun 2007 produksi ikan dari perairan tersebut diperkirakan 

hanya sebesar 0,75 ton/ha dan beberapa jenis diantaranya, seperti: kerandang 

(Channa spp), kihung (Channa spp)  sudah mulai langka ditemukan dan termasuk 

dalam kelompok endangerous species (Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kal.Sel, 

2007). 

Usaha pemanfaatan sumberdaya ikan rawa Danau Bangkau merupakan mata 

pencaharian utama penduduk desa Bangkau. Dari 364 KK yang bermukim di desa 

tersebut, sebanyak 346 KK bermata pencaharian utama sebagai nelayan (Profil Desa 

Bangkau, 2009).  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pemanfaatan 

sumberdaya ikan memberikan kontribusi besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat 

desa Bangkau.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi perikanan rawa Danau, sepeti: restocking dan pengembangan 



 

usaha budidaya perikanan karamba yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000, namun 

belum memberikan hasil yang memuaskan.  Introduksi teknologi (budidaya 

karamba) dan introduksi jenis ikan (restocking) yang tidak didahului dengan telaah 

mendalam atau kurang mempertimbangkan karakteritik dan dinamika kualitas air 

rawa merupakan penyebab utama gagalnya usaha yang telah dilakukan. 

 Pemanfaatan sumberdaya ikan perairan rawa Danau Bangkau yang lazim 

diusahakan selain penangkapan ikan adalah perikanan beje. Jika dibandingkan antara 

potensi perairan rawa yang tersedia dengan tingkat dan jenis pemanfaatan yang telah 

dilakukan, produksi ikan dari perairan rawa danau Bangkau masih berpeluang besar 

untuk ditingkatkan. 

Pengembangan perikanan beje di Kalimantan Selatan merupakan salah satu 

alternatif yang prospektif untuk meningkatkan pemanfaatan perairan rawa, namun 

mengingat ekosistem rawa yang bersifat mudah rapuh (Fragile ecosystem), maka 

pengembangan usaha tersebut perlu dilakukan secara hati-hati.  Kesalahan dan 

keterlambatan dalam melaksanakan pengelolaan dapat menyebabkan kerusakan 

ekosistem ini.   

1.2 Perumusan Masalah  

Usaha perikanan beje dapat digolongkan dalam indigeneous knowledge 

sebagai bentuk adaptasi dan warisan budaya dan merupakan alternatif  pengelolaan 

sumberdaya ikan rawa yang prospektif  untuk mengoptimalkan potensi perikanan 

rawa.  Keterbatasan informasi kondisi limno-biological dan aspek biologi reproduksi 

perikanan beje merupakan kendala utama dalam upaya untuk mengoptimalkan usaha 

perikanan beje.  Agar usaha pengembangan dapat mencapai hasil yang optimal perlu 

dipelajari fenomena karakteristik parameter kunci fisik-kimia air, keragaan 



 

organisme planktonik yang menjadi makanan ikan dan biologi reproduksi perikanan 

beje yang diamati sepanjang tahun (musim kemarau dan hujan). 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan penjelasan 

fenomena yang terkait dengan : (a) dinamika parameter kualitas fisika-kimia air 

sepanjang musim yang meliputi kelayakan atau status mutu air untuk perikanan, 

kecenderungan perubahan dan tingkat kekritisan antar waktu;  (b) keragaan biota 

planktonik yang meliputi : kelimpahan (abundance), indeks keaneka ragaman jenis, 

indeks keseragaman jenis dan indeks dominansi yang dapat digunakan untuk 

menentukan kesuburan dan ketersediaan makanan ikan; dan (c) aspek biologi 

reproduksi ikan, yang meliputi : keragaan jenis ikan, perubahan kematangan gonada 

ikan dan fekunditas. 



 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kondisi Perikanan Rawa Danau Bangkau 

Perairan rawa Kalimantan Selatan merupakan penghasil ikan komersial yang 

potensial, karena  lebih dari 70% produksi ikan perairan darat (inland waters) berasal 

dari perairan ini.  Hal tersebut menjadi indikasi bahwa perairan rawa merupakan 

habitat yang ideal untuk menunjang kelangsungan hidup sumberdaya ikan.  Berbagai 

jenis ikan yang bernilai ekonomis penting seperti: gabus (Channa striata Blkr.), 

toman (Channa micropeltis C.V.), betok (Anabas testudineus Bloch), tambakan 

(Helostoma temmincki C.V.), sepat siam (Trichogaster pectoralis Regan) dan sepat 

rawa (Trichogaster trichopterus Pall) hidup dan berkembang dengan optimal di 

perairan rawa.  Oleh karena itu, perairan rawa menyimpan potensi sumberdaya ikan 

yang besar dan bila dimanfaatkan dengan bijaksana dapat memberikan keuntungan 

yang berkelanjutan. 

Konstribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kalimantan Selatan tahun 

2006 mencapai Rp. 418,256 milyar atau 32,8 % dari total PDRB sektor pertanian.  

Dari jumlah tersebut  ±  46,21 % bersumber dari perikanan rawa (BPS, 2007a).  Di 

samping nilai ekonomi yang dimiliki, sumberdaya ikan juga memiliki nilai konsumtif 

sebagai sumber protein hewani utama dalam menu makanan masyarakat Kalimantan 

Selatan.   

Menurut hasil Susenas 2006 (BPS, 2007b) ikan merupakan sumber protein 

terbesar ke 2  setelah padi-padian dalam menu makanan penduduk Kalimantan 

Selatan. Hasil penelitian preferensi konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Selatan 

yang dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan (2006) memperlihatkan bahwa ikan 



 

gabus (Channa striata), dan betok (Anabas testudineus) merupakan pilihan utama 

untuk konsumsi ikan.  Kedua jenis ikan tersebut habitat utamanya di ekosistem rawa. 

Pemanfaatan potensi perikanan rawa Danau Bangkau melalui pengembangan 

usaha budidaya perikanan merupakan alternatif pilihan yang harus dilaksanakan 

karena usaha penangkapan ikan telah mencapai tingkat pemanfaatan yang optimal.  

Penurunan catch per unit of effort sebagai indikasi kelebihan tangkap telah nampak 

nyata.  Produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan rawa pada kurun 

waktu tahun 2005 – 2007 memperlihatkan penurunan dari 60.245 ton menjadi 52.192 

ton dengan total penurunan sebesar 13,36 % atau dengan rata-rata penurunan 6,68% 

per tahun (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan, 2008). 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi perikanan rawa Danau, sepeti: restocking dan pengembangan 

usaha budidaya perikanan karamba yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000, namun 

belum memberikan hasil yang memuaskan.  Introduksi teknologi (budidaya 

karamba) dan jenis ikan (restocking) yang tidak didahului dengan telaah mendalam 

atau kurang mempertimbangkan karakteritik dan dinamika kualitas air rawa 

merupakan penyebab utama gagalnya usaha yang telah dilakukan.  

Rawa Danau Bangkau yang terletak di wilayah bagian Barat merupakan 

hamparan rawa monoton yang dikelilingi rawa banjir.  Kondisi demikian menjadikan 

rawa Danau Bangkau sebagai perairan yang memiliki luasan genangan yang 

bervariasi sepanjang tahun, terutama pada musim kemarau dan penghujan.  Adanya 

perbedaan kedalaman air antar musim memberikan perbedaan karakteristik sifat 

fisik-kimia air adaptasi biologis ikan, khususnya aspek biologi reproduksi. Pada 

musim kemarau air akan terperangkap pada daerah rawa monoton dan pada musim 



 

penghujan genangan ini akan meluas ke lahan rawa banjir membentuk genangan air 

yang luas.  

2.2 Kualitas Air 

 Kualitas air memegang peran penting dalam menentukan keberlangsungan 

hidup ikan di perairan umum dan perairan budidaya. Ketersediaan makanan yang 

cukup dan didukung oleh kualitas air yang baik akan mempercepat proses 

pertumbuhan ikan.  Sebaliknya, kondisi kualitas air yang buruk meskipun didukung 

oleh ketersediaan makanan yang cukup akan menghambat pertumbuhan ikan, 

mengganggu siklus reproduksi hingga menyebabkan kematian ikan. Untuk dapat 

menunjang kehidupan ikan diperlukan kondisi kualitas air ideal yang dapat 

memenuhi kebutuhan ikan untuk tumbuh dan reproduksi. 

 Parameter kualitas air menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi : 

parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi.  Parameter fisika air yang 

terkait dengan kehidupan ikan terdiri atas : suhu, kecerahan, kekeruhan, padatan 

tersuspensi dan padatan terlarut, dan daya hantar listrik.  Parameter kimia air terdiri 

atas kimia organik, anorganik dan logam.  Parameter biologi terdiri atas keragaan 

organisme planktonik, benthik dan peripyton. 

2.2.1 Suhu Air 

 Suhu air adalah derajad panas air yang dinyatakan dalam satuan panas 

(derajad Celcius, Reumer, Fahreinheit dan Calvin).  Suhu air dapat berbeda antara 

suatu tempat dengan tempat lainnya dan antar musim pada tempat yang sama.  

Fluktuasi dan perbedaan suhu dipengaruhi oleh musim, letak lintang (latitude), 

ketinggian dari permukaan laut (altitude), waktu dalam hari, sirkulasi udara, 

penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. 



 

 Suhu air secara alamiah dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang 

menjadi sumber energi panas. Cahaya matahari yang mencapai permukaan perairan 

sebagian diserap dan sebagian lainnya pantulkan kembali. Beberapa jenis molekul, 

seperti: O2, O3, H2O dan CO2 dapat menyerap radiasi matahari dan mengubahnya 

menjadi energi panas (Moss, 1993).  Pada perairan alami sekitar 53% cahaya yang 

masuk megalami transformasi menjadi panas dan sudah mulai menghilang pada 

kedalaman satu meter dari permukaan air (Wetzel, 1975). Perbedaan letak lintang 

tempat akan menyebabkan perbedaan musim dan waktu penyinaran matahari dalam 

satu hari (day length) yang selanjutnya akan menyebabkan perbedaan suhu air. 

Perubahan suhu air antar musim pada daerah bermusim empat (sub tropis) sangat 

jelas terlihat.  Sebaliknya pada daerah tropis dengan intensitas cahaya matahari dan 

lama hari (day length) yang cenderung seragam sepanjang tahun tidak memiliki 

fluktuasi yang besar antar musim. 

 Kesesuaian ikan terhadap suhu perairan tidak hanya tergantung pada nilai 

suhu tetapi tergantung pula pada perubahan/fluktuasi suhu harian. Toleransi ikan 

terhadap suhu tergantung pada jenis ikannya. Ikan yang mampu bertoleransi pada 

kisaran suhu perairan yang besar disebut kelompok ikan eurythermal sebaliknya ikan 

yang tidak mampu mentoleransi perubahan suatu yang besar dalam satu habitat 

disebut : Stenothermal.  Ikan peruaya umumnya termasuk dalam kelompok 

eurythermal. Adaptasi ikan terhadap suhu air juga tergantung pada jenis dan stadia 

hidup ikan  yang bersangkutan. 

 Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologi badan 

air. Suhu juga berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan.  Organisme 

akuatik memiliki kisaran suhu tertentu (batas atas dan batas bawah) yang disukai 

untuk pertumbuhannya. Misalnya algae dari fillum Chlorophyta dan diatom akan 



 

tumbuh dengan baik pada kisarn suhu berturut-turut 30°C - 35°C dan 20°C - 30°C.  

Filum Cyanophyta lebih dapat bertoleransi terhadap kisaran suhu yang lebih tinggi 

dibadingkan dengan Chlorophyta dan Diatom (Haslam, 1995). 

 Peningkatan suhu dapat menyebabkan penurunan kelarutan gas dalam air, 

misalnya gas O2, CO2, N2, CH4 dan sebagainya.  Selain itu, peningkatan suhu juga 

menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air yang 

selanjutnya menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen.  Peningkatan suhu 

perairan sebesar 10°C menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh 

organisme akuatik sekitar 2 – 3 kali lipat.  Di sisi lain, peningkatan suhu air 

menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air sehingga keberadaan 

oksigen seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi organisme 

akuatik untuk melakukan proses metabolisme dan respirasi.  Peningkatan suhu juga 

menyebabkan terjadinya peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba.  

Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20°C – 

30°C (Ray and Rao, 1964) demikian pula untuk kultur plankton (Moch dan Murphy, 

1970).  Suhu perairan antara 27°C - 29°C bahkan sampai 30°C dan 31°C masih 

merupakan kisaran suhu normal untuk kehidupan kebanyakan species ikan daerah 

tropis (Alabaster dan Lloyd, 1982).   

 Ikan merupakan hewan air yang bersifat poikilothermal.  Hewan yang bersifat 

poikilothermal suhu tubuhnya ditentukan oleh suhu lingkungan perairan. Perubahan 

suhu perairan akan langsung mempengaruhi aspek fisiologis dan biologis ikan.  

Perubahan suhu air mendadak (thermal sock) karena thermal pollutant atau karena 

bencana alam (letusan gunung berapi) dapat menyebabkan kematian massal pada 

ikan.  Laevastu dan Hayer (1981) menyatakan bahwa perubahan suhu perairan yang 

mendadak biasanya lebih berbahaya bagi ikan daripada perubahan suhu perairan 



 

secara bertahap karena ikan memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri. Untuk 

menunjang kelangsungan hidup ikan diperlukan perubahan suhu harian kurang dari ± 

3°C (Anonymous, 2001).   

2.2.2 Kecerahan dan Kekeruhan Air  

 Kecerahan dan kekeruhan merupakan parameter kualitas fisika air yang 

saling berkorelasi yang dapat pula digunanakan untuk menunjukkan produktifitas 

perairan.  Nilai kedua parameter tersebut juga secara langsung berpengaruh terhadap 

aktifitas ikan untuk mencari makan dan  aktifitas biologis lainnya. Kecerahan 

menggambarkan kemampuan penetrasi cahaya matahari ke dalam air yang 

dinyatakan dalam satuan jarak (cm atau m).  Semakin dalam cahaya matahari dapat 

berpenetrasi ke dalam air semakin besar nilai kecerahan air.  Penetrasi cahaya ke 

dalam air sangat dipengaruhi oleh intensitas dan sudut datang cahaya, kondisi 

permukaan perairan dan bahan-bahan terlarut dan tersuspensi dalam air (Boyd, 1988, 

Wetzel, 1975).   

 Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan 

banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di 

dalam air.  Bahan-bahan yang terdapat di dalam air tersebut dapat berupa bahan 

organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir 

halus), maupun bahan organik dan anorganik yang berupa plankton dan 

mikroorganisme lain. Peningkatan nilai kekeruhan pada perairan dangkal dan jernih 

sebesar 25 NTU dapat mengurangi 13% - 50% produktifitas primer.  Peningkatan 

produktifitas sebesar 5 NTU di danau dan sungai dapat mengurangi produktifitas 

primer berturut-turut sebesar 75% dan 3% - 13% (Alabaster dan Lloyd, 1982).  

Kekeruhan yang tinggi dapat mengakibatkan terganggunya sistem osmeregulasi, 



 

misalnya pernapasan dan daya lihat organisme akuatik, serta dapat menghambat 

penetrasi cahaya ke dalam air.  Nilai kecerahan dan kekeruhan yang ideal untuk 

kehidupan ikan di perairan tawar masing-masing adalah > 50cm dan < 25 NTU 

(Alabaster dan Lloyd, 1982). 

2.2.3 Padatan Total Tersuspensi dan Padatan Total Terlarut  

 Air alamiah terdiri atas benda cair, padatan tersuspensi dan padatan terlarut 

yang secara bersama-sama menentukan sifat air. Padatan total tersuspensi (TSS) 

adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 m-6) yang tertahan pada saringan 

milipore dengan diameter pori 4,5 m-7.  TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta 

jasad-jasad renik yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang 

terbawa ke badan air.  Nilai TSS yang tinggi dapat mengganggu respirasi organisme 

akuatik karena dapat menempel pada filamen insang.  Alabaster dan Lloyd (1982) 

mengemukakan hubungan antara kadar TSS dan pengaruhnya terhadap perikanan 

sebagaimana diringkaskan pada Tabel berikut. 

Tabel 2-1.  Kesesuaian nilai TSS untuk kepentingan perikanan 

Nilai TSS (mg/l) Pengaruh terhadap kepentingan perikanan 

< 25 Tidak berpengaruh 

25 - 80 Sedikit berpengaruh 

81 - 400 Kurang baik untuk kepentingan perikanan 

> 400 Tidak baik untuk kepentingan perikanan 
Sumber : Alabaster dan Lloyd (1982). 

 Padatan terlarut total (TDS) adalah bahan-bahan terlarut (diameter < 10-9 m) 

dan koloid (diameter 10-9 m sampai 10-6 m) yang berupa senyawa kimia dan bahan-

bahan lain yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,45 4,5 m-7.  TDS 

biasanya terdiri dari bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di 



 

perairan.  Air laut memiliki nilai TDS yang tinggi karena banyak mengandung 

senyawa kimia yang juga mengakibatkan tingginya nilai salinitas dan daya hantar 

listrik.   

 Nilai TDS sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, 

dan pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri).  Bahan-bahan 

terlarut dan tersuspensi pada perairan alami tidak bersifat toksik, akan tetapi jika 

berlebihan, terutama TSS dapat meningkatkan nilai kekeruhan yang selanjutnya akan 

menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnnya berpengaruh 

terhadap proses fotosintesis di perairan.  

 Rasio antara padatan terlarut dan kedalaman rata-rata perairan merupakan 

salah satu cara untuk menilai produktifitas perairan.  Perbandingan antara TDS dan 

kedalaman rata-rata dikenal sebagai Morphoedaphic Index (MEI).  Danau-danau 

yang produktif di Kanada menunjukkan nilai MEI 10 – 30 (Ryder et.al., 1974 dalam 

Cole, 1988). 

2.2.4 pH air 

 pH air menggambarkan derajat keasaman air yang ditentukan oleh kehadiran 

ion H+  yang ditentukan dengan nilai skala 0 – 14. Nilai skala 7 menunjukkan kondisi 

netral, kurang dari 7 kondisi asam dan lebih besar dari 7 menunjukkan kondisi basa. 

Makin besar konsentrasi ion H+ di dalam air semakin tinggi tingkat keasaman air dan 

semakin rendah nilai pH.  Produktifitas ekosistem perairan dianggap rendah bila pH 

air < 5,0.  Nilai pH yang rendah akan mempengaruhi resirkulasi nutrien dalam 

ekosistem perairan yang ditandai dengan penurunan rata-rata penguraian bahan 

organik dan terhambatnya fiksasi nitrogen. 



 

 pH yang ideal untuk budidaya ikan adalah 7,5 – 8,5, namun demikian pH 

antara 6,5 – 9,0 masih dapat dikategorikan baik untuk pemeliharaan ikan (Lingga, 

1987, Anonymous, 2001) tetapi lebih kecil atau lebih besar dari nilai tersebut 

dianggap merugikan.  Nilai pH antara 9 dan 10 membahayakan beberapa jenis ikan 

dan di atas pH 10 sudah bisa mematikan ikan (alabaster dan Llyod, 1982). 

2.2.5 Dissolved oxygen (DO) 

 Ikan memerlukan oksigen yang cukup banyak untuk hidup dan 

pertumbuhannya.  Perbedaan kebutuhan oksigen dalam suatu lingkungan bagi ikan 

dari spesies tertentu disebabkan oleh adanya perbedaan struktur molekul sel ikan.  

Ikan memerlukan oksigen untuk pembakaran cadangan energi yang diperlukan untuk 

aktifitas berenang, pertumbuhan, dan reproduksi. Oleh karena itu ketersediaan 

oksigen menentukan tingkat aktifitas ikan (Zonneveld et. al., 1991). 

 Kadar oksigen terlarut berfluktuasi secara harian (diurnal) dan musiman, 

tergantung pada percampuran dan pergerakan massa air, aktifitas fotosintesis, 

respirasi dan limbah yang masuk ke badan air.  Peningkatan suhu sebesar 1°C akan 

meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10% (Brown, 1987).  Kadar oksigen terlarut 

di perairan tawar sebesar 15 mg/l pada suhu 0°C dan 8 mg/l pada suhu 25°C 

McNeely et.al., 1979).  Kandungan oksigen dalam air yang ideal untuk ikan pada 

suhu 20°C - 30°C adalah 5 – 7 mgl-1 dan untuk pemeliharaan burayak ikan mas 

dibutuhkan kadar oksigen sebesar 6,0 – 8,0 (Budi, 1994; Wildan, 1994).  

2.2.6 Amoniak (NH3-N) 

 Amoniak termasuk persenyawaan kimia yang tidak dikehendaki 

kehadirannya di perairan oleh ikan karena bersifat racun terhadap organisme akuatik, 

terutama ikan. Amoniak dihasilkan dari dekomposisi persenyawaan nitrogen organik 



 

yang berasal dari jaringan hidup atau bahan yang mengandung protein pada suasana 

anaerobic atau defisiensi oksigen. 

 Racun amoniak terhadap ikan tergantung dari daya permiabilitas insang 

terhadap amoniak. Apabila konsentrasi amoniak cukup tinggi, ikan akan mati karena 

sesak napas (Wardoyo, 1982).  Kadar amoniak yang aman untuk ikan yang peka 

adalah ≤ 0,02 mg/l (Anonymous, 2001). 

2.2.7 Karbon dioksida (CO2) 

 Sumber karbon dioksida yang utama di perairan adalah difusi dari atmosfer, 

perombakan bahan organik oleh jasad-jasad renik dan proses pernapasan hewan atau 

tumbuhan air.  Kadar CO2 sebesar 20 mg/l sudah merupakan racun bagi ikan.  Ikan 

mempunyai toleransi terhadap konsentrasi CO2 yang tinggi dalam air, tetapi akan 

menghindar apabila konsentrasi CO2 lebih rendah dari 5 mg/l. Untuk tumbuh dan 

dengan baik di lingkungan perairan, ikan menghendaki kadar CO < 12 mg/l 

(Alabaster dan Llyod, 1982).  

2.2.8 Parameter logam  

Kadar logam berat yang tinggi di lingkungan perairan diketahui dapat 

merusak jaringan ikan sehingga menyebabkan kematian.  Meskipun demikian, 

kebanyakan kasus akibat logam berat justeru terjadi pada tingkat kontaminasi logam 

berat rendah yang selanjutnya akan mempengaruhi berbagai perilaku ikan, seperti 

perilaku berenang, makan dan kawin.  Urutan tingkat racun berbagai logam berat 

terhadap ikan adalah : Hg > Cu > Pb > Cd > Al > Zn > Ni > Cr > Co > Mn (Palar, 

2004).   



 

Kadar standar baku mutu logam berat untuk ikan (Anonymous, 2001) adalah:  

Cadmium (Cd) : 0,01 ppm 

Cromium (Cr) : 0,05 ppm 

Tembaga (Cu) : 0,02 ppm 

Timah Hitam (Pb) : 0,1 ppm 

Air raksa (Hg) : 0,01 ppm 

 Seng (Zn) : 0,1 ppm    

Beberapa hasil penelitian kualitas perairan rawa Danau Bangkau yang pernah 

dilakukan lebih fokus pada parameter pH dan DO sebagaimana dirangkum pada 

Tabel 2-2 berikut. 

Tabel 2-2. Konfilasi hasil pengukuran parameter kualitas air rawa Danau Bangkau 
Kalimantan Selatan 

No. Parameter Nilai 
Pengukuran Waktu Penelitian Lokasi 

Penelitian Peneliti 

1. 
 

pH 
DO 

5,6 – 6,1 
0,6 – 1,1 mg/l 

Januari – Pebruari 
1993 

Danau 
Bangkau 

Agus dan 
Muhammad (1994) 

2. pH 
DO 

5,7 – 7,2 
2,9 – 3,9 mg/l 

April – Mei 1986 Danau 
Bangkau 

Sinuraya (1986)  

3. pH 
DO 

3,11 – 4,12 
0,3 – 4,5 mg/l 

Oktober – Nopember 
1992 

Danau 
Bangkau 

Asmawi dkk. 
(1993)  

pH 
DO 

6,06 – 6,51 
1,5 – 2,5 mg/l 

April 1993 Danau 
Bangkau 

Parameter kimia air yang tercantum dalam Tabel 1 biasanya digunakan 

sebagai parameter kunci untuk tolok ukur pada budidaya ikan.  Namun tidak cukup 

diandalkan untuk menggambarkan kelayakan hidup ikan pada lingkungan spesifik 

seperti perairan rawa.  Kehadiran unsur nitrogen dalam berbagai bentuk ikatannya 

sebagai hasil dekomposisi tumbuhan rawa dalam suasana aerob dan anaerob dan 

keragaan organisme planktonik yang menjadi makanan ikan akan menentukan 

kelayakan lingkungan perairan untuk kehidupan ikan. 



 

Secara periodik, ikan yang termasuk dalam kelompok sedentary species akan 

melakukan ruaya terbatas di dalam lingkungan rawa Danau Bangkau. Pada musim 

penghujan, sebagian besar ikan akan terkonsentrasi di bagian tepi rawa di daerah-

daerah yang ditumbuhi oleh rumput rawa untuk tujuan mencari makan.  Sebaliknya 

pada musim kemarau, bersamaan dengan menurunnya kedalaman air, kelompok ikan 

tersebut akan melakukan ruaya ke bagian lebak atau cekungan-cekungan kecil di 

tengah rawa untuk tujuan pengungsian selama musim kemarau (Rahman, 2002).   

Dinamika massa air dan migrasi terbatas yang dilakukan oleh ikan yang 

termasuk kelompok sedentary species dimanfaatkan nelayan setempat untuk 

mengusahakan perikanan beje, yaitu dengan membuat saluran drainase dengan 

berbagi dimensi ukuran yang menyerupai kolam di lahan rawa.  Usaha perikanan 

beje telah dilakukan secara turun-temurun dan sebagian besar diperoleh atau dimiliki 

melalui warisan orang tua.  

Usaha perikanan beje dapat digolongkan dalam indigeneous knowledge 

sebagai bentuk adaptasi dan warisan budaya dan merupakan alternatif  pengelolaan 

sumberdaya ikan rawa yang prospektif  untuk mengoptimalkan potensi perikanan 

rawa.  Agar usaha pengembangan dapat mencapai hasil yang optimal perlu dipelajari 

fenomena karakteristik parameter kunci fisik-kimia air, keragaan organisme 

planktonik yang menjadi makanan ikan dan biologi reproduksi perikanan beje. 



 

III.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan betujuan untuk menghimpun data : 

(1) Parameter kualitas fisika-kimia air sepanjang musim kemarau dan penghujan 

serta kecenderungan perubahan dan tingkat kekritisan antar waktu. 

(2) Keragaan biota planktonik yang meliputi : kelimpahan (abundance), indeks 

keaneka ragaman jenis, indeks keseragaman jenis dan indeks dominansi yang 

dapat digunakan untuk menentukan kesuburan dan ketersediaan makanan 

ikan. 

(3) Keragaan jenis ikan, perubahan kematangan gonada ikan dan fekunditas. 

3.2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diketahuinya : 

a. Dinamika parameter kualitas fisika-kimia air sepanjang musim kemarau dan 

penghujan sehingga dapat diketahui kelayakan atau status mutu air untuk 

perikanan.  

b. Ketersediaan pakan alami berupa organisme planktonik untuk menunjang 

kelangsungan hidup ikan. 

c. Aspek biologi reproduksi ikan, yang meliputi : keragaan jenis ikan, perubahan 

kematangan gonada ikan dan fekunditas, sehingga dapat diketahui kapan 

waktunya ikan akan memijah. 

 

 



 

IV.  METODE PENELITIAN 

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di unit usaha perikanan beje yang terdapat di 

perairan rawa Danau Bangkau Kecamatan Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan.  

Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan, yang dibagi dalam dua tahap penelitian.  

Tahap pertama dilaksanakan pada musim kemarau (April – September 2010) dan 

tahap kedua pada musim hujan (Oktober 2010 – Maret 2011). Secara rinci rencana 

pelaksanaan  penelitian disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4-1.  Jadwal rencana pelaksanaan penelitian  

1. Persiapan
a. Koordinasi Tim
b. Pengurusan izin 
c. Pembelian alat dan bahan

2. Pelaksanaan Penelitian
a. Pengukuran kualitas air
b. Sampling dan analisis plankton
c. Sampling dan analisis ikan

3. Analisis Data
4. Penyusunan Laporan

a. Penyusunan draft laporan
b. Penggandaan
c. Penggandaan laporan
d. Distribusi laporan

5. Seminar hasil

No. Kegiatan Okt NopApr Mei Jun Jul
Kemarau Hujan

Tahun 2010 Tahun 2011
Des Jan Feb MarAgt Sep

Keterangan  :  1 minggu 

4.2. Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat yang diperlukan untuk keperluan penelitian ini terdiri atas: peralatan 

sampling dan pengukuran parameter kualitas fisika-kimia air, peralatan sampling dan 

analisis organisme planktonik, alat penangkap ikan dan alat bedah.  Adapun bahan 

yang diperlukan terdiri dari: bahan pengawet untuk preservasi contoh air dan contoh 

organisme planktonik, dan specimen ikan.  Daftar peralatan dan bahan penelitian 

serta penggunaannya diuraikan pada Tabel 4-2. 



 

Tabel 4-2.  Daftar peralatan dan bahan penelitian 

No. Nama Alat dan Bahan Kegunaan Penggunaan 
I. Peralatan Penelitian   
 1. Water sampler Mengambil contoh air Di lokasi penelitian 
 2. Water container Menampung contoh air Di lokasi penelitian 
 3. pH meter Mengukur pH air Di lokasi penelitian 
 4. DO meter Mengukur Oksigen terlarut Di lokasi penelitian 
 5. Spektrofotometer Mengukur fisik-kimia air Di laboratorium 
 6. Plankton net Mengambil contoh plankton Di lokasi penelitian 
 7. Mikroskop binokuler Identifikasi plankton Di laboratorium 
 8. Alat tangkap ikan Menangkap specimen ikan Di lapangan 
 9. Alat bedah Analisis biologi reproduksi Di lapangan dan lab. 

II. Bahan Penelitian   
 1. H2SO4 Pengawet contoh air Di lapangan 
 2. Formalin Pengawet contoh plankton Di lapangan 
 3. Specimen ikan Pengamatan bio-reproduksi Di lapangan dan lab. 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

 Pengamatan dilakukan pada 1 unit usaha perikanan beje yang masih produktif 

yang terdapat di perairan rawa Danau Bangkau (peta lokasi penelitian terlampir).  

Pengamatan yang dilakukan meliputi parameter fisika-kimia air, keragaan biota 

planktonik dan aspek biologi reproduksi ikan.  Pengambilan dan pengukuran sampel 

air, biota planktonik dan specimen ikan dilakukan dengan metode composite 

sampling (gabungan tempat) pada 4 titik. Pengukuran dan pengumpulan data 

dilakukan sebanyak 5 kali pada musim kemarau dan 5 kali pada musim hujan dengan 

interval waktu antar pengukuran selama 1 bulan. 

4.3.1. Pengambilan dan pengukuran contoh air  

Pengambilan contoh air dilaksanakan dengan metode grab sampling. Sampel 

yang mudah berubah kadarnya diukur langsung di lapangan (in situ) dan untuk 

parameter yang relatif stabil dan memerlukan peralatan standar dilaksanakan analisis 

di laboratorium.  Volume sampel air yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan 



 

analisis.  Sampel air yang diambil untuk keperluan analisis di laboratorium 

dimasukkan dalam botol kaca (reagent bottle).  Contoh air kemudian dimasukkan 

dalam kontainer (cold box) dengan perlakuan pengasaman dan pendinginan selama 

pengangkutan ke laboratorium.  Pengambilan dan pengukuran contoh air mengacu 

pada Standar Nasional Indonesia (SNI) seperti digariskan dalam Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor: 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas 

Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.  Jenis parameter kualitas 

air yang dipantau dan metode pengambilan dan pengukuran sampel kualitas limbah 

cair dapat dilihat pada Tabel 4-3. 

Tabel 4-3.  Parameter kualitas air yang dipantau dan metode analisis 

No. Parameter Satuan Teknik Pengujian Spesifikasi Metode 
Pengujian 

1. Suhu ºC Termometri  SNI 06-2413-1991 
2. Ph - Elektrometri SNI 19-1140-1989 
3. TSS mg/l Gravimetri SNI 06-1135-1989 
4. TDS mg/l Elektrometri  SNI 06-1136-1989 
5. Daya Hantar Listrik µS Konduktometri SNI 06-2413-1991 
6. Amoniak bebas (NH3-N) mg/l Spektrofotometri dgn Nessler SNI 05-2479-1991 
7. Nitrat (NO3-N) mg/l Spektrofotometri dgn brusin sulfat  SNI 06-2480-1991 
8. Nitrit (NO2-N) mg/l Spektro. dgn asam sulfanilat SNI 06-2484-1991 
9. Fe  mg/l Spektrofotometri dgn penantrolin SNI 05-4139-1996 

10. Cyanida (CN) mg/l Ion selektif meter SNI 06-2474-1991 
11. Sulfida (H2S) mg/l Ion selektif meter SNI 06-2470-1991 
12. Sulfat (SO4) mg/l Spektrofotometri SNI 06-2426-1991 
13. BOD5 mg/l Inkubasi pd suhu 25 ºC, 5 hari SNI 06-2503-1991 
14. COD mg/l Refluks secara terbuka SNI 06-2504-1991 
15. DO mg/l Elektrokimia SNI 06-2525-1991 

 

4.3.2. Pengambilan contoh organisme planktonik 

 Pengambilan contoh plankton dilaksanakan dengan cara menyaring air 

sebanyak 20 lt dengan jala plankton no 25  kemudian dikonsentrasikan menjadi 25 

ml  dan ditambahkan formalin 4 % sebagai bahan pengawet sebanyak 8 tetes.  

Konsentrat plankton dibawa ke laboratorium untuk diamati dan diidentifikasi di 



 

bawah mikroskop menggunakan petunjuk identifikasi menurut Davis (1974) dan 

Edmunsond (1964). 

4.3.3. Pengambilan specimen ikan 

Pengumpulan data aspek biologis ikan dilakukan  melalui metode sensus dan 

sampling.  Sensus dilakukan untuk identifikasi jenis ikan yang terperangkap pada 

unit usaha perikanan beje, sedangkan sampling dilakukan untuk pengamatan aspek 

biologi-reproduksi yang meliputi : tingkat kematangan gonada, sex ratio dan 

fekunditas.  

Kegiatan sensus dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu; (1) sensus visual, 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi spesies ikan secara cepat, (2) untuk ikan yang 

belum diketahui atau meragukan kategori taksonominya dikumpulkan sebagai 

specimen yang selanjutnya diidentifikasi di laboratorium menggunakan acuan kunci 

determinasi ikan menurut Saanin (1967) dan Kottelat dkk (1993).  

Untuk keperluan analisis aspek biologi reproduksi dilakukan pengambilan 

sampel ikan sebanyak 30 ekor/jenis/unit beje menggunakan alat tangkap tempirai 

(stage trap), lunta (cast net), lukah (fish pot), sesuduk (scoop net) dan hancau (lift 

net). 



 

4.4. Metode Analisis Data   

4.4.1. Kualitas Air   

 Analisis data hasil pengukuran kualitas fisika-kimia air ditujukan untuk 

menentukan status mutu air dengan menggunakan metode Storet (Canter, 1977).  

Dengan metode Storet dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi 

atau melampaui kriteria mutu air untuk perikanan.   

 Cara penentuan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari 

US-EPA (Environmental Protection Agency) dengan mengklasifikasikan mutu air ke 

dalam empat kelas, yaitu: 

 Kelas A : baik sekali, skor = 0                  ▪  Kelas B : baik, skor = -1 s/d -10 

 Kelas C : sedang, skor = - 11 s/d – 30 ▪  Kelas D : buruk, skor ≥ - 31 

Pembobotan (scoring) terhadap hasil pengukuran kualitas fisika-kimia air 

yang tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk perikanan dilakukan sebagai berikut: 

Jumlah contoh Nilai Hasil 
Pengukuran 

Jenis Parameter Kualitas Air 
Fisika Kimia Biologi 

< 10 Maksimum -1 -2 -3 
 Minimum -1 -2 -3 
 Rata-rata -3 -6 -9 

≥10 Maksimum -2 -4 -6 
 Minimum -2 -4 -6 
 Rata-rata -6 -12 -18 

Keterangan :  jika memenuhi kriteria layak untuk perikanan diberi skor = 0                           
hasil kumulatif skor menunjukkan kriteria status mutu air  

Interpretasi  hasil pengukuran kualitas air dilakukan untuk menentukan kelayakan 

perairan yang didasarkan pada kriteria kelayakan kualitas untuk kehidupan ikan.  

Selanjutnya untuk melihat dinamika kualitas air dilakukan analisis evaluasi 

kecenderungan (trend evaluation), dan evaluasi tingkat kritis (critical level 

evaluation). 



 

 Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) 

perubahan kualitas lingkungan dalam rentang ruang dan waktu tertentu.  Perubahan 

data kualitas fisik-kimia air dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih 

jelas mengenai kecenderungan proses atau perubahan kualitas lingkungan perairan 

yang diakibatkan oleh faktor alamiah dan non alamiah. 

 Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (critical 

level) dari suatu kondisi.  Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk menilai potensi 

resiko dari suatu kondisi yang tidak memenuhi kriteria baku mutu atau standard 

lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu akan datang. 

4.4.2. Oganisme Planktonik  

 Kelimpahan individu/sel plankton ditentukan menurut persamaan Hardy yang 

telah dimodifikasi dengan formulasi sebagai berikut: 

         p 
N= {  Σ   n x a / s x 1 / v } / p 
      i = 1  

Keterangan: 

N = kelimpahan organisme planktonik per liter 

n = jumlah individu atau sel plankton pada pengamatan contoh ke i  

a =  volume air yang tersaring (ml) 

s = volume sampel yang diamati (ml) 

v  = volume air yang disaring (liter) 

p = Jumlah pengamatan  

  



 

Indeks Keanekaragaman Jenis plankton dihitung dengan menggunakan Indeks 

Shannon-Wiener (Krebs, 1972): 

H =  -   
n
N

 x log  
n
Ni=1

S
i

2
i
 

 
Keterangan : 

H = Indeks Keragaman Shannon-Wiener  

S = jumlah taksa 

ni = jumlah total jenis ke-i  

N = jumlah total seluruh jenis (Σni) 

Indeks Keseragaman Jenis plankton dihitung menggunakan diformulasikan yang 

dikemukakan oleh Margalef dalam Krebs (1972): 

      H 
E =  

H maks 
keterangan : 

E = indeks keseragaman jenis (kisaran 0-1) 

H = indeks keragaman jenis Shannon-Wiener yang diperoleh 

H maks = indeks keragaman jenis maksimum = log2S  

S = jumlah total jenis (taksa) didalam suatu komunitas  

Indeks keseragamaan jenis (E) berkisar antara nilai 0 hingga 1, dimana:  

- Bila nilai E mendekati 1 berarti penyebaran individu antar jenis relatif sama. 

- Bila nilai E mendekati 0 berarti penyebaran individu antar jenis relatif tidak 

sama dan ada sebuah kelompok individu jenis tertentu yang relatif melimpah.  



 

Indeks Dominansi Jenis plankton dihitung dengan menggunakan formula Simpson 

(Maguran, 1988):  

C =    [ 
n
N

 ]
i=1

S
i 2

 
keterangan : 

 C = Indeks Dominansi Jenis (kisaran 0-1). 

 S = Jumlah taksa 

 ni = Jumlah individu dari jenis ke-i 

 N = Jumlah total individu seluruh taksa 

 Indeks dominansi jenis (C) berkisar antara nilai 0 hingga 1, dimana nilai 

maksimum untuk C adalah 1,00 yang berarti suatu komunitas terbentuk dari 

kelompok organisme tunggal (seperti misalnya karena pencemaran yang berat, 

menyebabkan sebuah komunitas hanya terdiri dari suatu spesies saja). Keuntungan 

penggunaan indeks ini adalah bahwa indeks ini menyediakan nilai obyektif tunggal 

yang menjelaskan proporsi hubungan dari berbagai macam kategori biota yang 

diteliti. 

4.4.3. Biologi Reproduksi  

a. Tingkat Kematangan Gonada  

 Klasifikasi tingkat kematangan gonada ikan ditentukan secara kualitatif  

menurut Kesteven (Bagenal dan Braun, 1968).   

b. Sex Ratio  

 Sex ratio ikan ditentukan berdasarkan prosentase perbandingan jumlah ikan 

jantan dan ikan betina pada periode waktu tertentu yang dinyatakan sebagai berikut : 



 

∑ J 
SR =               x 100% 

∑B 

Keterangan :  SR  =  Sex ratio 

 ∑ J = Jumlah ikan jantan 

 ∑ B = Jumlah ikan betina 



 

V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Kualitas Air 

 Kualitas air memegang peran penting dalam menentukan keberlangsungan 

hidup ikan di perairan umum dan perairan budidaya. Ketersediaan makanan yang 

cukup dan didukung oleh kualitas air yang baik akan mempercepat proses 

pertumbuhan ikan.  Sebaliknya, kondisi kualitas air yang buruk meskipun didukung 

oleh ketersediaan makanan yang cukup akan menghambat pertumbuhan ikan, 

mengganggu siklus reproduksi hingga menyebabkan kematian ikan. Untuk dapat 

menunjang kehidupan ikan diperlukan kondisi kualitas air ideal yang dapat 

memenuhi kebutuhan ikan untuk tumbuh dan reproduksi (Rahman, 2009). 

Kualitas air yang ideal untuk ikan ditentukan oleh kadar parameter dan 

fluktuasi nilai parameter antar waktu. Parameter kualitas air yang bersifat racun 

hanya dapat ditoleransi kadarnya sampai batas tertentu.  Sebaliknya, parameter 

kualitas air yang menujang kehidupan ikan dibatasi oleh kadar minimum. 

Pengukuran parameter kualitas fisik-kimia air antar periode waktu pengamatan 

menunjukkan adanya fluktuasi dengan rentang yang kecil dan berkecenderungan 

mengikuti kondisi kedalaman air.  Hasil pengukuran kualitas air pada berbagai 

periode pengamatan dapat dilihat pada Tabel 5-1 dan hasil pengukuran selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 



 

Tabel 5-1.  Kisaran hasil pengukuran kualitas air antar waktu (Mei- September 2010) 
 

Parameter Satuan Hasil pengukuran 
Mei Juni Juli Agustus September 

Suhu °C 29,7-31,0 30,1-31,0 29,8-30,4 29,6-30,2 29,6-30,2 
Kedalaman Cm 380-450 353-385 328-354 296-328 315-347 
Kecerahan Cm 250-253 244-251 240-248 220-236 226-234 
TDS Mg/l 31-33 34-36 36,2-37 37,2-38 28-33 
TSS Mg/l 5-8 4-10 5,5-12 6,2-14,2 8,5-13,4 
DHL Mg/l 55,6-72,1 52,9-77,1 64,2-78,6 70,6-78,8 45,9-71,3 
pH - 6,3-6,6 6,7-68 6,4-6,7 6,2-6,7 6,4-6,6 
DO Mg/l 6,8-7,6 7,3-7,8 6,9-7,4 6,4-7,1 6,9-7,2 
BOD5 Mg/l 7,78-10,16 8,11-12,61 8,42-11,2 8,64-10,32 8,14-11,24 
COD Mg/l 11,58-13,26 12,48-14,26 11,87-13,84 11,68-13,25 11,78-14,46 
NH3-N Mg/l 0,001-0,002 0,116-0,138 0,018-0,028 0,024-0,042 0,004-0,01 
NO3-N Mg/l 0,225-0,246 0,232-0,396 0,226-0,242 0,228-0,264 0,208-0,216 
NO2-N Mg/l 0,016-0,022 0,013-0,045 0,012-0,018 0,012-0,024 0,016-0,02 
Fe Mg/l 1,22-3,31 0,636-1,85 0,72-1,62 0,842-1,46 1,48-2,56 
CN Mg/l < 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
H2S Mg/l < 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
SO4 Mg/l 21,1-32,9 17,2-17,9 14,6-18,2 16,4-17,5 23,6-30,7 
Sumber : Pengolahan data primer Lampiran 2. 

5.1.1 Suhu,  Kedalaman dan Kecerahan Air 

Hasil pengukuran suhu air selama periode pengamatan (Mei - September 

2010) memperlihatkan kecenderungan stabil dengan kisaran 29,6 °C – 31,0 °C. 

namun lebih tinggi dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Mahmud (2002) yang 

hanya berkisar 29,5 °C – 29,8 °C.  Kisaran suhu air selama periode pengukuran 

masih berada pada kondisi yang ideal untuk kelangsungan hidup ikan.  Menurut 

Boyd dan Lichkoppler (1991), ikan-ikan tropis tumbuh dengan baik pada kisaran 

suhu air antara 25 – 32 °C. 

 Stabilnya suhu air antar periode pengamatan didukung oleh ketersediaan atau 

kedalaman air rawa yang masih tinggi selama periode pengamatan.  Pengukuran 

kedalaman air pada unit perikanan beje dan sekitarnya selama periode pengamatan 

berkisar antara 296 – 450 cm.  Intensitas hujan yang tinggi dengan kecenderungan 



 

merata selama periode pengukuran menyebabkan kedalaman air di kawasan rawa 

Danau Bangkau dan unit perikanan beje yang diamati cenderung stabil. 

 Kecerahan menggambarkan kemampuan penetrasi cahaya matahari ke dalam 

air yang dinyatakan dalam satuan jarak (cm atau m).  Semakin dalam cahaya 

matahari dapat berpenetrasi ke dalam air semakin besar nilai kecerahan air.  Penetrasi 

cahaya ke dalam air sangat dipengaruhi oleh intensitas dan sudut datang cahaya, 

kondisi permukaan perairan dan bahan-bahan terlarut dan tersuspensi dalam air 

(Boyd, 1988, Wetzel, 1975). Kecerahan air selama periode pengamatan cenderung 

stabil dengan kisaran 128,5 Cm – 151,5 Cm.  Hasil pengukuran kecerahan antar 

peirode pengamatan lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh 

Mahmud (2002) yaitu berkisar 25,3 – 32,1 Cm dan berada pada kriteria yang 

memenuhi syarat untuk kehidupan biota akutik, yaitu lebih besar dari 30 Cm (Boyd 

dan Lichkopler, 1991). Nilai kecerahan yang terukur di unit perikanan beje lebih baik 

dibandingkan kondisi memiliki perairan tawar lainnya.  Profil suhu air, kedalaman 

dan kecerahan perairan perikanan beje antar periode pengamatan dapat dilihat pada 

Gambar 5-1. 

 
Gambar 5-1.  Profil suhu air, kedalaman dan kecerahan perairan perikanan beje 
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5.1.2 TSS,  TDS dan DHL 

Hasil pengukuran TSS, TDS dan DHL menunjukkan fluktuasi yang kecil 

dengan kecenderungan stabil selama periode pengamatan. Kadar rata-rata TSS hasil 

pengukuran di perairan perikanan beje berkisar antara 6,25 – 10,225 mg/l. dan berada 

dalam kriteria yang layak untuk kehidupan ikan yang menghendaki kadar TSS < 50 

(Alabaster dan Lloyd, 1982).  Kecenderungan stabilitas nilai TSS karena  kecilnya 

fluktuasi perubahan muka air atau kedalaman perairan. 

TDS dan DHL dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah partikel ionik 

dan anionik yang terlarut dalam air.  TDS biasanya terdiri dari bahan anorganik yang 

berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Proses pelapukan batuan, limpasan 

dari tanah, dan pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri) sangat 

mempengaruhi nilai TDS.  Ryadi (1984) menyebutkan bahwa untuk keperluan 

perikanan, kadar padatan terlarut dalam air sebaiknya lebih kecil dari 1.000 mg/l.  

Hasil pengukuran kadar TDS pada semua periode pengamatan masih menunjukkan 

kisaran 31,25 – 37,55 mg/l dan masih berada pada kriteria yang layak untuk 

kehidupan ikan.   

Hasil pengukuran rata-rata kadar DHL selama periode pengamatan berkisar 

64,3 µmhos/cm – 75,45 µmhos/cm dan masih berada dalam batas toleransi ikan.  

Ikan dapat hidup layak pada perairan lunak (soft waters) dengan nilai DHL berkisar 

antara 100 – 500 µmhos/cm, dalam perairan sadah (hard waters) batas ketahanan 

ikan terhadap DHL menjadi 2.000 µmhos/cm. Perubahan DHL menjadi > 500 

µmhos/cm pada perairan lunak dapat menyebabkan ikan mengalami tekanan 

fisiologis (stress) dan bila melebih 1.000 µmhos/cm ikan tidak dapat bertahan lagi 



 

(Sylvester, 1958). Profil kadar TDS dan DHL antar periode pengamatan dapat dilihat 

pada Gambar 5-2. 

 
Gambar 5-2.  Profil TSS, TDS dan DHL selama periode pengamatan 

5.1.3 pH,  DO, BOD5 dan COD 

Derajat keasaman atau pH pada hakekatnya adalah logaritma negatif dari 

konsentrasi ion Hidrogen (H+).  Semakin banyak kelarutan ion Hidrogen semakin 

rendah nilai pH demikian pula sebaliknya. Nilai skala 7 menunjukkan kondisi netral, 

kurang dari 7 kondisi asam dan lebih besar dari 7 menunjukkan kondisi basa. Makin besar 

konsentrasi ion H+ di dalam air semakin tinggi tingkat keasaman air dan semakin rendah 

nilai pH.  Produktifitas ekosistem perairan dianggap rendah bila pH air < 5,0.  Nilai pH yang 

rendah akan mempengaruhi resirkulasi nutrien dalam ekosistem perairan yang ditandai 

dengan penurunan rata-rata penguraian bahan organik dan terhambatnya fiksasi nitrogen 

(Dodd, 2002). 

pH air yang ideal untuk budidaya ikan adalah 7,5 – 8,5, namun demikian pH 

antara 6,5 – 9,0 masih dapat dikategorikan baik untuk pemeliharaan ikan (Lingga, 

1987, Anonymous, 2001) tetapi lebih kecil atau lebih besar dari nilai tersebut 

dianggap merugikan.  Nilai pH antara 9 dan 10 membahayakan beberapa jenis ikan 

dan di atas pH 10 sudah bisa mematikan ikan (Alabaster dan Llyod, 1982). 
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Hasil pengukuran rata-rata pH perairan perikanan beje selama periode 

pengukuran berkisar antara 6,45 – 6,725 dan masih ideal untuk menunjang 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. pH air yang ideal untuk budidaya ikan 

adalah 7,5 – 8,5, namun demikian pH antara 6,5 – 9,0 masih dapat dikategorikan baik 

untuk pemeliharaan ikan (Lingga, 1987, Anonymous, 2001) tetapi lebih kecil atau 

lebih besar dari nilai tersebut dianggap merugikan.  Nilai pH antara 9 dan 10 

membahayakan beberapa jenis ikan dan di atas pH 10 sudah bisa mematikan ikan 

(Alabaster dan Llyod, 1982). 

Konsentrasi oksigen terlarut yang dibutuhkan ikan sangat bervariasi dan 

tergantung pada jenis, stadia dan aktifitas organisme.  Level kritis oksigen terlarut 

untuk jenis carp pada 20 – 23°C adalah 3 ml/l ekuivalen dengan tingkat kejenuhan 47 

– 49%, belut (eel) sekitar 2 ml/l atau ekuivalen dengan tingkat kejenuhan 29% 

(Chiba, 1965; Itazawa, 1971). 

Hasil pengukuran kadar oksigen terlarut selama periode pengamatan berkisar 

antara 6,45 – 6,73 mg/l dan masih berada pada kriteria yang layak untuk kehidupan 

ikan. Kadar oksigen terlarut berfluktuasi secara harian (diurnal) dan musiman, 

tergantung pada percampuran dan pergerakan massa air, aktifitas fotosintesis, 

respirasi dan limbah yang masuk ke badan air.  Peningkatan suhu sebesar 1°C akan 

meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10% (Brown, 1987).  Kadar oksigen terlarut 

di perairan tawar sebesar 15 mgL-1 pada suhu 0°C dan 8 mg/l pada suhu 25°C 

McNeely et.al., 1979).  Kandungan oksigen dalam air yang ideal untuk ikan pada 

suhu 20°C - 30°C adalah 5 – 7 mgL-1 dan untuk pemeliharaan burayak ikan mas 

dibutuhkan kadar oksigen sebesar 6,0 – 8,0 mgL-1 (Budi, 1994; Wildan, 1994). 

Penurunan kadar oksigen terlarut dalam air disebabkan karena kenaikan suhu 

air, respirasi dan dekomposisi bahan organik.  Masuknya limbah organik yang 



 

mudah terurai ke dalam air merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

penurunan kadar oksigen terlarut dengan tajam (Efendi, 2003; Hynes, 1960). 

Pengurangan kadar oksigen terlarut (hypoxia) akan memacu pelepasan nutrien 

anorganik seperti, meningkatnya reduksi sulfat, meningkatkan denitrifikasi serta 

meningkatnya pelepasan nutrien inorganik seperti nitrat, nitrit, ammonium, silikat, 

dan phosphat (Barg, 1992; Buschman et al, 1996; Mc.Donald et al, 1996; Schmittou, 

1991). 

 BOD5 dan COD merupakan parameter turunan yang menggambarkan 

banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk aktifitas dekomposisi bahan organik di 

lingkungan perairan (Alaerts dan Santika, 1987 dan Rahman, 2009) sehingga dapat 

digunakan sebagai tolok ukur tingkat pencemaran limbah organik (McNelly et al, 

1979). Hasil pengukuran kedua parameter tersebut menunjukkan kecenderungan 

variasi kadar yang kecil antar periode pengamatan (BOD5 = 8,857  - 9,685 mg/l; COD 

= 12,303 mg/l – 13,220 mg/l).  Hasil pengukuran kadar BOD telah mendekati kondisi 

yang tidak menguntungkan untuk kehidupan biota akuatik. Sedangkan kadar COD 

masih mendukung untuk perikanan. Menurut McNelly et al. (1979) perairan dengan 

BOD > dari 10 mg/l diperkirakan tercemar bahan organik oleh karenanya merupakan 

ancaman bagi lingkungan aquatik. Lingkungan aquatik yang ideal untuk perikanan 

mengandung kadar BOD ≤ 3,0 mg/l dan COD ≤ 25,0 mg/l. (Anonymous, 2001). 

Jika kadar BOD dan COD meningkat maka efek berbahaya yang ditimbulkan 

terhadap biota air adalah terjadinya kondisi anaerob atau minimnya kadar oksigen 

terlarut.  Hasil pengukuran terhadap kadar oksigen terlarut (DO) tidak menunjukkan 

terjadinya penurunan kadar oksigen yang dapat membahayakan kehidupan biota dan 

masih berada pada kondisi alamiah untuk ekosistem perikanan beje.  Profil kadar pH, 

DO, BOD dan COD selama periode pengamatan dapat dilihat pada Gambar 5-3. 



 

 
Gambar 5-3. Profil pH, DO, BOD5 dan COD selama periode pengamatan 

 

5.1.4 Persenyawaan Nitrogen 

 Nitrogen  di dalam air terdiri dari bermacam-macam senyawa, namun yang 

bersifat toksik terhadap ikan dan organisme akuatik lainya adalah ammonia (NH3-N), 

nitrit (NO2-N) dan nitrat (NO3-N). Senyawa ini selain berasal dari atmosfer juga 

banyak berasal dari sisa makanan, organisme mati dan hasil ekskresi metabolisme 

hewan akuatik.  Ammonia dan nitrit merupakan senyawa nitrogen yang paling toksik 

yang bersumber dari dekomposisi persenyawaan nitrogen organik jaringan hidup 

atau bahan yang mengandung protein pada suasana anaerobic atau defisiensi oksigen. 

Sedangkan nitrat hanya bersifat toksik pada konsentrasi tinggi. Karena bersifat racun 

terhadap organisme akuatik, ammonia dan nitrit termasuk persenyawaan kimia yang 

tidak dikehendaki kehadirannya di perairan oleh ikan.  

Hasil pengukuran kadar rata-rata amonia nitrogen (NH3-N) selama periode 

pengamatan berkisar antara 0,0015 mg/l – 0,1262 mg/l dan nitrogen nitrit (NO2-N) 

berkisar antara 0,0140 mg/l – 0,02175 mg/l. Kadar amonia nitrogen dan nitrit 

nitrogen terlarut pada perairan perikanan beje masih memenuhi kriteria untuk 
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kelangsungan hidup ikan, karena menurut Anonymous (2001) kadar amoniak 

nitrogen dan nitrit nitrogen yang aman untuk ikan yang peka masing-masing adalah 

≤ 0,02 mg/l  dan ≤ 0,06 mg/l. Kadar ammonia 0,25 - 0.5 ppm dapat menyebabkan 

ikan stres dan lebih dari 1,0 ppm dapat mematikan ikan peliharaan (MacParland, 

2008). Racun amoniak terhadap ikan tergantung dari daya permiabilitas insang 

terhadap amoniak. Apabila konsentrasi amoniak cukup tinggi, ikan akan mati karena 

sesak napas (Wardoyo, 1982).   

Nitrat nitrogen (NO3-N) merupakan nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan, 

termasuk alga untuk sistesis protein (Alaerts dan Santika, 1984).  Oleh karenanya, 

kadar nitrat di perairan sering dipakai untuk menilai tingkat kesuburan perairan. 

Menurut Heriyadi et al. (1992) berdasarkan kadar nitratnya, perairan dapat 

digolongkan ke dalam 3 kategori, kurang subur dengan kisaran kandungan nitrat 0,0 

– 0,1 mg/l, kategori sedang dengan kandungan nitrat 0,1 – 5,0 mg/l dan kategori 

subur dengan kandungan nitrat 5,0 – 10,0 mg/l.  Namun demikian, kehadiran nitrat 

nitrogen pada kadar yang berlebih dapat meracuni ikan. Kelebihan kadar nitrat dapat 

terjadi karena polusi domestik, pengotoran dari lahan pertanian, pembusukan 

tumbuhan dan hewan serta buangan limbah industri (Sastrawijaya, 1991).  

Hasil pengukuran kadar rata-rata nitrat nitrogen selama periode pengamatan 

berkisar antara 0,2120 mg/l – 0,2737 mg/l dan masih ideal untuk kehidupan ikan dan 

masuk dalam kriteria tingkat kesuburan sedang.  Menurut Anonymous (2001) kadar 

maksimum nitrat nitrogen yang ideal untuk kehidupan ikan < 10,0 mg/l.  Kehadiran 

senyawa nitrogen di perikanan beje selama periode pengamatan menunjukkan 

kecenderungan stabil dengan variasi nilai yang kecil. 



 

 

Gambar 5-4. Profil NH3-N, NO2-N dan NO3N selama periode pengamatan 

5.1.5 Besi (Fe) dan Sulfat (SO4) 

Fe merupakan unsur logam yang diperlukan oleh organisme hidup termasuk 

biota akuatik terutama sebagai penyusun utama haemoglobin darah yang berfungsi 

mengikat oksigen. Namun demikian kadar Fe berlebih di lingkungan aquatik dapat 

menyebabkan keracunan pada ikan.   

Hasil pengukuran rata-rata kadar Fe selama periode pengamatan berkisar 

antara 1,203 mg/l – 2,050 mg/l.dan cenderung lebih tinggi dari kadar alamiah 

perairan tawar. Kadar Fe pada air permukaan jarang ditemukan > 1 mg/l bahkan 

cenderung < 0,5 mg/l, tetapi dalam air tanah kadar Fe jauh lebih tinggi dan dapat 

mencapai 10 mg/l – 100 mg/l. (Alaerts dan Santika, 1984 dan McNelly et. al., 1979).  

Lokasi perikanan beje yang terletak di lahan rawa banjir (flood plain) menjadi 

penyebab tingginya kadar Fe karena secara terus-menerus terjadi pelarutan Fe dari 

air tanah di lingkungan lahan rawa yang tergenang air. 
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Sulfat (SO4), merupakan persenyawaan sulfur anorganik yang utama di 

perairan (Rao, 1992) cenderung tinggi pada perairan rawa yang tergenang air yang 

bersumber dari oksidasi pyrite (Fe2S).  Kehadiran sulfat yang berlebih potensial 

memacu turunya pH air dengan terbentuknya asam sulfat yang merupakan asam 

kuat.  Hasil pengukuran rata-rata kadar sulfat di perikanan beje selama periode 

pengamatan berkisar antara 16,1 mg/l – 25,65 mg/l.  Kadar tersebut masih berada 

dalam kriteria alamiah perairan tawar yang biasanya berkisar antara 2 – 80 mg/l 

(Rump dan Krist, 1992).  Kadar Fe di perikanan beje cukup variatif antar periode 

pengamatan, sebaliknya kadar sulfat cukup stabil.  

 

Gambar 5-5. Profil Fe dan SO4
= selama periode pengamatan 
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5.2. Organisme Planktonik 

Hasil identifikasi sampel plankton ditemukan sebanyak 26 genera yang terdiri 

dari 22 genera phytoplankton dan 4 genera zooplankton.  Filum phytoplankton utama 

adalah Chlorophyta dan Chrysophyta dengan jumlah genera terbanyak masing-

masing 10 genera, Cyanophyta dengan jumlah 2 genera.  Keempat genera 

zooplankton yang ditemukan masing-masing termasuk dalam kelas Aschelminthes, 

Crustacea, Porifera dan  Coeloptera. 

Genera phytoplankton yang ditemukan pada semua titik pengamatan dari 

filum Chlorophyta adalah Gonatozygon, dari filum Chrysophyta adalah Diatoma dan 

Thallasiossira, dan dari filum Cyanophyta adalah Anabaena. Jumlah genera yang 

ditemukan antar lokasi pengamatan berkisar antara 6 – 13 genera dengan keragaman 

jenis tertinggi ditemukan pada perairan beje (12 – 13 genera). Kelimpahan 

phytoplankton yang ditemukan selama pengamatan berkisar antara 415 – 1.330 

sel/liter atau 0,415 x 106 – 1,33 x 106 sel/m³.  dan termasuk dalam kriteria perairan 

dengan tingkat kesuburan berkisar antara kurang subur hingga subur (Lund dalam 

Hisbi, 1989).  

Berdasarkan indeks struktur komunitas dapat diketahui nilai indeks 

keanekaragaman phytoplankton berkisar antara 1,2988 – 2,2575;  indeks 

keseragaman berkisar antara 0,3851 – 0,5636 dan indeks dominansi berkisar antara 

0,3865 – 0,5555.  Kondisi tersebut menunjukkan adanya dominasi rendah dari genera 

phytoplankton yang berasal dari filum Chlorophyta ialah Tetraspora, Spirogyra, 

Sphaeroplea, dan dari filum Cyanophyta ialah Anabaena. Kelimpahan dan indeks 

struktur komunitas rata-rata phytoplankton antar periode pengamatan dirangkum 

dalam Tabel 5-2. 

 



 

Tabel 5-2.   Rata-rata kelimpahan dan indeks struktur komunitas phytoplankton 
selama periode pengamatan 

1 2 3 4 5
Phytoplankton

1 Cyanophyta Phormidium - 5 - - 25
Anabaena - 300 300 100 200

2 Chloropyta Draparnaldia 10 - - - -
Closterium - 5 - - 5
Prorocentrum gacile 5 - - - -
Gonatozygon 5 30 10 25 25
Ankistrodesmus spiralis 5 5 - - 5
Acrosiphonia arca - - - 5 -
Spirogyra - 915 - - -
Sphaeroplea agarth 15 - - 575 -
Trichodesmium - 25 - - -
Tetrasposa 500 - - 100 200

3 Chrysophyta Navicula 5 - - - 5
Diatoma 35 15 25 5 15
Gyrosigma - 5 - - -
Surirella - 5 - - -
Nitszchia sp - 10 5 - -
Streptotheca - - 5 10 -
Synedra 10 - - 5 5
Thallasiossira sp 110 5 70 140 110
Gomphonema 15 5 - 10 -
Rhizosolenia Imbricata 10 - - 5 -

725 1330 415 980 595
1,6788 1,4250 1,2988 1,9498 2,2575
0,4683 0,3851 0,5025 0,5636 0,6796
0,5026 0,5253 0,5555 0,3865 0,2646

12 13 6 11 10
Indeks Dominansi
Jumlah Genera

Kode SampelNo Phyllum Genera

Indeks Keseragaman

Kelimpahan (Sel/liter)
Indeks Keanekaragaman (Shannon-Wiener)

 

Genera zooplankton yang paling sering ditemukan dengan frekwensi kejadian 

80 % adalah Nauplius dari Kelas Crustacea dan Spongilla dari kelas Porifera. Jumlah 

genera yang ditemukan antar lokasi pengamatan berkisar antara 2 – 4 genera dengan 

keragaman jenis tertinggi ditemukan pada perairan beje (4 genera). Kelimpahan 

zooplankton yang ditemukan selama penngamatan berkisar antara 10 – 25 

individu/liter.  

Berdasarkan indeks struktur komunitas dapat diketahui nilai indeks 

keanekaragaman zooplankton berkisar antara 0,5000 – 0,5288;  indeks keseragaman 

berkisar antara 0,2644 – 0,5000 dan indeks dominansi berkisar antara 0,4246 – 



 

0,5146.  Kondisi tersebut menunjukkan adanya dominasi rendah dari genera 

zooplankton yang berasal dari genera Notholca filum Aschelminthes Kelimpahan 

dan indeks struktur komunitas rata-rata zooplankton antar periode pengamatan 

dirangkum dalam Tabel 5-3. 

Tabel 5-3.   Rata-rata kelimpahan dan indeks struktur komunitas zooplankton 
selama periode pengamatan 

1 2 3 4 5
Zooplankton

1 Aschelminthes Notholca 5 - 10 10 -

2 Crustacea Nauplius 5 5 5 - 5

3 Porifera Spongilla discoides - 5 5 5 5

4 Coeloptera Leptocella - - 5 5 10

10 10 25 20 20
0,5000 0,5000 0,5288 0,5000 0,5000
0,5000 0,5000 0,2644 0,3155 0,3155
0,5146 0,5146 0,4246 0,5146 0,5146

2 2 4 3 3

Kelimpahan (Individu/liter)

No Phyllum Genera Kode Sampel

Indeks Keanekaragaman (Shannon-Wiener)
Indeks Keseragaman
Indeks Dominasi
Jumlah Taksa
 

5.3. Organisme Nektonik 

Nelayan lahan basah di Kalimantan Selatan menggolongkan jenis ikan atas 

ikan sungai dan ikan danau-rawa.  Ikan sungai di sebut pula sebagai ikan “putih” tak 

bersisik (famili Siluridae) dan ikan putih bersisik (Famili Cyprinidae).  Sedangkan 

ikan danau-rawa disebut pula “ikan hitam” yang umumnya termasuk dalam ordo 

Labyrinthici (Rahman, 2007). Keragaman jenis organisme nektonik (ikan) di 

kawasan perikanan beje tergolong rendah dan didominasi ordo Labyrinthici.  Jenis 

ikan yang ditemukan di perikanan beje adalah : gabus (Channa striata Blkr), betok 

(Anabas testudienus Bloch), tambakan (Helostoma temincki CV.), sepat rawa 

(Trichogaster pectoralis Regan) dan sepat rawa (Trichopterus trichopondus Pall). 

 



 

5.3.1. Sex Ratio  

 Sex ratio ikan yang tertangkap di perairan perikanan beje menunjukkan 

variasi antar jenis ikan yang tertangkap dengan kecenderungan nilai ≥ 100%.  Dari 5 

jenis ikan utama penghuni perairan rawa, hanya betok yang memiliki nilai sex ratio ≤ 

100%.  Nilai sex ratio antar periode pengamatan memperlihatkan adanya pergeseran 

dengan kecenderungan terjadinya penurunan pada periode Juni. Kemudian 

mengalami kenaikan pada periode Juli. Hasil perhitungan sex ratio dan 

kecenderungan perubahannya dapat dilihat pada Tabel 5-4 dan Gambar 5-6. 

Tabel 5-4.  Sex ratio ikan yang tertangkap di perairan perikanan beje 

Jenis ikan Periode pengamatan 
Mei Juni Juli Agustus September 

Gabus 114,28 100,00 114,28 100 114,28 
Betok 100,00 87,50 100,00 100 114,28 
Tambakan 100,00 87,50 100,00 100 100,00 
Sepat siam 114,28 87,50 100,00 100 114,28 
Sepat rawa 100,00 87,50 100,00 100 100,00 
 

 Perubahan nilai sex ratio ikan di perairan umum berkaitan dengan masa 

pemijahan ikan.  Menjelang masa pemijahan, nilai sex ratio < 100% yang berarti 

bahwa kehadiran ikan betina dalam suatu habitat lebih dominan dibandingkan ikan 

jantan.  Setelah musim pemijahan berlalu nilai sex ratio > 100%.  Masa pemijahan 

ikan di perairan rawa Danau Bangkau biasanya terjadi setelah musim kemarau 

berakhir dan musim penghujan tiba.  Tingginya frekwensi dan intensitas hujan pada 

tahun 2010 menyebabkan musim kemarau yang diikuti dengan tidak terjadinya 

penurunan muka air rawa. Hal ini merupakan bagian dari penyebab berubahnya 

siklus pemijahan ikan.  



 

 

Gambar 5-6.  Sex ratio ikan yang tertangkap di perairan perikanan beje 

5.3.2. Tingkat Kematangan Gonada 

 Hasil pengamatan Tingkat Kematangan Gonada (TKG) Ikan selama periode 

pengamatan berkisar antara 2 – 5 dengan frekwensi kejadian yang berbeda antar jenis 

ikan.  Hasil pengamatan TKG selama periode pengamatan dapat dilihat dalam Tabel 

5-5. 

Tabel 5-5.  TKG ikan yang tertangkap di perairan perikanan beje 

Jenis Ikan TKG Periode pengamatan 
Mei Juni Juli Agustus September 

Gabus 2 2 1 0 0 0 
 3 15 15 15 15 15 
 4 13 14 15 15 15 
Betok 2 0 0 0 0 0 
 3 12 13 12 11 11 
 4 18 17 17 18 17 
 5 0 0 1 1 2 
Tambakan 2 1 1 0 0 0 
 3 17 15 17 16 17 
 4 12 14 13 14 13 
Sepat siam 2 1 1 0 0 0 
 3 15 15 15 14 14 
 4 14 14 15 16 16 
Sepat rawa 2 0 0 0 0 0 
 3 16 16 16 16 16 
 4 14 14 14 14 14 
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Dari Tabel 5-5 terlihat adanya kecenderungan perubahan TKG menjadi lebih matang 

seiring dengan berjalannya waktu.  Kematangan gonada ikan betok terlihat lebih 

awal dibandingkan jenis ikan lainnya.  Namun demikian, semua ikan yang tertangkap 

berdasarkan TKG nya belum memperlihatkan kesiapan untuk melakukan pemijahan.  

Kondisi ini terkait erat dengan kedalaman air rawa yang cenderung stabil.  Pemijahan 

ikan di habitat perairan rawa Kalimantan Selatan terjadi setelah musim kemarau dan 

lahan rawa mengalami kekeringan yang disertai dengan peningkatan intensitas 

dekomposisi tumbuhan air yang berada di lahan rawa yang kering.  Hasil 

dekomposisi tumbuhan air yang ikut terlarut bersama air pada awal musim hujan  

menjadi rangsangan alami ikan melakukan pemijahan. 

 

 



 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perikanan beje selama 

periode Mei – September dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kualitas air di perairan perikanan beje berada pada kriteria yang layak untuk 

kehidupan ikan.  Kadar oksigen terlarut dan pH yang biasanya menjadi 

pembatas di lingkungan perairan rawa tidak ditemukan selama periode 

pengamatan.  

2. Makanan alami berupa plankton tersedia dengan kelimpahan yang baik 

sehingga dikategorikan sedang hingga subur. 

3. Siklus reproduksi ikan yang tertangkap di perairan rawa mengalami perubahan 

dan masih berada pada kondisi yang belum siap untuk memijah. 

4. Tingginya intensitas dan frekwensi kejadian hujan selama tahun 2010 

menyebabkan perubahan pola kedalaman air rawa yang menyebabkan 

perikanan beje belum dapat dipanen. 

5. Informasi aspek biologik ikan yang terperangkap di perikanan beje belum dapat 

digali karena perikanan beje belum dapat dipanen yang disebabkan karena 

lahan rawa belum mengalami kekeringan. 

5.2 Saran 

1. Untuk mendapatkan gambaran kondisi perairan yang menyeluruh diperlukan 

penelitian pada interval waktu pengamatan yang lain agar rekomendasi yang 

diberikan lebih tepat. 

2. Perubahan pola kedalaman air memberi dampak pada perubahan aktifitas 

nelayan perikanan beje, berupa keterlambatan waktu panen. Oleh karena itu 

diperlukan pengembangan jenis usaha perikanan budidaya karena kualitas air 

dan kondisi perairan mendukung untuk melaksanakan kegiatan budidaya. 
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Lampiran 2.  Tabulasi hasil analisis kualitas air 

1 2 3 4 mak min rerata std

Suhu °C 31 30,4 29,7 29,9 31 29,7 30,25 0,5802298
Kedalaman Cm 450 448 380 448 450 380 431,5 34,346276
Kecerahan Cm 153 152 150 151 153 150 151,5 1,2909944
TDS Mg/l 32 33 31 31,5 33 31 31,875 0,8539126
TSS Mg/l 6 5 6 8 8 5 6,25 1,2583057
DHL µS/Cm 69,8 70,2 55,6 72,1 72,1 55,6 66,925 7,6163749
pH - 6,6 6,5 6,4 6,3 6,6 6,3 6,45 0,1290994
DO Mg/l 6,8 7,2 7,4 7,6 7,6 6,8 7,25 0,341565
BOD Mg/l 7,78 8,25 10,16 9,24 10,16 7,78 8,8575 1,0603262
COD Mg/l 11,58 11,87 13,26 12,88 13,26 11,58 12,3975 0,800682
NH3-N Mg/l 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,0015 0,0005774
NO3-N Mg/l 0,244 0,246 0,225 0,225 0,246 0,225 0,235 0,0115758
NO2-N Mg/l 0,016 0,017 0,021 0,022 0,022 0,016 0,019 0,0029439
Fe Mg/l 1,89 1,22 3,31 1,78 3,31 1,22 2,05 0,8897565
CN Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
H2S Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
SO4 Mg/l 25,7 21,1 32,9 22,7 32,9 21,1 25,6 5,2268537

Periode Sampling 1 (Mei 2010)

Nilai peubahParameter Satuan Lokasi pengukuran

 

1 2 3 4 mak min rerata std

Suhu °C 30,5 30,4 31 30,1 31 30,1 30,5 0,3741657
Kedalaman Cm 385 382 353 380 385 353 375 14,809907
Kecerahan Cm 150 151 148 144 151 144 148,25 3,0956959
TDS Mg/l 36 34 35 35 36 34 35 0,8164966
TSS Mg/l 4 5 8 10 10 4 6,75 2,7537853
DHL µS/Cm 77,1 71,8 52,9 74,7 77,1 52,9 69,125 11,031583
pH - 6,8 6,7 6,7 6,7 6,8 6,7 6,725 0,05
DO Mg/l 7,3 7,4 7,6 7,8 7,8 7,3 7,525 0,2217356
BOD Mg/l 8,11 9,01 12,61 9,01 12,61 8,11 9,685 1,9956202
COD Mg/l 12,48 12,48 14,26 13,66 14,26 12,48 13,22 0,8888944
NH3-N Mg/l 0,116 0,124 0,138 0,127 0,138 0,116 0,12625 0,0091059
NO3-N Mg/l 0,234 0,232 0,396 0,233 0,396 0,232 0,27375 0,0815041
NO2-N Mg/l 0,015 0,013 0,045 0,014 0,045 0,013 0,02175 0,0155215
Fe Mg/l 0,636 1,85 1,77 1,35 1,85 0,636 1,4015 0,5554539
CN Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
H2S Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
SO4 Mg/l 17,2 17,9 17,3 17,7 17,9 17,2 17,525 0,3304038

Parameter Satuan Lokasi pengukuran Nilai peubah

Periode Sampling 2 (Juni 2010)

dilajutkan........ 



 

Lampiran 2.  Tabulasi hasil analisis kualitas air (lanjutan) 

1 2 3 4 mak min rerata std

Suhu °C 30,4 29,8 30,2 30 30,4 29,8 30,1 0,258199
Kedalaman Cm 354 350 328 350 354 328 345,5 11,81807
Kecerahan Cm 148 146 142 140 148 140 144 3,651484
TDS Mg/l 37 36,6 36,4 36,2 37 36,2 36,55 0,341565
TSS Mg/l 6 5,5 8,2 12 12 5,5 7,925 2,959026
DHL µS/Cm 78,6 72,6 64,2 76,4 78,6 64,2 72,95 6,337981
pH - 6,7 6,6 6,5 6,4 6,7 6,4 6,55 0,129099
DO Mg/l 6,9 7,1 7,2 7,4 7,4 6,9 7,15 0,208167
BOD Mg/l 8,42 9,48 11,2 9,12 11,2 8,42 9,555 1,18168
COD Mg/l 11,87 12,24 13,84 13,45 13,84 11,87 12,85 0,943857
NH3-N Mg/l 0,028 0,024 0,026 0,018 0,028 0,018 0,024 0,00432
NO3-N Mg/l 0,226 0,238 0,242 0,226 0,242 0,226 0,233 0,008246
NO2-N Mg/l 0,012 0,012 0,018 0,014 0,018 0,012 0,014 0,002828
Fe Mg/l 0,72 1,28 1,43 1,62 1,62 0,72 1,2625 0,387503
CN Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
H2S Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
SO4 Mg/l 15,4 18,2 14,6 16,2 18,2 14,6 16,1 1,544884

Nilai peubah

Periode Sampling 3 (Juli 2010)

Parameter Satuan Lokasi pengukuran

 

1 2 3 4 mak min rerata std

Suhu °C 29,8 30,1 29,6 30,2 30,2 29,6 29,925 0,275379
Kedalaman Cm 328 320 296 322 328 296 316,5 14,08309
Kecerahan Cm 132 136 126 120 136 120 128,5 7
TDS Mg/l 38 37,2 37,4 37,6 38 37,2 37,55 0,341565
TSS Mg/l 6,2 6,5 8,4 14,2 14,2 6,2 8,825 3,713377
DHL/CND µS/Cm 78,8 74,2 70,6 78,2 78,8 70,6 75,45 3,824047
pH - 6,5 6,4 6,7 6,2 6,7 6,2 6,45 0,208167
DO Mg/l 6,4 6,8 7 7,1 7,1 6,4 6,825 0,30957
BOD Mg/l 8,64 9,16 10,32 10,14 10,32 8,64 9,565 0,800062
COD Mg/l 11,68 11,86 12,42 13,25 13,25 11,68 12,3025 0,705898
NH3-N Mg/l 0,042 0,024 0,034 0,028 0,042 0,024 0,032 0,007832
NO3-N Mg/l 0,234 0,228 0,264 0,242 0,264 0,228 0,242 0,015748
NO2-N Mg/l 0,014 0,012 0,024 0,016 0,024 0,012 0,0165 0,00526
Fe Mg/l 0,842 1,26 1,25 1,46 1,46 0,842 1,203 0,259376
CN Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
H2S Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
SO4 Mg/l 16,4 16,7 17,2 17,5 17,5 16,4 16,95 0,493288

Lokasi pengukuran

Periode Sampling 4 (Agustus 2010)

Nilai peubahParameter Satuan

dilanjutkan ... 



 

Lampiran 2.  Tabulasi hasil analisis kualitas air (lanjutan) 

1 2 3 4 mak min rerata std

Suhu °C 29,6 30,2 29,7 29,8 30,2 29,6 29,825 0,262996
Kedalaman Cm 347 342 315 340 347 315 336 14,30618
Kecerahan Cm 130 132 134 126 134 126 130,5 3,41565
TDS Mg/l 28 32 33 32 33 28 31,25 2,217356
TSS Mg/l 10 9 8,5 13,4 13,4 8,5 10,225 2,206619
DHL µS/Cm 69,4 70,6 45,9 71,3 71,3 45,9 64,3 12,29173
pH - 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6 6,4 6,5 0,08165
DO Mg/l 7 7,1 6,9 7,2 7,2 6,9 7,05 0,129099
BOD Mg/l 8,14 8,36 11,24 9,12 11,24 8,14 9,215 1,413777
COD Mg/l 11,78 12,16 14,46 13,24 14,46 11,78 12,91 1,20427
NH3-N Mg/l 0,004 0,008 0,01 0,01 0,01 0,004 0,008 0,002828
NO3-N Mg/l 0,21 0,214 0,216 0,208 0,216 0,208 0,212 0,003651
NO2-N Mg/l 0,018 0,016 0,02 0,019 0,02 0,016 0,01825 0,001708
Fe Mg/l 1,66 1,48 2,56 1,74 2,56 1,48 1,86 0,479166
CN Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
H2S Mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0
SO4 Mg/l 24,5 23,8 30,7 23,6 30,7 23,6 25,65 3,388707

Nilai peubah

Periode Sampling 5 (September 2010)

Parameter Satuan Lokasi pengukuran

 

 

 


