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ABSTRAK 
Udang mantis merupakan salah satu komoditas unggulan yang terdapat di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat yang di ekspor ke Hongkong dan Taiwan. Dalam melakukan 

penangkapan nelayan menggunakan alat tangkap jaring insang dasar (bottom gillnet) 

dengan lama perendaman jaring 4 jam dan belum pernah ada yang mencoba perendaman 

jaring dibawah 4 jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

lama perendaman jaring insang dasar (Bottom Gillnet) terhadap hasil tangkapan udang 

Mantis.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode experimental fishing, untuk  

mengetahui perbandingan hasil tangkapan perendaman jaring 2 jam dan 4 jam digunakan 

uji t. Berdasarkan analisis uji t, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa hasil tangkapan 

pada perendaman jaring 4 jam berbeda nyata terhadap hasil tangkapan pada perendaman 

jaring 2 jam, dimana jumlah tangkapan dengan lama perendaman 4 jam (315 ekor) lebih 

banyak dibandingkan dengan perendaman 2 jam (234 ekor). Tingginya hasil tangkapan 

pada perendaman jaring 4 jam disebabkan lama waktu yang digunakan untuk operasi 

penangkapan (lama waktu immersing). Lama perendaman pada alat tangkap jaring insang 

dasar sangat berpengaruh dalam menentukan banyaknya udang yang tertangkap dan 

kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor (suhu,kecepatan 

arus,kecerahan,salinitas,dan pH) penyebab terdapatnya perbedaan hasil tangkapan. 

Kata Kunci : Udang Mantis(Harpiosquilla raphidea), Lama Perendaman, Jaring 

Insang Dasar(Bottom Gillnet) 

Keterangan : ¹ Pembimbing Utama 

          ² Pembimbing Pendamping 

PENDAHULUAN 

      Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Jambi yang terkenal dengan usaha perikanan tangkapnya yang terpusat 

pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal sebagai tempat pendaratan 

hasil tangkapan. PPP Kuala Tungkal terletak di tepi Sungai Pengabuan, Kuala 

Tungkal, Desa Tungkal I Kec. Tungkal Ilir. Nelayan di PPP Kuala Tungkal masih 

melakukan operasi penangkapan ikan secara tradisional dengan alat tangkap 

utama yang digunakan adalah Gillnet, trawl mini, sondong dan togok (Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, 2013). 

      Hasil tangkapan udang mantis Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara total 
tahunan cukup fluktuatif, namun cenderung menurun. Berdasarkan data Dinas 
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Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), pada tahun 
2005 hasil tangkapan udang mantis Kabupaten Tanjabar yang tercatat dapat 
mencapai sekitar 2,04 juta ekor, namun pada tahun 2008 menurun menjadi sekitar 
1,80 juta ekor. Besarnya penurunan hasil tangkap udang mantis sebenarnya dapat 
melebihi dari data tersebut, karena data tersebut berasal dari seluruh penampung 

yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana udang yang ditampung 

tidak seluruhnya berasal dari hasil tangkapan di wilayah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat.       

      Udang mantis disebut juga dengan udang lipan, udang ronggeng dan sebagian 

daerah seperti daerah Indragiri Hilir, Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

(Sabak) disebut dengan udang Nenek (Gonser, 2003). Spesies Harpiosquilla 

raphidea hidup di daerah intertidal dengan hamparan berlumpur (mudflat) dengan 

kedalaman lumpur antara 50-200 cm; salinitas berkisar 12-19 ppt; oksigen terlarut 

pada kisaran 6,7-7,6 mg/L; pH pada kisaran 7,1-7,8; dan suhu pada kisaran 

28,5°C-30,5°C (Astuti, 2013). 

      Udang mantis termasuk hewan karnivora dan termasuk hewan yang aktif di 

siang hari (diurnal), malam hari (nokturnal), maupun aktif pada waktu matahari 

terbenam (crepuscular). Udang mantis merupakan salah satu jenis udang predator 

yang mampu menyerang mangsa dengan ukuran lima kali lebih besar dari ukuran 

badannya. Udang mantis mempunyai bentuk badan yang unik karena merupakan 

kombinasi morfologi dari udang, lobster, dan belalang sembah. Ukuran badan 

udang mantis bisa mencapai 35 cm dengan bobot antara 20-200 g/ekor. Udang 

mantis merupakan salah satu komoditas unggulan yang di ekspor ke negara lain 

salah satunya yaitu negara Hongkong dan Taiwan, karena merupakan salah satu 

komoditas ekspor maka banyak dari para nelayan yang menangkap udang ini 

(Gonser, 2003).  

      Menurut Intankiswari (2012) kadar protein udang mantis mencapai 87,09% 

lebih tinggi dibandingkan jenis udang yang lain. Mengkonsumsi udang mantis 

berkasiat menambah keperkasaan bagi kaum pria. Manfaat lain dari udang mantis 

adalah dapat menyembuhkan penyakit buang air kecil yang berkali-kali dan dapat 

mengobati kebiasaan mengompol pada anak-anak.  

      Udang mantis memiliki harga yang relatif lebih tinggi di banding jenis udang 

lainnya. Dalam keadaan hidup, udang mantis dijual per ekor berdasarkan ukuran 

panjang, dengan kisaran Rp 10.000,-/ekor sampai Rp 80.000,-/ekor (Dalam 

keadaan mati, udang mantis dijual dengan harga Rp 45.000,-/kg (Astuti, 2013). 

      Nelayan Tanjung Jabung Barat menangkap udang mantis dengan 

menggunakan jaring insang dasar (Bottom Gillnet) nelayan biasanya menyebut 

dengan nama Jaring. Bottom Gillnet adalah jenis jaring insang (Gillnet) yang di 

operasikan di dasar perairan. Dimana pada kedua ujung jaring diikatkan jangkar, 

sehingga letak jaring akan tertentu. Jaring ini direntangkan dekat dengan dasar 

laut, sehingga dinamakan bottom gillnet, dimana jenis-jenis biota perairan yang 

menjadi tujuan penangkapan adalah biota perairan dasar (bottom fish) ataupun 

demersal.     

      Penggunaan alat tangkap jaring insang dasar sudah dikenal sejak lama oleh 

nelayan Tajung Jabung Barat dan telah dilakukan secara turun temurun, dalam 

melakukan penangkapan nelayan hanya melakukan satu kali penurunan jaring dan 

lama perendaman jaring  selama 4 jam, dalam penangkapan tersebut terdapat  

hasil tangkapan udang mantis banyak yang mati. Hasil pengamatan yang 
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dilakukan oleh Bennet (1974), menjelaskan bahwa ada hubungan antara durasi 

waktu saat setting dimulai sampai hauling, dan hal ini sangat berkaitan dengan 

pengaruh lama perendaman alat tangkap terhadap hasil tangkapan rata-rata dari 

spesies yang menjadi target tangkapan. Menurut Sudirman (2004), bahwa waktu 

perendaman (immershing) dari jaring Gillnet biasanya 2-5 jam kemudian 

dilakukan penarikan jaring (hauling). 

      Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Perbedaan Lama Perendaman Jaing Insang Dasar 

(Bottom Gillnet) Terhadap Hasil Tangkapan udang Ketak” untuk mengetahui 

tingkat efektivitas hasil tangkapan , penulis bermaksud membedakan lama waktu 

perendaman menjadi dua, yaitu dengan 2 jam dan 4 jam.  Sehingga didapatkan 

lama perendaman yang optimum dalam menangkap udang mantis dengan alat 

tangkap jaring insang dasar.  

 

Latar Belakang 
METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

      Penelitian ini dilakukan pada bulan 30 September - 7 November 2016, di Desa 

Kampung Nelayan Kab. Tanjung Jabung Barat. 

Materi dan Peralatan 

      Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Umpan Ikan Malung dan 

Udang Mantis yang diperoleh dari hasil tangkapan jaring dengan lama 

perendaman 2 jam dan 4 jam. Adapun peralatan yang digunakan yaitu:Alat tulis, 

Kamera, GPS, Stopwatch, secchidisk, Refractometer untuk mengukur salinitas 

perairan,Termometer untuk mengukur suhu, pH meter, 2 jaring insang dasar 

Panjang jaring insang dasar yang digunakan adalah 60 piece dimana 1 (satu) piece 

mempunyai panjang 15 m sehingga panjang dari keseluruhan jaring adalah 900 m, 

lebar jaring 1,5 m, ukuran mesh size 4 inci, dengan bahan jaring PA multifilament. 

Setiap piece dilengkapi dengan pelampung sosis sebanyak 10 buah dengan 

pelampung peluntang 1 buah, pemberat yang digunakan berbahan timah dimana 

pemberat sebanyak 23 buat setiap 1 piece, panjang dari tali ris atas dan bawah 

adalah 17 m/piece dengan panjang keseluruhan tali iris atas dan bawah maring- 

masing 1020 m. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode experimental fishing. 

Menurut Srigandono (1981) metode experimental fishing adalah suatu metode 

yang terencana untuk memperoleh fakta baru atau memperkuat ataupun 

membantah fakta yang ada. 

Prosedur Penelitian 

1. Menuju daerah penangkapan (fishing ground) yang biasanya ditentukan 

oleh nelayan dari pengalaman nelayan itu sendiri. Nelayan berangkat 

sekitar jam 6-7 pagi, waktu yang di tempuh menuju daerah penangkapan + 

1 jam. 

2. Setelah sampai di daerah yang diinginkan dilanjutkan denganpengukuran 

parameter lingkungan :Suhu, Arus, Kecerahan, Salinitas, Ph. pemasangan 

umpan dan penurunan alat tangkap dimulai dari penurunan pelampung 
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tanda, ujung jaring, kemudian tali selambar depan dan di ikuti dengan 

badan jaring. Waktu yang dibutuhkan selama penurunan jaring sekitar +2 

jam.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi Penurunan Alat Tangkap 

 

Pada penelitian ini dilakukan dua perlakuan dengan lama waktu 

perendaman 2 jam dan 4 jam. Perlakuan ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh jumlah hasil tangkapan dengan 7 kali pengulangan. 

3 Penarikan alat tangkap jaring insang dasar (Bottom Gillnet), waktu yang 

dibutuhkan untuk proses penarikan jaring yaitu sekitar 3-4 jam.Setelah di 

lakukan penarikan alat tangkap (hauling), maka hasil tangkapan akan 

dihitung berdasarkan jumlah tangkapan udang mantisdan jenis ikan yang 

tertangkap (ekor). 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Perbandingan Jumlah Hasil Tangkapan Menggunakan Uji t (Priyatno, 

2010) 
 

𝑡 =  
𝑋1 − 𝑋2

√(𝑛1−1)𝑆12(𝑛2−1)𝑆2²

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]
 

 

Interprestasi : Jika  𝑇ℎ𝑖𝑡 >𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 artinya terdapat perbedaan nyata sehingga 

operasi penangkapan pada perendaman jaring 2 jam dan 4 jam 

berpengaruh terhadap komposisi hasil tangkapan. 

  Jika  𝑇ℎ𝑖𝑡 <𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 artinya tidak terdapat perbedaan nyata sehingga 

operasi penangkapan pada perendaman jaring 2 jam dan 4 jam 

tidak berpengaruh terhadap komposisi hasil tangkapan. 

Keterangan :  

𝑋1= rata-rata hasil tangkapan pada perendaman jaring 2 jam (ekor) 

𝑋2= rata-rata hasil tangkapan pada perendaman jaring 4 jam (ekor) 

𝑛1= jumlah sampel pertama 

𝑛2= jumlah sampel kedua 

n  = hasil dari n1+n2 



5 
 

S = standar devisiasi 

𝑆12= ruang sampe 

2. (Allen, 2002)Tangkapan harian 

Untuk mencari total tangkapan harian pada alat tangkap jaring insang dasar, 

digunakan persamaan : 

 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑡𝑟𝑖𝑝 =
𝐻1 + 𝐻2 + 𝐻3. .

𝑇𝑟𝑖𝑝
 

 

Ket : 

Htotal  = Jumlah pertrip  

H1  = Hauling 1    

H2  = Hauling 2  

H3 = Hauling 3 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daerah Peanangkapan (Fishing Ground) 

Tanjung Jabung Barat  adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur 

Provinsi Jambi, tepatnya antara 0°53’ – 01°41’ Lintang Selatan dan antara 

103°23’ - 104°21’ Bujur Timur (Badan Pusat Statistik, 2008). Tanjung Jabung 

Barat memiliki beberapa kelurahan salah satunya adalah Kelurahan Kampung 

Nelayan wilayah pemekaran Kelurahan Tungkal II yang ada dalam wilayah 

Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kelurahan Kampung 

Nelayan mempunyai Luas +  1,33 Km2 dengan sebagian besar pencaharian 

masyarakatnya adalah nelayan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai jenis alat 

tangkap yang digunakan oleh nelayan,seperti Gillnet, trawl mini, sondong, togok 

dan rawai. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Pengabuan/ Kuala Baru 

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Tungkal II 

Sebelah Timur berbatas dengan : Desa Tungkal I 

Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Tungkal II 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki wilayah darat dan laut yang cukup 

luas.Diperairan yang cukup luas ini hidup beranekaragam sumberdaya hayati yang 

berpotensi sebagai lahan budidaya ikan.Selain itu juga terdapat hutan mangrove 

yang bermanfaat untuk menjaga kondisi pantai dari erosi air laut (Badan Pusat 

Statistik, 2008).Potensi perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup 

besar, baik penangkapan, pengolahan mauapun budidaya perikanan.Wilayah ini 

memproduksi dan mengekspor olahan hasil perikanan. Selain itu juga, produksi 

dalam bentuk segar. 
      Lokasi penelitian yang dilakukan di Kampung Nelayan terdiri dari beberapa 

daerah penangkapan,antara lain: sungai kerang, paret 10, kuala kerang, kuala 

tengah,sungai kerang dan kuala baru. Daerah penangkapan dapat dilihat dari 

gambar 5 dibawah ini. 
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Gambar 2. Lokasi Daerah Penangkapan (fishing ground) 

      Dilihat dari gambar 5 menunjukan lokasi penangkapan selama penelitian, 

salama penelitian dasar perairan bersubstrat lumpur dan lumpur berpasir. Lokasi 

penangkapan selama penelitian yaitu: 

1. Sungai Ayam (103⁰28’ BT - 0⁰48’ LS) pada daerah ini dasar perairan substrat 

lumpur dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 8 ppt, pH 7,23, suhu 29ºC, 

kecerahan 110 cm dan kecepatan arus 0,12 m/detik.  

2. Paret 10 (103⁰35’ BT - 0⁰47’ LS) pada daerah ini dasar perairan substrat 

lumpur dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 8 ppt, pH 7,82, suhu 29ºC, 

kecerahan 60 cm dan kecepatan arus 0,13 m/detik.  

3. Kuala Kerang (103⁰28’ BT - 0⁰41’ LS) pada daerah ini dasar perairan substrat 

lumpur berpasir dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 8 ppt, pH 7,58, 

suhu 28ºC, kecerahan 90 cm dan kecepatan arus 0,15 m/detik.  

4. Paret 10 (103⁰34’ BT - 0⁰48’ LS) pada daerah ini dasar perairan substrat 

lumpur berpasir dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 6 ppt, pH 7,78, 

suhu 28ºC, kecerahan 45 cm dan kecepatan arus 0,13 m/detik. 

5. Kuala Kerang (103⁰30’ BT - 0⁰40’ LS) pada daerah ini dasar perairan substrat 

lumpur berpasir dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 8 ppt, pH 7,53, 

suhu 27ºC, kecerahan 50 cm dan kecepatan arus 0,14 m/detik. 

6. Sungai Kerang (103⁰30’ BT - 0⁰43’ LS) pada daerah ini dasar perairan substrat 

lumpur berpasir dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 7 ppt, pH 7,65, 

suhu 28ºC, kecerahan 50 cm dan kecepatan arus 0,14 m/detik. 

7. Kuala Baru (103⁰30’ BT - 0⁰44’ LS) pada daerah ini dasar perairan substrat 

lumpur dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 5 ppt, pH 7,61, suhu 27ºC, 

kecerahan 75 cm dan kecepatan arus 0,18 m/detik. 

      Hasil tangkapan udang mantis yang paling banyak terdapat pada daerah 

Sungai Kerang dengan substrat dasar perairan adalah lumpur berpasir dengan 

kecepatan arus 0,14 m/detik, salinitas 7 ppt, pH 7,65, suhu 28ºC, dan kecerahan 
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perairan 50 cm. Dimana udang mantis yang terdapat di daerah sungai kerang 

berukuran kecil. Jarak sungai kerang juga berdekaatan dengan daerah mangrove 

dan muara sungai dimana pada daerah ini diduga memiliki asupan makanan yang 

banyak dan daerah yang cocok untuk pemijahan udang mantis. Sesuai dengan 

pendapat Suwandi (1978) bahwa udang muda yang berukuran kecil terdapat pada 

derah payau dekat dengan pantai sedangkan udang berukuran besar dan dewasa 

terdapat pada daerah perairan yang jauh dari daerah pantai.       

      Hasil tangkapan terendah pada daerah kuala baru, hal ini dikarenakan saat 

melakukan penangkapan terdapat gangguan pada pergerakan jaring dimana dasar 

perairan terdapat ranting, kayu dan serabut kelapa. Selain itu daerah ini masih 

berdekatan dengan derah pemukiman. Menurut Aziz (1986) melaporkan bahwa 

distribusi dan kepadatan (jumlah) udang di suatu perairan dipengaruhi faktor 

lingkungan dan tindakan manusia disekitar perairan, seperti pembuangan sisa-sisa 

industri atau limbah rumah tangga yang dapat menimbulkan pencemaran perairan.  

Kondisi Perairan 

      Pengukuran parameter lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

penangkapan ikan di suatu tempat.Dimana pengukuran parameter lingkungan 

dibagi menjadi 2 (dua) factor yaitu factor fisika yang mencakup suhu, kecepatan 

arus,kecerahan dan faktor kimia mencakup salinitas dan pH yangdiukur di Desa 

Kampung Nelayan selama penelitian.Berdasarkan hasil pengukuran parameter 

lingkungan didapat hasil sebagai berikut ( Tabel 1 dan 2 ) 

Tabel 1 . Hasil Pengukuran Parameter Fisika Selama Penelitian di Desa Kampung 

Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi 

Tanggal 

Pengamatan 

Parameter Lingkungan 

Suhu 

(°C) 

Kecepatan Arus 

(m/detik) 

Kecerahan 

(cm) 

Kondisi  

Cuaca 

26 Oktober 2016 29 0,13 110 Hujan  

27 Oktober 2016 29 0,13 45 Panas 

29 Oktober 2016 28 0,15 90 Hujan Ringan 

30 Oktober 2016 28 0,15 60 Hujan Ringan 

31 Oktober 2016 27 0,14 50 Hujan Ringan 

1 November 2016 28 0,14 50 Panas 

2 November 2016 27 0,18 75 Hujan Ringan 

Kisaran 27-29 0,12 – 0,18  45-110 
 Rata-rata 28 0,15 68.57 
 

      Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa suhu merupakan salah satu 

faktor penting bagi mahluk hidup yang beraktifitas. Lingkungan perairan yang 

dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk ke perairan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan mahluk hidup. Suhu 

perairan yang diukur selama penelitian berkisar 27-29 °C dengan rata-rata suhu 

selama penelitan adalah 28 °C. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Astuti 

(2013) menyatakan bahwa spesies Harpiosquilla raphidea hidup dengan suhu 

pada kisaran 28,5°C-30,5°C. Officer (1976), mengatakan bahwa kondisi suhu air 

laut di suatu perairan dipengaruhi oleh cuaca dan intensitas matahari yang masuk 

ke laut. 
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      Arus merupakan faktor yang penting terutama bagi alat tangkap yang 

pengoperasiannya mengandalkan arus, seperti alat tangakpan jaring insang dasar 

dengan hasil tangkapan utama adalah udang mantis. Kecepatan arus yang 

dilakukan selama penelitian di Desa Kampung Nelayan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat bekisar 0,12-0,18  m/detik. Rata-rata kecepatan arus salama 

penelitian tidak begitu jauh berbeda. Ihsan (2009), menyatakan bahwa kecepatan 

arus dibagi dalam 4 kategori yakni kecepatan arus 0-0,25 m/detik disebut arus 

lambat, kecepatan arus 0,25-0,50 m/detik merupakan arus sedang, kecepatan arus 

0,50-1 m/detik arus cepat dan arus diatas 1 m/detik disebut arus sangat cepat. 

Berdasarkan kategori kecepatan arus menurut Ihsan diatas maka kecepatan arus 

selama penelitian digolongkan arus lambat.  kecepatan arus sangatlah berpengaruh 

terhadap proses penangkapan udang dengan menggunakan alat tangkap jaring 

insang dasar (Bottom Gillnet), karena semakin tinggi arus maka pergerakan jaring 

yang ada di dasar perairan akan bergerak dengan baik.  

      Kecerahan merupakan ukuran untuk menentukan daya masuknya cahaya   
kedalam perairan. Semakin jernih suatu perairan maka semakin dalam pula cahaya 

yang masuk ke dalam perairan, sebaliknya berbanding terbalik dengan kekeruhan. 

Vernando (2005) menyatakan bahwa semakin jernih suatu perairan maka semakin 

dalam pula rambat cahaya yang masuk kedalam perairan. Tingkat kecerahan 

selama penelitian berkisar 45-110 cm. Kecerahan pada daerah penelitian ini 

tergolong keruh, kondisi perairan yang tergolong keruh ini dikatakan bagus untuk 

mengoperasikan alat tangkap jaring insang dasar yang dikhususkan untuk 

penangkapan udang mantis. Dikatankan baik dalam penangkapan udang mantis 

karena warna jaring yang digunakan nelayan di kampung nelayan adalah warna 

hijau sehingga jika di operasikan di daerah yang perairan keruh tidak akan terlihat 

udang . Sesuai pendapat Sadhori (1985)  menyatakan warna jaring  gillnet yang 

umum digunakan adalah warna bening dan biru laut, dimana berguna agar ikan 

sulit mendeteksi keberadaan jaring di dalam perairan. Warna jaring pada 

pengoperasian pada waktu malam hari sebaiknya menggunakan warna hijau atau 

biru, sedangkan pada siang hari menggunakan warna putih.   

      Cuaca merupakan keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu 

yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Terdapat tiga faktor 

utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim yaitu suhu, curah hujan dan angin. 

Angin merupakan faktor yang paling penting dalam usaha penangkapan ikan 

karena nelayan tradisional masih tergantung kepada kondisi angin dalam 

melakukan operasi penangkapannya (Hutabarat dan Evans, 1985). Pada penelitian 

ini faktor yang diamati adalah kondisi curah hujan dimana kondisi curah hujan 

salama penelitian pada bulan September - November cenderung hujan ringan, hal 

ini diduga karena pada bulan tersebut curah hujan terlihat cukup rendah dengan 

hembusan angin pada umumnya lemah. Hal ini didukung dengan data BMKG 

Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa pada bulan September – November 

2016 kondisi cuaca berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang. 
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Tabel 2 . Hasil Pengukuran Parameter Kimia Selama Penelitian di Desa Kampung    

Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi 

Tanggal Pengamatan 
Parameter Lingkungan 

Salinitas (‰) Derajat Keasaman (pH) 

26 Oktober 2016 8 7,23 

27 Oktober 2016 6 7,78 

29 Oktober 2016 8 7,58 

30 Oktober 2016 8 7,82 

31 Oktober 2016 8 7,53 

1 November 2016 7 7,65 

2 November 2016 5 7,61 

Kisaran 5 – 8‰ 7.23-7.82 

Rata-rata 7,14‰ 7.6  

      Salinitas air laut didefinisikan sebagai jumlah total material padat yang 

dinyatakan dalam gram yang terdapat dalam satuan kilogram air laut. Menurut 

Nyebakken (1992), bahwa salinitas merupakan faktor yang sangat penting 

memberikan kemampuan kepada organisme dalam beradaptasi dengan 

lingkungannya. Naik turunya salinitas disebabkan oleh banyak hal diantaranya 

adalah up welling dan pengaruh hujan yang turun secara terus-menerus dalam 

jangka waktu beberapa hari (Handoyo, 2011). Adapun hasil dari pengukuran 

salinitas selama penelitan berkisar 5-8 ‰ dengan rata-rata salinitas mencapai 7,14 

‰, rendahnya salinitas dalam penelitian ini di karenakan perairan di daerah 

Kabuten Tanjung Jabung Barat merupakan perairan payau, dimana nilai salinitas 

air payau biasanya berkisar antar 0,5-30 ‰.   

      Organisme akuatik dapat hidup dalam suatu perairan yang mepunyai nilai pH 

dengan kisaran toleransi antara asam lemah sampai basa lemah.Sedana et al., 

(2001) menyatakan bahwa pH mempunyai peranan penting baik dalam organisme 

air maupun dalam pengaturan ketersediaan unsur hara dalam perairan itu sendiri. 

Derajat keasaman (pH) optimum untuk mendukung kehidupan ikan secara wajar 

berkisar dari 5,0-9,0 (Moenir, 2007). Rata-rata nilai pH selama penelitian berkisar 

7,6 cenderung basa dan masih mendukung kehidupan organisme untuk 

beradaptasi. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Astuti (2013) 

menyatakan bahwa spesies Harpiosquilla kisaran pH pada kisaran 7,1-7,8. Derajat 

keasaman (pH) optimum untuk mendukung kehidupan biota perairan secara wajar 

berkisar dari 5,0-9,0 (Moenir, 2007). 

Hasil Tangkapan Udang Mantis 

      Hasil tangkapan utama jaring insang dasar yang diperoleh selama penelitian 

adalah Udang  Mantis (Harpiosquilla raphidea). Hasil tangkapan yang diperoleh 

memiliki perbedaaan dalam jamlah hasil tangkapan pada perendaman jaring 2 jam 

dan 4 jam, seperti yang terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.Perbandingan Hasil Tangkapan Udang Mantis dengan perendaman Jaring 

2 Jam dan Perendaman Jaring 4 Jam di Desa Kampung Nelayan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
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Tanggal Pengamatan 
Hasil Tangkapan Udang Mantis (Ekor) 

 (X1) (X2) 

26 Oktober 2016 28 44 

27 Oktober 2016 30 53 

29 Oktober 2016 30 43 

30 Oktober 2016 38 46 

31 Oktober 2016 34 41 

1 November 2016 53 62 

2 November 2016 21 26 

Jumlah 234 315 

Rata-rata 33.43 45 

Ket : X1 (Perendaman Jaring 2 Jam), X2 (Perendaman Jaring 4 Jam) 

      Berdasarkan tabel 3 yang menggunakan  analisis uji-tbahwa seluruh hasil 

tangkapan pada perendaman jaring 2 jam dan 4 jam terdapat perbedaan nyata, 

yang ditunjukkan dengan 𝑇ℎ𝑖𝑡
      (2.044)

> 𝑇𝑡𝑎𝑏
       (1,78229)

sig 0,05, terdapat perbedaan 

hasil tangkapan antara perendaman jaring dengan lama 2 jam dan 4 jam.  

Penelititan ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah hasil tangkapan dengan lama 

perendaman 4 jam lebih besar dibandingkan dengan perendaman 2 jam . 

Tingginya hasil tangkapan pada perendaman jaring 4 jam disebabkan lama waktu 

yang digunakan untuk operasi penangkapan (lama waktu immersing). Lama 

perendaman pada alat tangkap jaring insang dasar (Bottom Gillnet) sangat 

berpengaruh dalam menentukan banyaknya udang yang tertangkap. Variabel lama 

perendaman (immersing) berbanding lurus dengan jumlah hasil tangkapan, dengan 

kata lain semakin lama perendaman jaring insang dasar maka peluang udang 

terjerat pada jaring semakin besar. Widiyanto et al., (2016) menyatakan bahwa 

semakin lama perendaman jaring insang (gillnet) maka semakin banyak peluang 

jaring insang untuk menangkap ikan. 

      Selain dipengaruhi lama perendaman jaring yang merupakan faktor utama 

dalam perbedaan hasil tangkapan, kondisi lingkungan seperti suhu, kecepatan 

arus, kecerahan, salinitas dan pH juga mempengaruhi hasil tangkapan dimana 

hasil tangkapan pada tanggal  1 November lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

tangkapan lainnya. Parameter lingkungan pada daerah tersebut bersubstrat lumpur 

berpasir dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 7 ppt, pH 7,65, suhu 28ºC, 

kecerahan 50 cm dan kecepatan arus 28 m/detik. Hal ini diduga pada daerah 

tersebut masih berdekatan dengan daerah muara sungai dan mangrove yang 

memiliki ketersediaan asupan makanan yang tinggi namun udang yang terdapat 

pada tanggal 1 November berukuran kecil. Sesuai dengan pendapat Aziz at al., 

(2001) mengemukakan bahwa penyebaran udang dibagi menjadi dua arah yaitu 

daerah muara sungai (estuaria) dan daerah lepas pantai. Perairan muara sungai 

merupakan daerah pemijahan udang yang berada pada pasca larva dan juvenil 

yang umumnya berukuran kecil, sedangkan udang yang berukuran dewasa akan 

bergerak ke arah lepas pantai.   

      Kondisi cuaca juga merupakan salah satu faktor keberhasilan 

penangkapan.Kondisi cuaca yang panas berbanding lurus dengan suhu perairan. 

Pada suhu yang panas udang akan keluar dari sarang sedangkan pada suhu 

perairan yang dingin atau rendah udang lebih senang didalam lubuk atau sarang, 
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dimana suhu perairan yang di sukai udang mantis yaitu suhu pada kisaran 28,5°C-

30,5°C(Astuti, 2013). 

Hasil tangkapan (Ekor) Harian Jaring Insang Dasar 

Hauling atau proses penarikan jaring pada jaring insang dasar dilakukan 1 kali 

dalam satu trip. Untuk mengetahui hasil tangkapan berdasarkan waktu hauling 

pada jaring insang dasar maka dapat dilihat gambar di bawah ini (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rata- rata Hasil Tangkapan (Ekor) Harian Pada Perendaman Jaring 2 

Jam dan 4 Jam. 

      Gambar 3 diatas terlihat rata-rata perbedaan hasil tangkapan harian dimana 

tangkapan pada perendaman jaring selama 2 jam adalah udang Mantis sebanyak 

33 ekor/trip , ikan Malung 1 ekor/trip dan ikan Gulamah 15 ekor/trip . Sedangkan 

pada perendaman jaring 4 jam hasil tangkapan adalah udang mantis sebanyak 45 

ekor/trip , ikan Malung 1 ekor/trip dan ikan Gulamah 14 ekor/trip. Tingginya hasil 

tangkapan pada perendaman jaring 4 jam disebabkan lamanya perendaman jaring. 

Hasil Tangkapan Sampingan ( By- Catch ) 

Pada penangkapan dengan menggunakan jaring insang dasar terdapat beberapa 

jenis hasil tangkapan sampingan atau hasil tangkapan yang tidak di 

harapkan.Hasil tangkapan dapat di lihat pada gambar 4 dan 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Tangkapan Sampingan (By-Catch) Pada Perendaman Jaring 2 

Jam 
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Gambar 5. Hasil Tangkapan Sampingan (By-Catch) Pada Perendaman Jaring 4 

Jam. 

      Gambar 4 dan 5 diatas menunjukan perbandingan hasil tangkapan sampingan 

(By Catch) pada perendaman jaring insang dasar, pada perendaman jaring 2 jam 

dan 4 jam jenis ikan yang tertangkapan adalah Malung (Muraenesox cinereus), 

dan Gulamah (Scienidae). Dimana pada perendaman jaring 2 jam, jumlah hasil 

tangkapan tertinggi Ikan Malung adalah 2 (Ekor) pada tanggal 30 Oktober  2016 

dan 1 November 2016 dan jumlah hasil tangkapan tertinggi Ikan Gulamah adalah 

24 (Ekor) pada tanggal 1 November 2016. Sedangkan pada perendaman jaring 4 

jam hasil tangkapan tertinggi ikan Malung adalah 3 (Ekor) pada tanggal 26 

Oktober 2016 dan jumlah hasil tangkapan tertinggi pada ikan Gulamah adalah 19 

(Ekor) pada tanggal 30 Oktober 2016. 

      Menurut Rustandar (2005) menyatakan bahwa jaring insang dasar 

dioperasikan pada bagian dasar perairan dengan sasaran penangkapan adalah ikan 

demersal.Hasil tangkapan by-catch yang diperoleh selama penelitian tidak 

berbeda jauh dari pendapat (Subani dan Barus, 1989) yang menyatakan bahwa 

hasil tangkapan dari pengoperasian bottom Gillnet adalah Manyung (Tachysurus 

spp), Layur (Trichiurus spp), Gulamah (Scienidae) dan Kuro (Polynemus spp). 

Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan udang 

Mantis pada perendaman jaring 4 Jam lebih banyak dibandingkan hasil tangkapan 

pada perendaman jaring 2 jam. Pengaruh faktor lingkungan berpengaruh terhadap 

hasil tangkapan, dimana faktor lingkungan yang baik selama penelitian yaitu dasar 

perairan substrat lumpur berpasir dengan parameter lingkungan yaitu salinitas 7 

ppt, pH 7,65, suhu 28ºC, kecerahan 50 cm dan kecepatan arus 28 

m/detik.Sebaiknya dalam hal penanganan. 

Saran 

1. Dibutuhkan peneliti lebih lanjut tentang perbandingan hasiltangkapan 

jaring insang dasar dengan penangkapan pada siang (diurnal) dan malam 

hari (nokturnal) dan hubungannya dengan faktoroseanografi. 
2. Sebaiknya dalam hal penanganan hasil tangkapan udang Mantis, nelayan 

memperlakukan hasil tangkapan udang mantis dengan baik . 
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