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ABSTRACT 

Indonesia is one of the biggest producer of lemuru fish Sardnella 

Lemuru in the world it is located on one of the fishing area in Bali strait 

area arrests in Bali strait are Muncar and Pengambengan. Bali strait 

dynamic state influenced by factor oceanography like chlorophylls-a, 

SST, SSS, wave and wind. For those the writer analyze the condition of 

oceanography and crop of catch since 2008-2013 so it can be a source 

of definite reference as a reference to making policy in the coastal and 

ocean management. Oceanographic data that writer uses are 

secondary analysis of monthly Chlorophylls-a data and SST (Sea 

Surface Temperature) from Aqua Modis LV3 Satellite SSS data (Sea 

Surface Salinity) from Aquarius LV3 and wave and wind data comes 

from ECMWF. While the data catches and fishing area is the primary 

data comes from chairman group of fishermen. The method is used to 

analyze is by assessing the average of each parameter fluctuations 

catches up. To be able to known right time to catches the fish for 

fishermen. Chlorophyll-a and SST (Sea Surface Temperature) 

concentration during five years influence by season west season and 

east season. From the result of the research that SST influence to 

chlorophyll-a. It can be seen from does not significant relationship 

between SST and Chlorophyll-a concentration decline and whereas. If 

SST high it will cause of high rainfall and chlorophyll-a can not doing 

photosynthesis well. 
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Pendahuluan 
Keberadaan daerah ikan 

lemuru di perairan Selat Bali 
yang bersifat dinamis, selalu 
berubah/berpindah mengikuti 
siklus biologis yang alamiah. 
Ikan lemuru akan memilih 
habitat yang kondisi 
lingkungannya sesuai untuk 
kehidupan biologisnya. Pada 
sisi lain habitat tersebut sangat 
dipengarui oleh kondisi 
oceanografi perairan seperti 
konsentrasi klorofil laut, 
temperatur permukaan laut, 
salinitas dan cuaca. Selain itu 
kondisi perairan ini bersifat 
dinamis dimana terjadi 
pergerakan massa air laut 
secara horizontal maupun 
vertikal. Seperti peristiwa 
naiknya air dari dasar laut ke 
permukaan sebagai efek 
perbedaan gradien suhu yang 
dinamakan penaikan massa air. 

Keadaan topografi Selat 
Bali yang memiliki kedalaman 
yang sangat berbeda antara 
dibagian utara dan selatan 
menjadikan aliran massa air 
yang semula tampak sederhana 
menjadi tidak sederhana lagi. 
Hal ini juga berpengaruh 
terhadap proses upwelling di 
perairan. Surinati (2009) 
menyatakan bahwa proses 
upwelling memberikan dampak 
positif terhadap kesuburan 
perairan terutama senyawa 
hara pada lapisan permukaan 
yang terbawa oleh kenaikan 
massa air di kedalaman 
tertentu. Penelitian ini bertujuan 
Menganalisa hubungan antara 

Suhu Permukaan Laut dan 
kelimpahan Klorofil-a terhadap 
Hasil tangkapan Ikan Lemuru, 
Mengetahui trend Fluktuasi 
hasil tangkapan ikan yang 
digunakan sebagai informasi 
kepada masyarakat dan Dinas 
terkait. 
 
Metode Penelitian 
a. Produktivitas Penangkapan 

Produktifitas suatu alat 
tangkap dapat diduga dengan 
melihat hubungan antar hasil 
tangkapan (catch) dengan upaya 
penangkapan (effort) yang disebut 
Catch per Unit Effort (CPUE). 
(Gulland, 1983 dalam Syarif et al., 
2009) digambarkan melalui : 

𝐶𝑃𝑈𝐸 =
𝐶𝑡

𝐸𝑡
 

Keterangan : 
CPUE : Hasil Per Unit Tangkap 

(kg/trip) 
Ct : Hasil tangkapan pada 

bulan ke –t (kg) 
Et : Upaya penangkapan 

pada bulan ke –t (trip)  
 
b. Data citra satelit 

Citra satelit Aqua MODIS 
level 3 dengan resolusi 4km. Citra 
yang digunakan merupakan 
composit data harian selama 5 
tahun (2008-2012) yang diperoleh 
melalui website National Aeronatic 
Space Agency (NASA) 
(http://www.oceancolor.gsfc.nasa.
gov). Data tersebut mengenai 
informasi tentang lintang, bujur, 
daratan, garis pantai, nilai rata-
rata klorofil-a dan nilai rata-rata 
SST. 

http://www.oceancolor.gsfc.nasa.gov/
http://www.oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Data angin bulanan selama 5 
tahun (2008-2012) yang diperoleh 
dengan cara mengunduh dari situs 
(http://data-portal.ecmwf.int). 
Periode data angin dari tahun 
2008 hingga 2012 yang 
merupakan hasil rata-rata 
bulanan. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Kelimpahan Klorofil- a di 
Perairan Selat Bali 

Variabilitas faktor-faktor 
oceanografi seperti Suhu, 
Salinitas, Kandungan Klorofil-a di 
perairan Selat Bali cukup tinggi 
baik secara spasial maupun 
temporal. Fluktuasi rata-rata 
bulanan klorofil-a pada periode 
Januari 2008 sampai dengan 
Desember 2012. Kisaran 
konsentrasi klorofil-a di perairan 
Selat Bali selama 5 Tahun untuk 
wilayah Muncar antara 0,03 mg/m3 
(Januari 2008) hingga 3,02 mg/m3 
(September 2009). Fluktuasi 
sebaran klorofil-a untuk wilayah 
Muncar tersaji pada gambar di 
bawah ini. 
 

Pola musim yang terjadi di 
perairan Selat Bali dipengaruhi 
oleh pola pergerakan dan 
kecepatan angin muson. Pola 
pergerakan angin muson akan 
mempengaruhi sebaran 
konsentrasi klorofil-a di perairan 
Selat Bali. Menurut Wyrtki (1961) 
bahwa pada musim timur 
berhembus angin yang lebih 
kencang dari tenggara menuju 
barat laut. Sebaliknya, pada 
musim barat angin bergerak dari 

arah barat dengan kecepatan 
yang rendah. 

Letak geografis perairan 
Selat Bali pada bagian barat dan 
timur berbatasan langsung 
dengan Pulau Jawa dan Pulau 
Bali. Pulau – pulau ini memiliki 
sungai yang bermuara langsung 
ke Selat, sehingga menurut 
Nybakken (1992), konsentrasi 
klorofil-a di perairan pantai dan 
pesisir lebih tinggi disebabkan 
oleh adanya suplai nutrien 
memalui run - off (masukan) 
sungai dari daratan. Pada bagian 
utara dan selatan perairan Selat 
Bali berbatasan dengan Laut Jawa 
dan Samudera Hindia. Mulut 
bagian utara Selat Bali sekitar 
satu mil dan merupakan perairan 
yang dangkal (kedalaman sekitar 
50 meter), sedangkan mulut 
bagian selatan sekitar 28 mil dan 
merupakan perairan yang dalam 
yang berhubungan langsung 
dengan Samudera Hindia dengan 
kata lain perairan Selat bali lebih 
banyak di pengaruhi oleh perairan 
Samudera Hindia.  
 

Dari grafik diatas kondisi R2 
untuk area penangkapan nelayan 
muncar yang paling tinggi terjadi 
pada tahun 2009 sebesar 0,2295 
sama artinya 22,95 %. Di perairan 
Selat Bali 22,95% penyebaran 
klorofil-a menyebar sepanjang 
perairan untuk wilayah 
penangkapan nelayan Muncar, 
sedangkan untuk area 
penangkapan nelayan 
Pengambengan kondisi R2 paling 
tinggi terjadi pada tahun 0,1857 
yang sama artinya 18,57 % 

http://data-portal.ecmwf.int/
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penyebaran klorofil-a sepanjang 
perairan untuk wilayah 
penangkapan nelayan 
Pengambengan. Rendahnya 
konsentrasi klorofil-a bisa 
disebabkan oleh curah hujan yang 
tinggi dan dipengaruhi oleh angin 
musim. Musim Barat yang terjadi 
pada bulan Desember – Februari 
berhembus angin dari barat laut 
menuju tenggara dan membawa 
curah hujan yang tinggi 
(Wyrtki,1961) tapi pada beberapa 
bulan ini kondisi seperti itu sudah 
tidak dapat di perkiraan seperti 
biasanya. 
 
Suhu Permukaan Laut (SST) di 
Perairan Selat Bali 
 
Gambar . Fluktuasi SST Muncar selama 

5 tahun 

Suhu Permukaan Laut (SST) 
wilayah penangkapan nelayan 
pengambengan sendiri untuk 
tahun 2008 terjadi penurunan 
suhu pada bulan Juli dengan suhu 
25ºC dan mengalami peningkatan 
secara signifikan pada Maret 
dengan suhu 30ºC yang mana 
kondisi ini mempengaruhi kondisi 
perairan dan parameter - 
parameter lainnya. Peningkatan 
Suhu mulai terjadi kembali di 
tahun 2010 pada bulan Januari - 
April dengan suhu perairan 31ºC 
tetapi tahun 2012 terjadi 
penurunan signifikan kembali 
pada bulan Juli – Agustus dengan 
suhu 25ºC. Dari grafik dibawah 
terlihat bahwa kondisi Suhu 
perairan wilayah penangkapan 

pengambengan terjadi fluktuasi 
yang signifikan.  
 
 
Gambar . Hasil regresi tahun 

2008 
 

Dari hasil regresi pada tahun 
2008 wilayah penangkapan 
muncar dan pengambengan 
terdapat perbedaan yaitu sebesar 
0,07 %. Tahun 2009 dan 2010 
terjadi persamaan regresi antara 

wilayah muncar dan 
pengambengan yaitu sebesar 
0,1573 yang berarti 15,73 % untuk 
tahun 2009 dan 0,1389 yang 
berarti 13,89 % SST berpengaruh 
terhadap perairan pada tahun 
2010. Pada tahun 2011 terjadi 
perbedaan kembali untuk wilayah 
penangkapan muncar dan 
pengambengan sebesar 0,1107 
berarti 11,07% SST perairan. 
Tahun 2012 terjadi perbedaan 
regresi SST antara wilayah 
penangkapan muncar dan 
pengambengan yaitu sebesar 
0,013. 
 
Hubungan Klorofil-a dengan 
SST 

y = -0,1434x + 
28,682

R² = 0,0911
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Dari berbagai kondisi 
mengenai suatu perairan 
konsentrasi klorofil-a sangat 
berhubungan erat dengan kondisi 
di suhu suatu perairan. Hal ini bisa 
di lihat pada gambar 15 dibawah 
ini mengenai nilai korelasi Klorofil-
a dan Suhu sebagai berikut. 
 

Gambar. Hubungan Korelasi antara SST 
dan Klorofil-a 

 
Korelasi di atas 

menunjukkan bahwa hubungan 
Suhu dan Klorofil-a adalah kuat 
jadi ada faktor yang 
mempengaruhi dan dipengaruhi.  
0 : Tidak ada korelasi 

antara dua variabel 
0 – 0,25  : Korelasi sangat 

lemah 
0,25 – 0,5  : Korelasi cukup 
0,5 – 0,75  : Korelasi  kuat 
0,75 – 0,99 : Korelasi  sangat kuat 
1  : Korelasi sempurna 
 

Dari hasil grafik yaitu bahwa 
Nilai R2 tahun 2008 untuk muncar 
sebesar 0,8247 berarti 82,47% 
dan pengambengan sebesar 
0,7674 berarti 76,74% klorofil-a 
dipengaruhi oleh Suhu Permukaan 
Laut (SST), yang mana Suhu 
Permukaan Laut berpengaruh 
terhadap distribusi atau 
penyebaran klorofil-a. Tahun 2009 

Nilai R2 hampir sama dengan 
tahun 2008 dimana penyebaran 
SST pengambengan lebih tinggi di 
bandingkan dengan muncar yaitu 

0,6584 berarti 65,84% dan 
0,8913 berarti 89,13% kondisi ini 

berbeda setiap tahunnya 
diakibatkan karena perubahan 
musim. Tahun 2010 nilai R2 
sebesar 0,6427 berarti 64,27% 
SST berpengaruh diperairan 
muncar dan 0,7451 berarti 74,51% 
distribusi klorofil-a dipengaruhi 
Suhu Permukaan Laut. 

Sebaran SST pada musim 
barat lebih tinggi dibandingkan 
SST musim timur. Pada musim 
barat SST berkisar antara 28-31 
°C. Pola sebaran SST 
memperlihatkan massa air dengan 
suhu yang lebih tinggi bergerak 
dari bagian barat ke bagian timur 
perairan Selat Bali. Pada musim 
Timur terlihat massa air dengan 
suhu yang lebih rendah terbentuk 
di bagian timur perairan Selat Bali 
dan pada akhir musim timur, 
massa air ini bergerak ke arah 
barat. 
 
 
 
 

  SST Chlo-a 

SST 1 
 

Chlo-a -0,78467 1 

y = -0,0699x + 
28,788
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Gambar . Sebaran Klorofil-a dan SST, 

SSS Selat Bali 

 
Sebaran konsentrasi klorofil-

a, SST (Sea Surface 
Temperature) dan SSS (Sea 
Surface Salinity) selama 5 tahun 
di perairan Selat Bali. Kisaran nilai 
konsentrasi klorofil-a selama 
tahun di Selat Bali adalah 0,03 – 
3,02 mg/m3. Peningkatan 
konsentrasi klorofil-a mulai terlihat 
pada bulan Mei dan mencapai 
nilai konsentrasi tertinggi pada 
musim timur yaitu pada bulan 
September. Namun nilai 
konsentrasi klorofil-a tersebut 
semakin menurun saat memasuki 
musim barat. 

Untuk Sebaran SST (Suhu 
Permukaan Laut) nilai konsentrasi 
di perairan Selat Bali yaitu antara 
25ºC sampai 31ºC. Peningkatan 
Suhu permukaan Laut terjadi pada 
musim barat di perairan Selat Bali 
mulai bulan November dengan 
rata-rata suhu 28ºC, SST tertinggi 
terjadi pada bulan Maret yang 
mencapat 31ºC.  

Sedangkan untuk data SSS 
(Sea Surface Salinity) kondisi di 
perairan Selat Bali belum ada data 
yang pasti mulai tahun 2008 – 
2010. Data yang di dapat mulai 

bulan Agustus 2011 hingga 
Februari 2013 yaitu kondisi 
Salinity perairan Selat Bali antara 
33 ‰ – 35 ‰. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Pola pergerakan Angin 

bulanan 

 
Sebaran konsentrasi klorofil-

a, SST dan SSS dihubungkan 
dengan adanya pergerakan arah 
dan kecepatan angin akan 
memperkuat pernyataan bahwa 
tinggi atau rendahnya nilai 
konsentrasi klorofil-a dipengaruhi 
oleh angin dan perubahan musim. 
Puncak konsentrasi klorofil-a yang 
terjadi pada bulan September 
(Musim Timur) disebabkan oleh 
adanya penaikan massa air dari 
angin muson tenggara yang 
kecepatan anginnya paling kuat 
dibandingkan dengan bulan 
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lainnya. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Wyrtki (1961) bahwa 
Musim Timur yang terjadi pada 
bulan Juni – Agustus berhembus 
lebih kencang dan kering dari 
tenggara menuju barat laut. 
Kecepatan angin muson tenggara 
yang tinggi pada perairan selatan 
Jawa, termasuk Bali dan 
Sumbawa yang menyebabkan 
penaikan massa air menjadi lebih 
intensif sehingga zat hara pada 
perairan tersebut semakin 
meningkat. Peningkatan zat hara 
pada perairan biasanya diikuti 
oleh peningkatan produktivitas 
primer.  
 
 
Fluktuasi Produksi Ikan Lemuru 
di Perairan Selat Bali 

Di Selat Bali, ikan lemuru 
adalah ikan musiman karena 
muncul pada musim-musim 
tertentu saja, produksi umumnya 
mulai naik pada bulan September 
dan pundaknya pada bulan 
Desember dan Januari, dan 
kemudian bulan Februari menurun 
drastis sampai tidak ada hasil 
tangkapan. Menurut Nikiyuluw 
(2005) di Selat Bali setiap tahun 
pada permulaan musim hujan 
yakni September – Oktober 
lemuru mulai muncul di perairan 
Selat Bali dengan ukuran kecil 
(anakan). Kemudian jumlahnya 
semakin banyak dan mencapai 
puncaknya pada bulan Desember 
sampai Januari dengan ukuran 
yang semakin besar. Ukuran 
lemuru besar (lemuru kucing) 
banyak ditemukan pada akhir 
musim lemuru yaitu Februari atau 

Maret. Tapi pada tahun 2013 
selama bulan penelitian kondisi 
hasil tangkapan di Muncar dan 
Pengambengan dalam kondisi 
menurun tidak sama seperti 
tahun-tahun sebelumnya. Untuk 
Muncar bulan Januari 2013 hasil 
tangkapan lemuru sebesar 21.450 
kg, bulan Februari 2013 hasil 
tangkapan lemuru mengalami 
penurunan secara drastis yaitu 
sebesar 3.300 kg, bulan Maret 
2013 mengalami peningkatan 
kembali sebesar 35.760 kg, bulan 
April 2013 hasil tangkapan lemuru 
mengalami peningkatan kembali 
dengan jumlah 67.776 kg dan 
bulan Mei kondisi tangkapan 
mengalami penurunan kembali 
dengan jumlah 17.011 kg. 
 
Hubungan Klorofil-a dan Hasil 
tangkapan Lemuru 
 
Secara keseluruhan tren fluktuasi 
konsentrasi klorofil-a dan produksi 
lemuru selama 5 tahun hampir 
sama, namun puncak peningkatan 
konsentrasi klorofil-a dan produksi 
lemuru tidak terjadi bersamaan. 
Peningkatan konsentrasi klorofil-a 
umumnya diikuti oleh peningkatan 
produksi ikan lemuru, namun tidak 
secara langsung terjadi karena 
membutuhkan interval waktu.  
 
 

KESIMPULAN 
1. SST (Suhu Permukaan Laut) 

berpengaruh terhadap kondisi 
penyebaran klorofil-a yang 
berada di perairan Selat Bali 
khususnya. Dimana pada 
saat musim barat Nilai SST 
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(Suhu Permukaan Laut) tinggi 
dan nilai konsentrasi klorofil-a 
rendah. Itu dilihat pada 
musim barat terjadi curah 
hujan tinggi. 

2. Hasil penelitian bahwa 
fluktuasi hasil tangkapan di 
perairan Selat Bali khusus 
area tangkapan nelayan 
Muncar Banyuwangi dan 
Pengambengan, Bali 
menunjukkan kondisi yang 
tidak signifikan. Untuk area 
penangkapan nelayan 
Muncar kondisi tangkapan 
yang tinggi pada tahun 2008–
2010. 
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