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PRAKAT A
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas terselesaikannya penulisan monograf Pemanggil
Ikan Berbasis Gelombang Bunyi Untuk Nelayan Jaring
Insang. Pemanggil Ikan Berbasis Gelombang Bunyi Untuk
Nelayan Jaring Insang adalah salah satu topik hasil penelitian
yang mendukung pemahaman terhadap mata kuliah teknologi
penangkapan ikan dan mata kuliah lain yang berkaitan dengan
perikanan tangkap. Dalam menunjang mata kuliah tersebut
diperlukan tersedianya monograf hasil penelitian yang
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
mahasiswa dalam mengembangkan ilmu perikanan.
Dengan dibuatnya monograf ini diharapkan akan
menambah khasanah pengetahuan tentang atraktor
penangkapan khususnya pemanggil ikan yang berbasis
gelombang bunyi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur
serta pengembangan kedepannya. Monograf ini dilengkapi
dengan gambar-gambar untuk memudahkan pembaca
memahami materi yang ditulis.
Penulis dan tim peneliti mahasiswa Jurusan Perikanan
Universitas Hang Tuah berterimakasih kepada pihak
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana
hibah, yang telah memberikan kepercayaan hingga penelitian
berjudul Gillnet Dengan Atraktor Alat Pemanggil Ikan Di
Perairan Tambak Cemandi Sidoarjo Jawa Timur yang telah
dilaksanakan, dapat menghasilkan sebuah monograf yang
bermanfaat bagi perkembangan dunia perikanan di Indonesia
dan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan
daya nalar dan keinginan untuk selalu mencari sumber
informasi lain yang akan melengkapi pengetahuannya.
Surabaya, November 2018

Penulis
i

KATA PENGANTAR
Pada era desruptif ini diperlukan inovasi dalam bidang
perikanan, khususnya perikanan tangkap. Salah satu upaya
dalah membuat alat pemanggil ikan yang berbasis gelombang
bunyi untuk nelayan jaring insang. Materi dalam monograf ini
membahas tentang Pemanggil Ikan Berbasis Gelombang
Bunyi Untuk Nelayan Jaring Insang adalah salah satu topik
yang mendukung pemahaman terhadap mata kuliah
Teknologi penangkapan Ikan dan mata kuliah lain dalam
bidang perikanan tangkap. Dalam menunjang pemahaman
terhadap mata kuliah tersebut diperlukan tersedianya
monograf yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa
dalam menguasai materi ajar.
Dengan dibuatnya monograf ini diharapkan akan
menambah khasanah pengetahuan tentang atraktor
pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi untuk nelayan
jaring insang sehingga dapat juga digunakan untuk menyertai
bahan kuliah lain.
Monograf ini dilengkapi dengan gambar-gambar hasil
dari penelitian untuk memudahkan pembaca memahami
materi yang ditulis. Materi dalam monograf ini didasarkan
pada referensi dari pakar dan penelitian yang dilakukan oleh
penulis yang berkaitan dengan tema yang dibahas,
sehingga
dapat
memfasilitasi
mahasiswa
dalam
mengembangkan daya nalar dan keinginan untuk selalu
mencari sumber informasi lain yang akan melengkapi
pengetahuannya.

Surabaya, November 2018
Dr. Ir. Nuhman, M.Kes
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah
Jawa Timur adalah salah satu propinsi di Indonesia yang
memiliki potensi perikanan, jumlah nelayan dan armada perikanan
yang harus dikelola dengan baik. Salah satu unit penangkapan yang
ada di Jawa Timur adalah jaring insang yang banyak dioperasikan
oleh nelayan tradisional. Target ikan hasil tangkapan dari alat
tangkap ini adalah jenis ikan pelagis kecil.

Pengoperasian alat

tangkap dilakukan dengan cara pasif, dimana nelayan memasang
jaring insang tegak lurus arus dan diharapkan ikan menabrak badan
jaring dan terpuntal. Lama satu kali operasi penangkapan biasanya
dilakukan selama kurang lebih 3-4 jam.

Cara operasi penangkapan dengan menggunakan jaring insang
seperti diatas tentunya perlu mendapatkan masukan teknologi yang
tepat guna serta mudah diterapkan, khususnya bagi nelayan jaring
insang yang termasuk kedalam nelayan tradisional. Di era revolusi
industri 4.0 atau desruptif ini perlu secara cepat merespon perubahan
yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Perubahan yang terjadi
secara cepat di semua sektor tidak terkecuali sektor perikanan
merupakan tantangan untuk semua kalangan melakukan perubahan
secara masif.
Saat ini perkembangan penggunaan maupun pembuatan alat
bantu

elektronik

dibidang

semakin meningkat.

perikanan

khususnya

penangkapan

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan

dan penelitian yang dilakukan terkait dengan rekayasa alat bantu
penangkapan menjadi kebutuhan bagi nelayan tradisional agar dapat
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menggunakan

alat

bantu

tersebut

untuk

meningkatkan

hasil

tangkapannya pada setiap operasi yang dilakukan sehari-hari.
Salah satu teknologi yang dikembangkan dalam aplikasi alat
bantu penangkapan adalah dengan menggunakan gelombang bunyi
sebagai sumber utama dalam menarik perhatian ikan agar mendekat
ke alat yang mengeluarkan bunyi pada gelombang tertentu. Agar
mudah dalam pemahaman, maka alat bantu penangkapan yang
berbasis gelombang bunyi bisa diistilahkan sebagai alat pemanggil
ikan berbasis gelombang bunyi. Tujuan dalam melakukan penelitian
adalah menghasilkan atraktor berupa alat pemanggil ikan berbasis
gelombang bunyi yang digunakan dalam operasi penangkapan
menggunakan jaring insang.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana meningkatkan
jumlah hasil tangkapan nelayan jaring insang dengan menggunakan
atau mengaplikasikan alat bantu penangkapan atau atraktor yang
tepat guna dan mudah dalam penggunaannya selama operasi
penangkapan. Perlunya sentuhan teknologi pemanggil ikan berbasis
gelombang bunyi ini menjadi kebutuhan bagi nelayan tradisional
untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

BAB II.
ALAT TANGKAP JARING INSANG

2.1 Konstruksi Alat Tangkap Jaring Insang
Penggunaan alat penangkapan ikan dapat dibedakan menjadi
dua yaitu secara pasif dan aktif. Menurut Ayodhyoa, 1981 bahwa alat
penangkapan yang pasif berupa alat-alat yang operasinya bersifat
diam dan ikanlah yang menabrak atau menjeratkan tubuhnya pada
alat

tangkap

tersebut,

sedangkan

alat

penangkapan

aktif

menggunakan alat tangkap yang dalam pengoperasiannya bergerak
dan berpindah-pindah untuk menangkap ikan-ikan di perairan.

Jaring insang (gillnet) adalah jenis alat penangkapan ikan
yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan
pelampung, pemberat, tali ris atas dan
tanpa tali ris bawah untuk

tali ris bawah atau

menghadang ikan sehingga ikan

tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal, dan
dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara
menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap
ikan pelagis dan demersal (PER.08-MEN-2008, 2008). Jaring
insang atau gillnet merupakan alat tangkap dimana ikan terjerat atau
terpuntal pada jaring berlapis satu, dua atau tiga. Penggunaan jaring
dapat satu persatu atau dengan merangkaikan jaring yang sama atau
bermacammacam. Bentuk yang penting adalah jaring tetap (di
dasar), jaring hanyut (di bawah permukaan) dan jaring insang lingkar
(Kamal, 2007).
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Jaring insang hanyut (drift gillnet) adalah jaring insang yang
memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dan
dioperasikan dengan cara dihanyutkan di suatu perairan.

Jaring

insang tetap (set gillnet) adalah jaring insang yang dilengkapi
jangkar, dan dioperasikan secara menetap di suatu perairan. Tali
ris

atas adalah

seutas tali

menggantungkan badan jaring.

yang

dipergunakan untuk

Tali ris bawah adalah seutas tali

yang dipergunakan untuk membatasi gerakan jaring ke arah bawah.
Pelampung adalah sesuatu benda yang mempunyai daya apung dan
dipasang pada jaring bagian atas berfungsi sebagai pengapung
jaring. Pemberat adalah benda yang mempunyai daya tenggelam
dan dipasang pada jaring

bagian bawah, berfungsi sebagai

penenggelam jaring. Panjang jaring adalah jumlah mata jaring ke
arah horizontal atau panjang tali ris atas. Lebar atau kedalaman
jaring (mesh depth) adalah jumlah mata jaring ke arah vertikal atau
panjang dari tali ris samping (PER.08-MEN-2008,

2008). Jumlah,

berat dan volume pelampung yang dipasang dalam satu piece jaring
menentukan besar kecilnya daya apung (Buoyancy).Besar kecil daya
apung yang terpasang sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya
hasil tangkapan (Martasuganda, 2002).

Gambar.2.1. Drift gill net
(Sumber: http://www.mxsocal.org/newsitems/towimage/Drift-Net.gif)

2.2 Daerah Penangkapan Ikan
Penggunaan alat tangkap di perairan tentu saja berhubungan
erat dengan kondisi perairan dimana operasi penangkapan dilakukan.
Salah satu faktor yang penting dalam operasi penangkapan adalah
keberadaan daerah penangkapan atau disebut juga dengan istilah
fishing ground. Klust, 1987 menyatakan bahwa jaring insang adalah
alat tangkap pasif yang ditempatkan pada jalur gerombolan dimana
ikan itu berada.
Menurut Manalu, A (2014), dari hasil pengamatan parameter
lingkungan selama penelitian tentang daerah pengoperasian jaring
insang permukaan (surface gillnet) di perairan Bogak Besar
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara, suhu berkisar antara 280C – 300C, Arus berkisar
antara 0,15 m/s – 0,25 m/s, Kecerahan berkisar antara 0,80 m – 1,13
m, Kedalaman berkisar antara 10 m – 16 m, salinitas berkisar antara
23,4 ‰ – 26,2 ‰ dan pH (derajat keasaman) berkisar antara 7 – 9.
Hasil tangkapan yang diperoleh berupa ikan Kembung (Rastrellinger
sp) dan ikan Senangin (Polynemus tetradactylus), sedangkan kisaran
hasil tangkapan yang didapat berkisar antara 6,5 Kg – 8,1 Kg/hari.
Elsafander (2012), menyatakan bahwa hasil tangkapan yang
diperoleh dalam sekali penangkapan sekitar 5-10 Kg bahkan ada
yang sampai 35 Kg jika tepat pada musimnya. Dalam sekali
pengoperasian nelayan melakukan 1-2 kali setting yang mana ikan
hasil tangkapan jaring ini langsung dijual kepada masyarakat di
pelabuhan, dan jika tidak habis ikan di jual dengan cara keliling
kampung. Adapun ikan-ikan yang tertangkap oleh alat tangkap Gillnet
oleh nelayan Desa Nipah Sendanu adalah : Lomek ( Harpondon sp ),
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Biang (Setipinna sp ), Tenggiri ( Cybium commersoni ), Duri ( Arius
maculatus).

BAB III.
RESPON IKAN TERHADAP GELOMBANG BUNYI

3.1 Gelombang Bunyi
Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu getaran.
Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus kegala
arah dari sumber tersebut. Syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi
adalah : (a) ada sumber bunyi (benda yang bergetar), (b) ada
medium (zat antara untuk merambatnya bunyi), (c) ada penerima
bunyi yang berada di dekat atau dalam jangkauan sumber bunyi
(Artikelmateri, 2016).
Gelombang

bunyi

terdiri

dari molekul-molekul udara yang

bergetar merambat ke segala arah. Tiap saat, molekul-molekul itu
berdesakan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah
tekanan

tinggi,

tapi

di

tempat

lain

merenggang,

sehingga

menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi
dan rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari
sumber bunyi. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga
manusia,

Gelombang

bunyi

adalah

gelombang

longitudinal

(Wikipedia, 2018).
Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 yaitu :
(a) bunyi Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya < 20 Hz. bunyi
ini tidak dapat didengarkan oleh manusia namun dapat didengarkan
oleh

laba-laba,

jangkrik

dan

lumba-lumba;

(b)

bunyi

audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya diantara 20 Hz - 20.000
Hz. bunyi jenis inilah yang dapat didengarkan oleh manusia; (c) bunyi
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ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya > 20.000 Hz. bunyi jenis
ini juga tidak dapat di dengarkan manusia. hewan yang mampu
mengarkan bunyi jenis ini adalan lumba2, jangkrik dan anjing
(Artikelmateri, 2016).
Jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu disebut
dengan cepat rambat bunyi, yang dipengaruhi oleh medium dimana
bunyi dirambatkan dan suhu. Cepat rambat bunyi di air sekitar 1.500
m/det dan di udara sekitar 340 m/det.

3.2 Tingkah Laku Ikan terhadap Gelombang Bunyi
Organ pada ikan yang berfungsi sebagai alat pendengaran
adalah gurat sisi (linea lateralis) dan struktur labirin.

Organ ini

memberi respon suara dari luar melalui gerakan relative fluida
disekitar tubuh ikan. Gurat sisi peka terhadap gerakan air yang
lemah. Gurat sisi tidak hanya mengindera gerakan halus arus yang
dipantulkan oleh penghalang tak terlihat seperti karang, tetapi juga
dapat menemukan gangguan yang ditimbulkan oleh mangsa yang
tersembunyi atau musuh yang menyerang. Gurat sisi juga membantu
ikan tetap dalam formasinya (Utami R dan Asbulah, 2014).
Menurut Tujaya (1999), kisaran frekuensi respon dari system
gurat sisi berada pada kisaran yang lebih rendah dari tekanan
gelombang suara dan spectrum. Output nilai rangsangan dari organ
neuromast berkisar antara 100-200 Hz, tergantung spesiesnya.
Dibandingkan dengan manusia yang memiliki kisaran frekuensi
antara 20Hz-20KHz, ikan memiliki kisaran yang lebih rendah.
Menurut Stevens (1981) kisaran frekuensi ikan rata-rata dibawah 100
Hz. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa spesies ikan
yang mampu merespon frekuensi sampai dengan 5 KHz.

Dengan

menggunakan

gelombang

bunyi,

ikan

mampu

berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan mendapatkan informasi
dari lingkungannya dalam air sebagai media komunikasi. Ikan yang
mendekati sumber suara dikategorikan sebagai ikan acoustictaksis
positive.

Penelitian mengenai atraktor berbasis gelombang bunyi

yang digunakan pada jaring insang dengan kisaran frekuensi 5001000 Hz dapat menarik perhatian ikan untuk mendekati alat (N
Rosana dan Suryadhi, 2017).

Gambar 3.1 Frekuensi Pendengaran Pada Manusia dan Ikan
Sumber : //GEO Expro Marine Seismic Sources Part VIII Fish Hear A Great Deal.htm

Menurut L Amundsen dan M Landro (2011), bahwa mayoritas
spesies ikan diketahui mendeteksi suara dari bawah 50 Hz hingga
500 atau bahkan 1.500 Hz. Sejumlah kecil spesies dapat mendeteksi
suara hingga lebih dari 3.000 Hz, sementara sangat sedikit dapat
mendeteksi suara hingga lebih dari 100 kHz (Gambar 3.1).
Organ pada ikan yang berfungsi sebagai alat pendengaran
adalah gurat sisi (linea lateralis) dan struktur labirin.

Organ ini

memberi respon suara dari luar melalui gerakan relative fluida

9

disekitar tubuh ikan.

Gurat sisi peka terhadap gerakan air yang

lemah. Gurat sisi tidak hanya mengindera gerakan halus arus yang
dipantulkan oleh penghalang tak terlihat seperti karang, tetapi juga
dapat menemukan gangguan yang ditimbulkan oleh mangsa yang
tersembunyi atau musuh yang menyerang. Gurat sisi juga membantu
ikan tetap dalam formasinya (Utami R dan Asbulah, 2014).
Gurat sisi digunakan untuk mengetahui perubahan getaran
dan pergerakan pada kolom

air di sekitarnya. Kemampuan

mengindera ini dimungkinkan oleh adanya modifikasi sel-sel epitelial,
yang dikenal sebagai sel-sel rambut, yang dapat mendeteksi
pergeseran atau perpindahan massa air akibat pergerakan ikan atau
gerakan lainnya, dan mengubahnya menjadi impuls listrik melalui
suatu sinapsis penerima rangsang (Wikipedia, 2017).
Terkait dengan fungsinya, gurat sisi berperan penting dalam
orientasi lingkungan, perilaku menggerombol, dan juga predasi. Ikan
pemangsa misalnya,

dengan

menggunakan

gurat

sisi,

dapat

mengindera dan melacak mangsanya melalui jejak vorteks, yakni
semacam turbulensi air yang ditinggalkan ikan ketika berenang cepat
melarikan diri. Nampak sebagai garis samar-samar di sisi tubuh ikan,
dari wilayah sekitar operkulum (tutup insang) ke belakang tubuh
hingga pangkal ekor. Pada sebagian spesies, organ pengindera pada
gurat sisi ini berubah fungsi menjadi semacam elektroreseptor yang
dapat mendeteksi impuls listrik di sekitar ikan (Wikipedia, 2017).
Menurut Tujaya (1999), kisaran frekuensi respon dari system
gurat sisi berada pada kisaran yang lebih rendah dari tekanan
gelombang suara dan spectrum. Output nilai rangsangan dari organ
neuromast berkisar antara 100-200 Hz, tergantung spesiesnya.
Dibandingkan dengan manusia yang memiliki kisaran frekuensi
antara 20Hz-20KHz, ikan memiliki kisaran yang lebih rendah.

Menurut Stevens (1981) kisaran frekuensi ikan rata-rata dibawah 100
Hz. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa spesies ikan
yang mampu merespon frekuensi sampai dengan 5 KHz.

Informasi yang dibawa dari sinyal-sinyal suara menjelaskan
mengenai keadaan bahaya yang mengancam, keadaan agresif untuk
menakuti

musuh, atau panggilan

peminangan

(Pratt,

1975).

Suara juga dihasilkan dari dampak tingkah laku lainnya seperti saat
makan, bergerak, menghindari musuh, dan reproduksi (seksualitas
dan fase pembesaran) (Popper dan Plat, 1993). Ikan dapat merespon
secara sensitif suara-suara yang bersifat infrasonic, sonic, maupun
ultrasonic (Nikolsky, 1963).
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BAB IV.
ALAT UNTUK MEMANGGIL IKAN

Alat pemanggil ikan di Indonesia sudah mulai diteliti dan
dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta. Beberapa alat yang
dikembangkan prinsipnya adalah meniru suara kumpulan ikan yang
sakit atau umpannya.

Beberapa alat tersebut antara lain adalah

pikat, alpin dan electrofish yang masing-masing memiliki spesifikasi
berbeda (N Rosana dan Suryadhi, 2017).
Berikut adalah tabel yang menjelaskan spesifikasi terkait
dengan

kisaran

frekuensi

yang

digunakan,

konsumsi

daya,

sumberdaya yang digunakan, lama penggunaan, radius kerja
alat,umur elektronik dan speaker bawah air, dimensi alat, berat dan
fungsi kerja alat (tabel 4.1) (N Rosana dan Suryadhi, 2017).
Tabel 4.1 Spesifikasi Beberapa Alat Pemanggil Ikan
No
1
2

3

4

5
6

Spesifikasi
Frekuensi yang
digunakan (Hz)
Konsumsi
tenaga/daya
(watt)
Sumber daya

Lama
penggunaan
alat
Radius
kerja
alat
Umur elektronik
dan
speaker

Pikat
20-20.000

Alpin
170 -1300

Electrofish
100-700

20

150

Tdk ada
keterangan

Batterai 20
Volt dan modul
Fotovoltaik
10 jam

12

1.5 volt x 3

Tdk ada
keterangan

400 jam

1,8 mill laut
5 tahun dan 2
tahun

13

Tdk ada
keterangan
Tdk ada
keterangan

3,704 mill laut
Tdk ada
keterangan

7
8

9

bawah air
Ukuran
alat
(cm)
Berat alat dan
hydrospeaker
(transducer)
Fungsi
kerja
alat

Tdk ada
keterangan
Tdk ada
keterangan

40 cm x 40 cm
x 20 cm
2 kg dan 1,5 kg

Panjng 17 cm,
diameter 4 cm
400 gr

Alat pemanggil
ikan multi
frekuensi untuk
memanggil
berbagai jenis
ikan baik ikan
laut maupun
ikan air tawar,
juga bisa
digunakan
untuk
mengusir ikan
hiu

rangkaian
elektronik yang
tersusun atas
sejumlah
sistem sirkuit
yang dirancang
sedemikian
rupa sehingga
mampu
mengolah,
menyimpan,
mengulang dan
mengubah
energi listrik
menjadi energi
suara

alat pemanggil
ikan yang
dapat
digantung di
bubu, jaring
dan longline
sehingga
menarik ikan
untuk
mendekat
karena adanya
sinyal listrik
yang
dipancarkan
oleh ikan-ikan
yang sakit atau
terluka

BAB V.
METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam memecahkan masalah
penelitian adalah dengan membuat alat pemanggil ikan yang
berbasis gelombang bunyi bagi nelayan jaring insang yang termasuk
kedalam kelompok nelayan tradisional, khususnya di perairan desa
Tambak

Cemandi

kesejahteraannya.

Sidoarjo

untuk

dapat

meningkatkan

Tahapan penelitian dilakukan selama 2 tahun,

dimana tujuan umum dari penelitian ini adalah menghasilkan atraktor
alat pemanggil ikan yang akan digunakan dalam operasi alat tangkap
jaring insang.
Tujuan tahun pertama adalah membuat model alat pemanggil
ikan (skala lab) yang akan dioperasikan pada jaring insang, dan
tahun kedua adalah : (1) melakukan ujicoba lanjutan terhadap alat di
perairan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan
komposisi hasil tangkapan yang diperoleh dari operasi penangkapan
umumnya dengan jaring insang yang menggunakan alat pemanggil
ikan yang dinamakan “Piknet”, dan (2)

melakukan perbaikan alat

pemanggil ikan “Piknet” sesuai saran dan hasil coba pada tahun
pertama sehingga dapat dioperasikan secara optimal di perairan.
Bahan dan alat yang dibunakan pada tahapan pelaksanaan
penelitian antara lain : perahu dan alat tangkap jaring insang, bahan
dan alat yang berkaitan dengan pembuatan alat pemanggil ikan
berbasis gelombang bunyi, Osciloscope, data primer dalam bentuk
komposisi hasil tangkapan, data sekunder hasil wawancara dengan
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nelayan jaring insang, alat tulis, kamera dan software pengolah data
statistik.
Metode penelitian
dengan

yang digunakan adalah eksperimental,

membuat/merancang

alat

pemanggil

ikan

berbasis

gelombang bunyi dan memberikan perlakuan pada obyek yang diteliti
(gillnet/jaring insang) dengan harapan akan memberikan perbedaan
hasil tangkapan yang signifikan. Pengujian alat dan evaluasi akan
dilakukan untuk perbaikan pada alat dengan tujuan optimalisasi kerja
alat di perairan. Metode eksperimen yaitu metode penelitian yang
digunakan utuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang
lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono 2011).
Pengolahan data untuk mengkaji data hasil pengukuran
dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan komputasi
program SPSS. Analisis data dilakukan untuk mengetahui perbedaan
jumlah hasil tangkapan jaring insang dengan mengunakan alat
pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi dan tanpa tanpa alat
pemanggil bunyi, menggunakan statistik inferensial uji t-student dua
sampel tidak berpasangan. Untuk mengetahui komposisi hasil
tangkapan dilakukan dengan uji statistik deskriptif berdasarkan data
primer yang diperoleh dari operasi penangkapan dengan jaring
insang. Berikut adalah alur penelitian yang dilaksanakan (Gambar
5.1).

Gambar 5.1 Alur penelitian
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BAB VI.
RANCANG BANGUN ALAT PEMANGGIL IKAN
BERBASIS GELOMBANG BUNYI
Alat pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi dilakukan
dalam beberapa tahap dan ujicoba, baik di laboratorium dan di
perairan dengan menggunakan jaring insang sebagai alat tangkap
yang akan dipasangkan alat ini.

Alat pemabggil ikan berbasis

gelombang bunyi ini selanjutnya dinamakan Piknet, yang merupakan
singkatan dari pemanggil ikan gillnet.
6.1

Pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi tahap awal
(Piknet I)
Pada tahap awal penelitian dilakukan penentuan gelombang

bunyi yang akan digunakan dalam merancang alat pemanggil ikan
berbasis gelombang bunyi dengan melakukan studi pustaka, yaitu
teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap
berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang
berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988).
Metode ini digunakan untuk menentukan frekuensi yang digunakan
dalam perakitan alat pemanggil ikan yang akan dipasangkan pada
alat tangkap jaring insang (N Rosana dan Suryadhi, 2017).
Pada tahap awal diperoleh hasil kisaran gelombang bunyi
yang akan digunakan dalam pembuatan alat pemanggil ikan pada
alat tangkap jaring insang adalah 100 Hz - 1 KHz, yang diharapkan
akan

dapat

penangkapan

menarik
(N

ikan

Rosana

mendekati
dan

gillnet

Suryadhi,

dalam

2017).

operasi

Penentuan

gelombang bunyi dilakukan di laboratorium dan diuji dengan
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menggunakan osciloscope. Pada Piknet I menurut (N Rosana dkk,
2018) alat pemanggil ikan yang dibuat menggunakan kisaran
gelombang bunyi antara 500-1000Hz, dan diberi nama “Piknet”
(Pemanggil Ikan Gillnet).
Pada tabel 6.1 dapat dilihat komponen, spesifikasi dan jumlah
komponen yang dalam pembuatan alat pemanggil ikan berbasis
gelombang bunyi (Piknet) (N Rosana dkk, 2018).
Tabel 6.1. Komponen, spesifikasi dan jumlah komponen dalam
pembuatan piknet (N Rosana dkk, 2018)
No

Komponen

Gambar
komponen

Jumlah
per alat
1

Fungsi Komponen

1

Arduino
nano

2

Pizoelektrik

1

Merubah frekuensi
jadi suara

3

Dioda
1N4001

4

Penyearah
tegangan

4

Header
female

2

Terminal
penghubung dari
pcb keluar

5

Transistor
9013

2

Driver pizoelektrik

Kontroller utama

6

Transistor
9012

2

Driver pizoelektrik

7

Resistor 1K

4

Pemicu driver
pizoelektrik

8

Resistor
220 ohm

10

Penghambat
tegangan

9

Resistor
10K

10

Penguat Tegangan

10

Baterai 9V

1

Sumber tegangan

11

Fitting
Bateray 9V

1

Tempat baterai

12

Dipswitch

1

Pemilih frekuensi

13

LED merah

10

Indikator selektor
frekuensi
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14

PCB
(printed
circuit
board)

1

Tempat
untuk
meletakan
komponen
elektronik, yang di
pasang
dan
di
rangkai

Menurut N Rosana dkk, (2018) skema elektronik dan gambar
rangkaian elektronik piknet I adalah sebagai berikut :

Gambar 6.1 Skema eletronik piknet I

Gambar 6.2 Rangkaian eletronik piknet I

Dimensi penampang Piknet sebelum dikemas dengan wadah
kedap air adalah 9 x 6 cm, terdiri dari 14 jenis komponen (gambar

6.2). Tahapan poses perancangannya adalah (1) memasang
komponen dipswitch, resistor 10K, resistor 220 ohm dan LED merah,
transistor 9013, transistor 9012, resistor 1K, dioda 1N4001, dan
pizoelektrik pada PCB, (2) menghubungkan komponen-komponen ke
arduino nano, (3) memprogram frekuensi suara pada komputer (IDE
Arduino), dan (4) mengunduh (memasukkan) program ke dalam
Arduino nano (N Rosana dkk, 2018). Gambar 6..3 adalah piknet I
yang sudah dikemas kedap air (N Rosana dkk, 2018).

Gambar 6.3 Piknet I yang sudah dikemas kedap air

6.2

Pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi tahap Ke II
(Piknet II)
Berdasarkan hasil uji coba penelitian tahun pertama, maka

dilakukan rekonstruksi alat pada tahun kedua. Rekonstruksi atau
perbaikan dilakukan dengan tujuan agar mudah digunakan oleh
nelayan ketika melakukan operasi penangkapan ikan.

Salah satu

kelemahan piknet I adalah bentuknya yang masih relatih besar dan
daya tenggelam yang kurang pada saat dimasukkan kedalam
perairan. Kelemahan kedua adalah masih terdapatnya sedikit
kebocoran pada alat sehingga air masuk ke bagian dalam. Bentuk
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piknet II lebih kecil dengan bentuk segiempat dimana pada sisi kiri
dan kanan dibuat penggantung untuk memudahkan memasang alat
pada jaring insang (Gambar 6.4).
Komponen yang digunakan dalam membuat rangkaian pada
piknet II terdiri dari piezoelektrik speaker, mikrokontroller (digispark),
driver speaker dan baterai (Gambar 6.5). Gelombang bunyi yang
digunakan pada piknet I dan piknet II tidak mengalami perubahan
karena sudah melalui ujicoba di lab maupun di perairan. Konsumsi
tenaga/daya yang digunakan pada piknet II sebesar 6 watt.
Sedangkan sumberdaya yang digunakan pada piknet II adalah
baterai dengan tegangan 12 volt. Tahapan proses pembuatan piknet
II dimulai dari (1) menghubungkan komponen piezoelektrik speaker
dengan modul driver sound (speaker), (2) menghubungkan modul
driver

sound

dengan

modul

mikrokontroller

(digispark),

(3)

memprogram frekuensi suara pada komputer (IDE arduino), (4)
mengunduh

atau memasukkan program

ke dalam

digispark.

Rangkaian elektronik pada piknet II dapat dilihat pada Gambar 6.6.

Gambar 6.4 Desain piknet II

Gambar 6.5 Komponen elektronik pada piknet II

Gambar 6.6 Rangkaian elektronik piknet II

Hasil ujicoba di perairan dengan menggunakan piknet II
ternyata masih ditemukan kebocoran pada alat, hal ini disebabkan
oleh masih terdapatnya pori-pori dari hasil proses pembuatan
kemasan piknet II yang menggunakan printer 3 dimensi. Air masuk
melalui pori-pori tersebut dan membuat alat menjadi tidak berfungsi.
Sebab lain adalah masuknya air berasal dari bagian tutup walaupun
sudah diberi karet pengaman.

Saklar yang terdapat didalam alat
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menjadi kendala dalam operasional piknet II, karena harus membuka
bagian tutup dengan menggunakan alat, sehingga tidak praktis dalam
cara pengoperasiannya. Bagian dalam alat yang ditambahkan
pemberat dengan cara di cor membuat bunyi yang dihasilkan oleh
rangkaian elektronik menjadi berkurang, kemungkinan disebabkan
oleh perubahan daya yang digunakan dan bunyi yang dikeluarkan
terserap oleh bahan cor.
6.3

Pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi tahap ke III
(Piknet III)
Dengan kelemahan yang ada pada piknet II, dilakukan

perubahan ketiga pada piknet.

Piknet III dibuat dengan bentuk

tabung atau silindris dengan bagian tutup dibuat berulir yang
bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan
piknet III tanpa harus membukanya dengan bantuan alat lain. Saklar
yang ada pada piknet II ditiadakan pada piknet III untuk mengurangi
bagian elektonika yang dianggap tidak perlu.
bagian

penting

dari

alat

agar

dapat

Pemberat adalah

tenggelam

pada

saat

dioperasikan di perairan air laut, pada piknet III dibuat berbentuk
cincin yang ditempatkan diluar alat dan dapat dilepas sewaktu-waktu.
Konstruksi piknet III terdiri dari 5 bagian yaitu : (a) ruang
elektronik, dimana didalamnya dipasang rangkaian elekronik sebagai
sumber utama bekerjanya piknet, (b) ruang baterai, dimana
didalamnya terdapat baterai sebagai sumber energi yang digunakan
dalam pengoperasian piknet, (c) tutup di bagian atas dengan
konstruksi ulir, (d) penampang pemberat terletak dibagian bawah luar
alat dan digunakan sebagai penyangga pemberat terbuat dari bahan
akrilik, (e) pemberat terbuat dari bahan campuran yang terdiri dari
semen kerikil pasir, terletak di bagian luar alat diatas penampang dan

digunakan agar alat dapat tenggelam di perairan dan (f) kemasan
terbuat dari bahan plastik jenis acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
yang dilapisi cat anti air.

Gambar 6.7 Desain dan bagian-bagian piknet III
Keterangan Gambar :
1. Tutup dengan 2 lubang untuk menggantung tali
2. Ruang Baterai
3. Ruang komponen elektronik
4. Pemberat internal
5. Bagian dasar alat dengan penampang pemerat eksternal
6,7,8. Rangkaian komponen alektronik
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9. Penggantung alat
10. Tali
11. Penampang Pemberat eksternal
12. Pemberat eksternal
13 dan 14. Posisi pemberat eksternal pada alat
Rangkaian elektronik piknet III terdiri dari 1 buah pizoelektrik
(speaker), 1 buah regulator tegangan 5 V, 1 buah driver speaker HBridge, 1 buah digispark dan baterai 9 V. Tahapan proses pembuatan
piknet III dimulai dari (1) menghubungkan komponen piezoelektrik
speker dengan modul driver sound (speaker), (2) menghubungkan
modul driver sound dengan modul mikrokontroller (digispark), (3)
memprogram frekuensi suara pada komputer (IDE arduino), (4)
mengunduh

atau memasukkan program

ke dalam

digispark.

Komponen yang digunakan dan rangkaian elektronik pada piknet III
lebih sederhana dibandingkan dengan piknet I, dengan tujuan
disesuaikan dengan kemasan yang berbentuk tabung.
adalah gambar rangkaian elektronik piknet III.

Gambar 6.8 Rangkaian Elektronik piknet III

Berikut

6.4 Pembuatan kemasan piknet III
Kemasan piknet III dibuat dari bahan acrylonitrile butadiene
styrene (abs) adalah termoplastik berbasis minyak, biasa digunakan
sebagai bahan pembuat mainan, pipa, helm dan lain-lain.

Obyek

yang dicetak dengan bahan ini lebih kuat dari bahan filamen
polylactic acid (pla). Filamen abs dapat dipanaskan hingga meleleh
pada suhu 2100-2400C.

Alat yang digunakan dalam membuat

kemasan piknet adalah printer 3 dimensi tipe prusa i3 yang ada di lab
elektronika Universitas Hang Tuah dengan suhu 2300C.
Proses pembuatan kemasan dimulai dari persiapan bahan dan
mendesain bentuk tabung menggunakan komputer.

Hasil desain

yang sudah dipindahkan ke Sd Card kemudian dicetak melalui printer
3 dimensi selama 22 jam (gambar 6.9).

Gambar 6.9 Bahan acrylonitrile butadiene styrene (abs)

Gambar 6.10 Proses pembuatan kemasan piknet III
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Cara kerja alat pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi antara
500-1000 Hz sebagai berikut :
1. alat bekerja setelah baterai dihubungkan dengan rangkaian
elektronik,
2. mikrokontroler akan mengolah frekuensi yang digunakan
sesuai dengan program yang dibuat pada kisaran 500-1000
Hz, dengan tegangan sebesar 9 volt,
3. frekuensi yang dihasilkan dikirim ke driver untuk dikeluarkan
melalui speaker dengan tegangan 12 volt yang bersumber
dari baterai,
4. speaker akan mengeluarkan suara sesuai frekuensi yag
dibuat mulai dari 500-1000 Hz secara berulang, dengan 3 kali
ulangan bunyi yang sama pada tiap frekuensi,
5. suara yang dikeluarkan dari alat ke perairan akan merambat
dimana ikan yang mendengar suara tersebut akan mendekat
ke sumber suara.

6.5 Perbandingan Piknet I, II dan III
Perbedaan dari 3 alat yang dibuat selama penelitian didasarkan
dari beberapa parameter antara lain : konsumsi daya, dimensi alat,
bentuk, warna, komponen elektronik yang digunakan dan bahan
kemasan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada
tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1 Spesifikasi Piknet I, II dan III
No

3
4

Parameter dan
Spesifikasi
Alat
Frekuensi yang
digunakan
Konsumsi
tenaga/daya
Sumber daya
Dimensi alat

5
6
7

Bentuk
Berat
Pemberat

8

Bahan
kemasan
Warna
Komponen
elektronik yang
digunakan

1
2

9
10

11

Piknet I

Piknet II

Piknet III

500-1000 Hz

500-1000 Hz

500-1000 Hz

4,5 watt

6 watt

4,5 watt

Batterai 9 Volt
(pxlxt)
20 cm x 8.5 cm x
6,5 cm
Balok
250 gr
Ada dibagian
dalam

Batterai 12 volt
(pxlxt)
14 cm x 7 cm x
2 cm
Balok
300 gr
Ada di bagian
dalam

Plastik

Filamen ABS

Abu-abu
1. Arduino nano
2. Piezoelektrik
speaker
3. Dioda
4. Header female
5. Transistor
6. Resistor
7. Baterai 9 V
8. Fitting baterai
9. Dipswitch
10.Lampu LED
merah
11.Printed Circuit
Board (PCB)
12.Saklar

Abu-abu
1. Piezoelektrik
speaker
2. Mikrokontrolle
r (digispark)
3. Driver
speaker
4. Baterai 6 V
5. Printed Circuit
Board (PCB)
6. Saklar

Batterai 9 Volt
(πxr2xt)
3,14 cm x 23 cm
x 2,75 cm
Tabung
500 gr
Ada di bagian
luar berbentuk
cincin
Filamen
ABS
dilapisi anti air
Biru tua
1. Piezoelektrik
speaker
2. Regulator
tegangan 5 V
3. Mikrokontroler
(Digispark)
4. Driver
speaker
HBridge
5. Baterai 9 V
6. Printed Circuit
Board (PCB)

Rangkaian
elektronik
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12

Gambar

BAB VII.
UJI COBA ALAT PEMANGGIL IKAN BERBASIS GELOMBANG
BUNYI DI PERAIRAN DAN KOMPOSISI HASIL TANGKAPAN

7.1 Uji Coba Skala Laboratorium
Uji coba alat pemanggil ikan pertama kali dilakukan pada
aquarium hias air laut, dengan tujuan untuk mengetahui apakah alat
yang dibuat dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan, yaitu
dapat direspon oleh ikan.

Uji coba dilakukan dalam dua kategori

rentang frekuensi, yaitu 100Hz-500Hz dan 500Hz-1000Hz. Pada uji
coba di aquarium ikan hias air laut, dapat dilihat bahwa Piknet
ditempatkan disebelah kanan dari aquarium dengan cara dicelupkan
ke air dan menunggu respon ikan.

Hasil Uji coba pertama yang

dilakukan di aquarium ikan hias air laut menunjukan ikan merespon
Piknet pada frekuensi bunyi 500-1000 Hz, sedangkan pada frekuensi
500Hz kebawah tidak terlihat respon yang signifikan terhadap Piknet
(Gambar 7.1). Pada gambar dapat dilihat posisi kelompok ikan
berada cenderung di sebelah kiri aquarium, dengan jarak yang relatif
lebih jauh dari Piknet. Respon ikan pada frekuensi 500-1000Hz
terlihat mulai pada hitungan menit ke : 2 menit 22 detik, dimana ikan
dengan berbagai jenis species mulai mendekati Piknet yang
diletakkan disebelah kanan aquarium, dan berputar kembali ke sisi
lain kemudian kembali mendekat Piknet (Rosana dkk, 2018).
Pergerakan dari respon ikan terhadap Piknet dapat dilihat pada
Gambar 7.2.
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Setelah di ujicoba awal, Alat pemanggil ikan yang dihasilkan
akan diuji coba dipasangkan pada alat tangkap gillnet permukaan
yang dioperasikan nelayan di perairan Desa Tambak Cemandi
Sidoarjo. Uji coba dilakukan untuk mengetahui berjalannya alat di
dalam perairan dengan penggunaan kisaran frekuensi 500Hz –
1KHz.

Gambar 7.1 Pergerakan respon ikan hias air laut terhadap
Piknet pada frekuensi 100-500 Hz (Rosana dkk, 2018)

Gambar 7.2 Pergerakan respon ikan hias air laut terhadap
Piknet pada frekuensi 500-1000 Hz (Rosana dkk, 2018)

Rosana dkk, 2018 menyatakan bahwa hasil respon ikan
terhadap alat pemanggil ikan dapat terlihat pada tabel berikut :
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Tabel 7.1 Respon Ikan Terhadap Alat Pemanggil Ikan (Piknet)
Kisaran
Jumlah
Jumlah
Prose
Respon Ikan
Frekuensi
Ikan di
Ikan yang
ntase
(Hz)
dalam
Merespon
(%)
Aquarium
(Ekor)
(Ekor)
100-500
18
4
22
Sebagian besar
ikan
berada
disisi
kiri
aquarium,
menjauh
dari
piknet
500-1000
18
16
88
Sebagian besar
ikan
berada
mendekat
ke
sisi
kanan
aquarium,
ke
arah
alat
pemanggil ikan
(piknet)
dan
berkeliling
memutar
kembali
mendekat
ke
piknet
Sumber : Rosana dkk, 2018
Ujicoba alat pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi (Piknet)
di perairan dilakukan pada musim ikan yaitu bulan Mei-Juli dan pada
musim

paceklik

yaitu

bulan

Oktober-November.

Ujicoba

alat

pemanggil ikan pada musim ikan dilakukan sebanyak 9 kali dengan
cara mengikuti operasi penangkapan yang dilakukan oleh nelayan
gillnet. Sedangkan pada musim paceklik dilakukan hanya sebanyak
7 kali karena terkendala oleh kondisi cuaca dan perairan yang sangat
berangin sehingga sulit untuk melaut.

7.2 Cara Operasional Piknet Pada Alat Tangkap Gillnet
Alat tangkap gillnet yang digunakan oleh nelayan untuk
menangkap ikan dengan penggunaan alat bantu pemanggil ikan
(Piknet) dilakukan dengan cara :
a. Persiapan

piknet

yang

sudah

diisi

baterai,

kemudian

digantungkan pada jaring gillnet sebelum dimasukkan ke perairan.
b. Piknet dalam posisi menyala dengan mengktifkan baterai ditandai
dengan bunyi yang dikeluarkan dari alat.
c. Selama operasi penangkapan bunyi akan dikeluarkan oleh piknet
yang sudah terendam bersama gillnet di perairan.
d. Setelah operasi penangkapan selesai, piknet dilepas dari jaring
gillnet yang diangkat ke perahu.
e. Piknet dapat dimatikan sehingga tidak mengeluarkan bunyi,
dengan cara melepas baterai.
f.

Penggunaan piknet selesai bersamaan dengan berakhirnya
operasi penangkapan ikan.
Dari hasil uji coba di perairan dengan menggunakan 3 kali

ulangan dan wawancara dengan nelayan gillnet, hasil tangkapan
menunjukkan hasil yang signifikan dengan menggunakan alat
pemanggil ikan yang digantungkan pada alat tangkap gillnet.
Pada ujicoba alat pemanggil ikan di perairan Tambak Cemandi
Sidoarjo, jenis ikan yang tertangkap adalah bulu ayam (Thryssa
setirostris). Ikan bulu ayam adalah salah satu ikan pelagis kecil yang
biasanya hidup di sekitar pantai dan muara suangai. Ikan tersebut
mempunyai sifat bergerombol walaupun tidak terlalu besar. Panjang
ikan bisa mencapai 18 cm, dengan rata-rata umumnya 13-15 cm
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(http://konservasi-laut.blogspot.co.id/2011/06/ikan-bulu-ayam-thryssasetirostris.html). Ikan bulu ayam termasuk kedalam ikan ekonomis
penting, dan biasanya diolah dalam bentuk ikan kering (diasinkan).

Data hasil tangkapan yang dilakukan operasi penangkapannya
pada musim ikan dan menggunakan 7 kali ulangan, diperoleh hasil
sebagai berikut :
Tabel 7.2 Jumlah Hasil Tangkapan Ikan Bulu Ayam (Thryssa
setiostris) pada Alat Tangkap Gillnet dengan
Menggunakan Piknet dan Tanpa Piknet di Perairan
Tambak Cemandi Sidoarjo Jatim
Ulangan
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah
Rata-rata

Jumlah Hasil Tangkapan (kg)
Menggunakan Piknet
Tanpa Piknet
45,0
22,0
40,0
24,5
35,0
18,0
45,0
28,0
36,0
22,0
43,0
25,0
28,0
18,0
272
157,5
38,9
22,5

Perbedaan jumlah hasil tangkapan antara gillnet dengan
menggunakan alat pemanggil ikan dan tanpa alat pemanggil ikan. Tabel
diatas memperlihatkan bahwa rata-rata hasil tangkapan di perairan
Tambak Cemandi Sidoarjo dengan menggunakan piknet sebagai alat
bantu penangkapan pada gillnet memperoleh hasil yang lebih tinggi
dibandingkan

dengan

tanpa

piknet.

Hasil

tangkapan

dengan

menggunakan piknet memperoleh hasil sebesar 272, kg dengan rata-rata
38.9 kg per trip. Sedangkan tanpa piknet memperoleh hasil tangkapan
sebesar 157,5 kg dengan rata-rata 22.5 kg per trip.

Dari hasil pengamatan di lapangan, ikan banyak terjerat pada
posisi jaring yang dekat dengan posisi dimana alat pemanggil ikan
digantungkan. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa piknet dapat bekerja
sesuai yang diharapkan dengan kemampuan menarik/memikat ikan untuk
mendekat ke arah sumber bunyi, dalam hal ini adalah piknet.
Kemungkinan ikan mendekat ke arah sumber bunyi menurut Pratt (1975)
disebabkan oleh informasi yang dibawa dari sinyal-sinyal suara
menjelaskan mengenai keadaan bahaya yang mengancam, keadaan
agresif untuk

menakuti

musuh, atau panggilan

peminangan.

Suara juga dihasilkan dari dampak tingkah laku lainnya seperti saat
makan, bergerak, menghindari musuh, dan reproduksi (seksualitas
dan fase pembesaran) (Popper dan Plat, 1993). Ikan dapat merespon
secara sensitif suara-suara yang bersifat infrasonic, sonic, maupun
ultrasonic (Nikolsky, 1963).

Gambar 7.3. Uji coba Piknet pada alat tangkap gillnet
di perairan (tanpa Piknet : kanan, menggunakan Piknet : kiri)

Gambar 7.4. Ikan bulu ayam (Thryssa setirostris)
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Ujicoba lain dilakukan di perairan Lembata Nusa Tenggara
Timur. Operasi penangkapan dilakukan pada pagi hari mulai pukul
06.00 wib (seting) dengan memasukan jaring gillnet yang sudah
dipasangkan alat pemanggil ikan piknet kedalam perairan, setelah
menunggu 1.5 jam jaring diangkat (hauling) pada pukul 07.30 wib.
Hasil yang diperoleh dalam satu kali trip penangkapan dengan alat
bantu pemanggil ikan piknet rata-rata 2 keranjang dengan kapasitas
40 kg, sehingga total hasil tangkapan adalah 80 kg. Jenis ikan yang
diperoleh adalah ikan lemuru (sardinella sp).

BAB VIII.
ANALISIS STATISTIK PENGGUNAAN
ALAT PEMANGGIL IKAN BERBASIS GELOMBANG BUNYI
(PIKNET) PADA GILLNET

Analisis

statitistik

digunakan

untuk

melihat

perbedaan

penggunaan alat pemanggil ikan (piknet) terhadap jumlah hasil
tangkapan pada penggunaan alat tangkap gillnet di perairan Tambak
Cemandi Sidoarjo Jawa Timur. Uji statistik yang digunakan adalah uji
t student tidak berpasangan atau saling bebas.
Asumsi yang harus dipenuhi pada penggunaan uji t tidak
berpasangan adalah :
1. Data per kelompok harus menyebar normal
2. Data per kelompok harus bersifat homogen
3. Jenis data adalah interval atau rasio
4. Data per kelompok tidak terdapat outlier atau data ekstrim
5. Data tidak berpasangan atau saling bebas

Dalam pengujian ini, hipotesa yang digunakan adalah sebagai
berikut :
Ho

: Penggunaan alat pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi
(piknet) pada alat tangkap gillnet di perairan Tambak
Cemandi Sidoarjo tidak berpengaruh terhadap jumlah hasil
tangkapan ikan bulu ayam (thryssa setirostris).

H1

: Penggunaan alat pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi
(piknet) pada alat tangkap gillnet di perairan Tambak
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Cemandi Sidoarjo tidak berpengaruh terhadap jumlah hasil
tangkapan ikan bulu ayam (thryssa setirostris).

Data yang digunakan dalam analisis statistik ini dapat dilihat
pada tabel 7.2 yaitu jumlah hasil tangkapan ikan bulu ayam (thryssa
setirostris) pada alat tangkap gillnet dengan menggunakan piknet
dan tanpa piknet di perairan Tambak Cemandi Sidoarjo Jatim.
Untuk melihat apakah data menyebar normal dan homogen
dilakukan uji kenormalan dengan uji liliefors metode kolmogorov
smirnov, sedangkan untuk homogenitas menggunakan uji levene.
Tabel 8.1 dibawah adalah tabel hasil uji kenormalan, dan tabel 8.2
adalah tabel homogenitas.
Dilihat dari hasil uji kenormalan kolmogorov smirnov, data
dapat dikatakan meyebar normal dengan nilai signifikansi (sig.) pada
masing-masing
Sedangkan

kelompok

untuk

adalah

homogenitas

0.2,

yang

dengan

berarti
uji

>

0,05.

levene

juga

memperlihatkan nilai sig. Diatas 0.05, yaitu sebesar 0,149 (based on
mean) sehingga data dikatakan bersifat homogen.
Tabel. 8.1 Uji Normalitas Data

Tabel 8.2 Uji Homogenitas Data

Untuk menganalisis ada atau tidaknya outlier atau data
ekstrim digunakan metode boxplot dengan hasil pada penelitian ini
tidak terdapat data ekstrim yang ditandai dengan tidak adanya plotplot diatas atau dibawah box plot (gambar 8.1).

Gambar 8.1 Box plot uji t tidak berpasangan
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Setelah diketahui data memenuhi syarat, dilakukan uji t tidak
berpasangan dengan hasil sebagai berikut (Tabel 8.3) :
Tabel 8.3 Output uji t tidak berpasangan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig.(2 tailed) yang
diperoleh adalah sebesar 0.00 < 0.05, sehingga tolak Ho atau terima
H1

yang

artinya

Penggunaan alat

pemanggil

ikan berbasis

gelombang bunyi (piknet) pada alat tangkap gillnet di perairan
Tambak Cemandi Sidoarjo berpengaruh terhadap jumlah hasil
tangkapan ikan bulu ayam (thryssa setirostris).

BAB IX
PEMBAHASAN

9.1 Tingkah Laku Ikan
Dari hasil penelitian tentang alat bantu penangkapan ikan
berupa alat pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi, pada tahap
ujicoba di aquarium maupun ujicoba di perairan mendapatkan hasil
yang signifikan baik secara visual di aquarium ikan hias air laut
maupun pada jumlah hasil tangkapan yang diperoleh di perairan.
Pada ujicoba tahap awal yang dilakukan di aquarium ikan hias
air laut, dengan menggunakan kisaran frekuensi 100-500 dan 5001000 Hz, secara visual diperoleh hasil yang berbeda. Pada rentang
frekuensi 500-1000 Hz ikan merespon bunyi dengan mendekat
kearah sumber bunyi, yang kemungkinan rentang frekuensi tersebut
bisa diterima ikan sebagai sinyal yang tidak membahayakan bahkan
menarik perhatian. Pada kisaran frekuensi 100-500 Hz ikan
merespon sumber suara tetapi dominan menjauh dari sumber bunyi
dengan tetap berada pada jarak terjauh dari alat pemanggil ikan
(piknet).

Menurut Tujaya (1999), kisaran frekuensi respon dari

system gurat sisi berada pada kisaran yang lebih rendah dari tekanan
gelombang suara dan spectrum. Output nilai rangsangan dari organ
neuromast berkisar antara 100-200 Hz, tergantung spesiesnya.
Menurut Stevens (1981) kisaran frekuensi ikan rata-rata dibawah 100
Hz. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa spesies ikan
yang mampu merespon frekuensi sampai dengan 5 KHz.
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Hasil ujicoba di perairan, ketertarikan ikan bulu ayam mendekati
sumber bunyi dengan rentang frekuensi antara 500-1000 Hz yang
digunakan

pada

alat

pemanggil

ikan

(piknet)

kemungkinan

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena ikan memiliki
sistem gurat sisi (linea lateralis) yang berfungsi sebagai indera
pendengaran.

Gurat sisi dapat merespon suara dari luar melalui

gerakan disekitar tubuh ikan, baik gerakan halus maupun kuat,
sehingga ikan dapat tetap dalam formasinya.
Sejalan dengan hasil ujicoba di aquarium ikan hias air laut,
ketertarikan ikan mendekat ke sumber bunyi berupa alat pemanggil
ikan berbasis gelombang bunyi menggunakan kisaran frekuensi 5001000 Hz yang digantungkan pada jaring insang dimungkinkan karena
sinyal

yang

direspon

ikan

sebagai

sesuatu

yang

tidak

membahayakan.
Waktu operasi penangkapan juga menjadi salah satu hasil
penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar ketertarikan ikan
mendekati sumber bunyi (piknet). Operasi penangkapan gillnet
biasanya dilakukan berkisar antara 3-4 jam per trip. Pada
penggunaan piknet, operasi penangkapan membutuhkan waktu 1-1,5
jam per trip. Kecepatan ikan merespon sumber bunyi menjadi hal
yang penting dalam efektifitas penangkapan yang dilakukan oleh
nelayan gillnet.

BAB X
KESIMPULAN

10.1 Kesimpulan
1. Alat bantu penangkapan berupa alat pemanggil ikan berbasis
gelombang bunyi dapat dijadikan sebagai atraktor dalam
penggunaan alat tangkap gillnet.
2. Piknet berbentuk silindris, menggunakan rentang frekuensi 5001000 Hz, konsumsi daya 4,5 watt, sumber tenaga baterai 7 volt,
berat 500 gr dan bahan kemasan adalah ABS dilapisi anti air.
3. Komponen elektronik yang digunakan adalah piezoelektrik
speaker, regulator tegangan 5V, mikrokontroler (digispark),
driver speaker h-bridge dan printed circuit board (pcb).
4. Alat pemanggil ikan yang diberi nama piknet menggunakan
rentang frekuensi 500-1000 Hz pada ujicoba di aquarium ikan
hias air laut, secara visual mendapatkan respon yang signifikan
dengan dominasi ikan yang mendekat ke sumber bunyi.
5. Analisis statistik terhadap piknet yang diujicoba di perairan
memperoleh jumlah hasil tangkapan yang berbeda nyata
(signifikan) dibandingkan dengan gillnet tanpa menggunakan
piknet.
6. Operasi penangkapan gillnet biasanya dilakukan berkisar antara
3-4 jam per trip. Pada penggunaan piknet, operasi penangkapan
membutuhkan waktu 1-1,5 jam per trip.
7. Ketertarikan ikan mendekat ke sumber bunyi berupa alat
pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi menggunakan kisaran

47

frekuensi 500-1000 Hz yang digantungkan pada jaring insang
dimungkinkan karena sinyal yang direspon ikan sebagai sesuatu
yang tidak membahayakan.
10.2 Saran
1.

Perlu dilakukan penelitian lanjut tentang penggunaan kemasan
anti air yang lebih baik lagi, sehingga dapat dikembangkan dan
memiliki harga jual dan manfaat yang lebih baik.

2.

Perlu dilakukan penelitian tentang alat pemanggil ikan berbasis
gelombang bunyi yang dapat diterapkan di beberapa alat
tangkap lain sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan
yang lebih optimum.

3.

Perlu dilakukan penelitian mengenai kondisi TKG, panjang dan
berat ikan pada saat tertangkap sebagai upaya pemanfaatan
sumberdaya

perikanan

bertanggungjawab.

yang

berkelanjutan

dan
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Jaring insang adalah salah satu alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tradisional yang perlu
dikembangkan dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Atraktor berupa alat pemanggil ikan berbasis gelombang bunyi untuk nelayan jaring insang adalah salah
satu alternatif yang dikembangkan melalui tahapan penelitian dan telah diuji coba sehingga dapat
digunakan dalam operasi penangkapan untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Buku ini adalah Monograf dari penelitian yang berisi tentang metode pembuatan alat pemanggil ikan
berbasis gelombang bunyi bagi nelayan jaring insang, komponen elektronik yang digunakan dalam
pembuatan alat, ujicoba dan analisis komposisi hasil tangkapan dan prosedur penggunaan alat.
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