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ABSTRAK 

 

Ikan selar merupakan salah satu komoditas perikanan di Tanjungpinang yang memiliki nilai 

ekonomis penting. Nilai ekonomis yang tinggi disertai permintaan yang terus meningkat, menjadikan 

ikan ini sebagai salah satu target utama penangkapan. Namun hal tersebut dapat berdampak negatif 

terhadap populasi ikan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pelantar KUD pada bulan Februari sampai 

Maret 2013 dengan interval waktu 6 hari, yang bertujuan untuk mengkaji sebaran frekuensi panjang, 

menentukan parameter pertumbuhan dan faktor kondisi, mengkaji pola pertumbuhan, menentukan laju 

mortalitas dan tingkat eksploitasi guna memberikan suatu usulan model pengelolaan yang sesuai bagi 

sumberdaya ikan tersebut. Data primer terdiri dari pengambilan ikan contoh dan wawancara terhadap 

nelayan berdasarkan kuisioner. Pengambilan ikan contoh melalui pengukuran panjang total dan berat 

basah. sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen atau literatur yang mendukung penelitian. Ikan 

selar yang diamati berjumlah 600 ekor dengan kisaran panjang antara 14,5‐31 cm yang terbagi dalam 

15 kelas dengan interval kelas sebesar 1 cm. Kelompok ukuran ikan dipisahkan dengan metode 

Bhattacarya menggunakan bantuan software FISAT II. Koefisien pertumbuhan (K) dan panjang 

asimtotik (L∞) diduga dengan metode plot Ford Walford dan umur teoritis pada saat panjang sama 

dengan nol (t0) serta laju mortalitas alami (M), mortalitas total (Z), mortalitas penangkapan (F) 

sehingga dapat menduga laju eksploitasi. Persamaan pertumbuhan ikan selar adalah Lt = 33 (1‐e[-

2,2(t+1,18)]
). Nilai b didapat dari hubungan panjang berat ikan selar 2,19. Pola pertumbuhan ikan selar 

berupa alometrik negatif dengan persamaan pertumbuhan W=0,1180L
2,19

. Nilai tertinggi dan terendah 

faktor kondisi 1,045 dan 0,961. Laju mortalitas total (Z) ikan selar 10,71 per tahun dengan laju 

mortalitas alami (M) 2,37 per tahun dan laju mortalitas penangkapan 8,34 per tahun sehingga 

diperoleh laju eksploitasi 0,78. Nilai laju eksploitasi ini telah melebihi nilai eksploitasi optimum 0,5. 

 

Kata Kunci : Ikan Selar, Panjang-berat, Pola Pertumbuhan, Faktor Kondisi, Mortalitas, Natuna  
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ABSTRACT 

 

Yellowstripe scad is a species its highly economic value and demand. Fish were found mostly 

in Indonesian of waters made this fish as one of the main target catch. But, it can had  negative impact 

on the population of the fish. The study is done at Pelantar KUD on February until March 2013 with 

six days interval time, that which is purposed to study about the frequency distribution of length, 

determine the parameters of growth and factor condition, assessing the pattern of growth, determine 

mortality rate and the rate of exploitation in order to provide  appropriate management model for the 

fish resource. Yellowstripe scad was observed around 600 samples with the length range between 

14.5-31.0 cm. The fish separated by bhattacarya method used the aid software FISAT  II.  Equation 

growth Yellowstripe scad is Lt = 33 (1‐e[-2.2(t+1.18)]
). Value b had from relations long heavy 

Yellowstripe scad 2.19. The value of b obtained from the relations of long heavy Yellowstripe scad 

2.19. A pattern of growth Yellowstripe scad alometrik negative with an equation growth 

W=0.1180L
2.19

. The value of the highest and lowest factor condition 1,045 and 0,961. The rate of 

mortality total ( Z) yellowstripe scad 10.71 per year at the rate of mortality natural ( M ) 2.37 per year 

and rate mortality by fishing (F)  8.34 per year in order to obtain the rate of exploitation 0.78. The 

value of this exploitation rate has exceeded the value of the optimum exploitation of 0.5. 

Keywords: Yellowstripe Scad, Length-Weight, Growth, Condition Factor , Mortality, Natuna  

 

I. PENDAHULUAN 
 

Ikan Selar adalah salah satu jenis ikan 

pelagis kecil (ikan permukaan) yang hidup 

pada laut dalam kawasan tertentu. Ikan ini 

banyak tertangkap di perairan pantai serta 

hidup berkelompok sampai kedalaman 80 m 

(Djuhanda dalam Hidyat, 2005) dan 

merupakan salah satu ikan yang banyak 

diminati masyarakat. Permintaan yang banyak 

dan harga yang cukup tinggi akan mendorong 

peningkatan penangkapan pada ikan ini. 

Laut Natuna merupakan salah satu 

wilayah penangkapan ikan selar di 

Tanjungpinang. Studi potensi sumberdaya 

perikanan dan kelautan Provinsi Kepulauan 

Riau tahun 2006-2011 menyatakan potensi 

untuk ikan  selar sebesar 1.288 ton/tahun (22 

% dari total tangkapan pelagis kecil) (DKP-

KEPRI, 2011).  

Pendugaan persediaan ikan pelagis 

maupun demersal di perairan Indonesia telah 

banyak dilakukan, dimana hasilnya sangat 

berguna dalam membuat keputusan dan 

langkah-langkah pengelolaan sumberdaya 

perikanan. Namun Sejauh ini informasi 

mengenai kondisi ikan selar di Tanjungpinang 

belum ada. Oleh karena itu perlu kiranya 

dilakukan kajian mengenai  keadaan ikan selar 

di perairan Laut Natuna yang didaratkan di 

pelantar KUD Tanjungpinang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Mengetahui kondisi ikan selar yang ditangkap 

di Laut Natuna yang didaratkan di  

 

 

Tanjungpinang berdasarkan hubungan 

panjang berat dan faktor kondisi dan 

mengetahui pola pertumbuhan, laju mortalitas 

dan tingkat eksploitasi ikan selar di 

Tanjungpinang.  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi tentang potensi 

sumberdayaikan selar sehingga dapat dijadikan 

rujukan untuk kebijakan pemanfaatan 

sumberdaya secara optimum dan berkelanjutan 

serta dapat menjadi bahan informasi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

II. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua 

bulan yaitu pada bulan Februari 2013 sampai 

bulan  Maret 2013 yang berlokasi  di tempat 

pendaratan ikan Pelantar KUD Tanjungpinang.  

Alat dan bahan yang digunakan disajikan pada 

Tabel 1.  

 

Tabel 1. Alat dan Bahan yang Digunakan 

dalam Penelitian 
No Alat dan Bahan Kegunaan 

1 Alat  Tulis   Mencatat data  penelitian 

2 Kamera Digital   Dokumentasi 

3 Timbangan 2 kg 

ketelitian 10 gr 

Mengukur  berat  dari  

objek  penelitian 

4 Penggaris 30 cm 

ketelitian 0,1 cm 

Mengukur panjang ikan 

5 Ikan  Selar Objek  penelitian 

6 Formulir Kuisioner Data sekunder 

7 Literatur - literatur 

yang mendukung 

penelitian 

Data sekunder 
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Ikan contoh diukur panjang total dan berat 

basah. Analisis data menggunakan bantuan 

software FISAT II Ver1.1.0 yang dikeluarkan 

oleh FAO-ICLARM dan secara manual. 

Analisis data yang dilakukan mencakup 

sebagai berikut: 

 

2.1  Sebaran Frekuensi Panjang 

Sebaran frekuensi panjang didapatkan 

dengan menentukan selang kelas, nilai tengah 

kelas, dan frekuensi dalam setiap kelompok 

panjang Distribusi frekuensi panjang yang 

telah ditentukan dalam selang kelas yang sama 

kemudian diplotkan dalam sebuah grafik. 

 

2.2  Identifikasi Kelompok Ukuran  

Metode Bhattacharya pada dasarnya 

terdiri atas pemisahan sejumlah distribusi 

normal, masing-masing mewakili suatu kohort 

ikan, dari distribusi keseluruhan, dimulai dari 

bagian sebelah kiri dari distribusi total. Begitu 

distribusi normal yang pertama telah 

ditentukan, ia disingkirkan dari distribusi total. 

 

2.3  Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan t0 

 Persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Lt = L∞ ( 1 – e 
[– K ( t-t0)]

) 
 Lt adalah panjang ikan pada saat umur t 

(satuan waktu), L∞ adalah panjang maksimum 

secara teoritis (panjang asimtotik), K adalah 

koefisien pertumbuhan (per satuan waktu), t0 

adalah umur teoritis pada saat panjang sama 

dengan nol. Umur teoritis ikan pada saat 

panjang sama dengan nol dapat diduga secara 

terpisah menggunakan persamaan empiris 

Pauly (Pauly dalam Sparre dan Venema, 

1999).  

 
log (-tg) = 0,3922 – 0,2752(logL∞) – 1,038(log K) 

 

2.4  Hubungan Panjang Berat 

Hubungan panjang berat digambarkan 

dalam dua bentuk yaitu isometrik dan 

alometrik (Hile dalam Effendie, 1997). Untuk 

kedua pola ini berlaku persamaan : 

W = a L 
b 

 Untuk mendapatkan parameter a dan b, 

digunakan analisis regresi linier sederhana 

dengan Log W sebagai ’y’ dan Log L sebagai 

’x’. Untuk menguji nilai b=3 atau b ≠ 3 (b>3, 

pertambahan berat lebih cepat dari pada 

pertambahan panjang) atau (b<3, pertambahan 

panjang lebih cepat dari pada pertambahan 

berat) dilakukan uji‐t (Sukimin et al., 2006). 

 

2.5  Faktor Kondisi 

 Faktor kondisi dihitung berdasarkan 

panjang dan berat ikan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Vakily et al. dalam 

Manik, 2009): Jika nilai b = 3 (tipe 

pertumbuhan bersifat isometrik),  

  
    

  
 

Nilai K pada ikan yang badannya agak 

pipih berkisar antara 2-4, sedangkan pada ikan 

yang kurang pipih antara 1-3 (Effendie, 1979). 

Jika nilai b ≠ 3 (tipe pertumbuhan bersifat 

allometrik), maka rumus yang digunakan 

adalah: 

  
 

   
 

K   = faktor kondisi  

W  = bobot ikan (gram)  

L    = panjang total ikan (mm)  

a dan b = konstanta 

 

2.6  Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

 

Laju mortalitas alami (M) diduga dengan 

menggunakan rumus empiris Pauly dalam 

Sparre dan Venema (1999) sebagai berikut : 

 
                             

               

         
Keterangan:  

M = mortalitas alami 

L∞ =  panjang asimtotik pada   persamaan   

pertumbuhan  von  Bertalanffy 

K =  koefisien pertumbuhan pada 

persamaan pertumbuhan von  

Bertalanffy 

T =  rata-rata suhu permukaan air  (
0
C) 

 

Laju mortalitas penangkapan (F) ditentukan 

dengan :  

F =Z-M 

Laju eksploitasi ditentukan dengan 

membandingkan mortalitas penangkapan (F) 

terhadap mortalitas total (Z) (Pauly dalam 

Sparre dan Venema, 1999) : 
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Laju mortalitas penangkapn (F) atau laju 

eksploitasi optimum menurut Gulland dalam 

Sparre dan Venema, 1999) adalah: 

 

Foptimum = M dan Eoptimum = 0.5 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1  Sebaran Frekuensi Panjang Ikan Selar        

 Panjang minimum dan panjang 

maksimum ikan selar adalah 14,5 cm dan 31 

cm Sebaran ukuran panjang ikan selar selama 

pengamatan secara keseluruhan disajikan pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Sebaran Ukuran Panjang Ikan: 

a) Bulan Februari dan Maret; b) Februari  

c) Maret 

 

Sebaran ukuran panjang pada bulan maret 

lebih kecil dibandingkan bulan Februari. Hal 

ini dapat diduga karena adanya rekrutmen ikan 

selar pada bulan Februari sehingga masuk 

individu baru dan membentuk kelas panjang 

yang baru. Dengan mengasumsikan ikan 

contoh yang diambil sudah mewakili populasi 

yang ada maka ukuran panjang total 

maksimum yang lebih kecil dapat disebabkan 

oleh adanya tekanan penangkapan yang tinggi.  

Hasil pengukuran ikan selar di Laut 

Natuna menunjukan ukuran panjang ikan selar 

paling pendek adalah 14,5 cm dan paling 

panjang 30 cm. Namun Sudrajat dan Nugraha 

dalam Sumadhirga dan Hukom (1991) 

menemukan ikan selar  di perairan Paparan 

Sunda berukuran 4,5 – 17 cm. Sedangkan 

Damayanti (2010) memperoleh panjang 

maksimum ikan yang tertangkap di Teluk 

Jakarta adalah sebesar 27,0 cm. Perbedaan 

ukuran ikan selar disebabkan oleh perbedaan 

lokasi pengambilan sampel dan kondisi 

lingkungan perairan tersebut. 

 

3.2 Parameter pertumbuhan (L∞, K) dan 

t0 

Kelompok ukuran ikan selar (Selaroides 

leptolepis) ini dipisahkan dengan 

menggunakan metode Bhattacharya dengan 

bantuan software FISAT II Ver1.1.0 

menunjukkan bahwa ikan contoh terdiri atas 

tiga kelompok ukuran Seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Kelompok Ukuran Panjang Ikan 

Selar 

 

3.3  Hasil Analisis Kelompok Ukuran  

 

Ikan di atas memiliki panjang rata‐rata, 

jumlah populasi dan indeks separasi seperti 

disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Indeks Separasi yang Menggambarkan 

Sebaran Kelompok Ukuran Ikan 

Selar. 
No L (t) Jumlah 

Sampel  

Standar 

deviasi  

Indeks 

Separasi  

1 18,945 259 1,348 - 

2 23,136 257 0,845 3,822 

3 26,045 84 0,436 4,542 

Total 600   
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 Nilai indeks separasi dari hasil analisis 

pemisahan kelompok ukuran ikan selar 

menggunakan metode Bhattacharya sebesar 

3,822 dan 4,542. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai indeks separasi >2 sehingga  hasil 

pemisahan kelompok ukuran ikan dapat 

diterima dan digunakan untuk analisis 

selanjutnya.  

Hasil analisis parameter petumbuhan yang 

tediri dari koefisien pertumbuhan (K) dan 

panjang infinitif (L∞) serta umur teoritis ikan 

pada saat panjang sama dengan nol (t0) 

disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Parameter Pertumbuhan Berdasarkan 

Model Von Bertalanffy (K, L∞, t0)  

Ikan Selar 

No Parameter Nilai 

1 a 10,00 

2 b 0,69 

3 K (per tahun) 2,20 

4 L∞ 33,00 

5 t0 (tahun) - 1,18 

 

Persamaan pertumbuhan von Bertalanffy 

yang terbentuk untuk ikan selar adalah          

Lt=33(1-e
[-2,2(t+1,18)]

). Panjang total maksimum 

ikan yang tertangkap adalah   31 cm, panjang 

ini lebih kecil dari panjang asimtotik (infinitif) 

ikan selar yaitu   33 cm. 

Berdasarkan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Damayanti (2010), ikan selar di 

Teluk Jakarta memiliki K sebesar 0,31 per 

tahun dan dan L∞ sebesar 28,3 cm. Nilai K 

maupun Nilai L∞ yang diperoleh lebih kecil 

jika dibandingkan dengan nilai K dan L∞ di 

Perairan Laut Natuna.  Perbedaan nilai yang 

diperoleh disebabkan faktor internal yaitu 

faktor genetik, parasit dan penyakit dan faktor 

eksternal yaitu kualitas perairan dan 

ketersediaan makanan (Effendie, 1997). 

Menurut Moyle dan Cech (2004) dalam 

Damayanti (2010) pertumbuhan yang 

cepatdapat mengindikasikan kelimpahan  

makanan dan kondisi lingkungan yang sesuai. 

Sehingga diduga perbedaan nilai koefisien 

pertumbuhan dan nilai panjang asimtotik 

disebabkan karena adanya perbedaan genetik 

serta kondisi perairan yang berbeda 

Kurva pertumbuhan ikan selar disajikan 

pada Gambar 3 dengan memplotkan umur 

(bulan) dan panjang teoritis ikan (cm) sampai 

ikan berumur 60 bulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmbar 3. Kurva Pertumbuhan Ikan Selar 
 

Dari kurva tersebut diketahui panjang 

maksimum  ikan selar yang tertangkap 31 cm 

berumur 15 bulan dan saat ikan berumur 59 

bulan (±5 tahun), secara teoritis panjang total 

ikan adalah 32,99 cm. Ikan yang berumur 

muda (<19 bulan) memiliki laju pertumbuhan 

mulai dari 0 sampai 32,10 sedangkan  ikan 

yang berumur tua (>19 bulan) memiliki laju 

pertumbuhan 32,25-32,99. Hal tersebut dapat 

disebabkan karena kemampuan tumbuh dan 

penyerapan makanan ikan berumur muda lebih 

tinggi. 

 

3.4 Hubungan Panjang Berat 

Hubungan panjang berat ikan selar 

disajikan pada Gambar 4 dan Tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hubungan Panjang Berat Ikan 

Selar 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Panjang dan 

Berat Ikan Selar 

 
N a b R² W = aLb Pola 

pertumbuhan  

600 -2,134 2,19 0,744 0,1180*L2,19 Alometrik 

Negatif 

 

Dari hasil analisis hubungan panjang berat 

diketahui bahwa persamaan hubungan panjang 

berat ikan selar adalah W= 0,1180 L
2,19

. Dari 

nilai b yang diperoleh yaitu 2,19 dan setelah 
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dilakukan uji t (α=0,05) terhadap nilai b  

tersebut diketahui bahwa ikan selar memiliki 

pola pertumbuhan alometrik negatif, artinya 

pertambahan panjang lebih cepat daripada 

pertambahan berat. Pernyataan tersebut 

ditegaskan oleh Effendi (1997) dimana ikan 

dengan pola pertumbuhan alometrik negatif 

apabila nilai b<3. 

Sedangkan menurut Bagenal dalam 

Harmiyati (2009), faktor‐faktor yang 

menyebabkan perbedaan nilai b selain 

perbedaan spesies adalah perbedaan jumlah 

dan variasi ukuranikan yang diamati, faktor 

lingkungan, berbedanya stok ikan dalam 

spesies yang sama, tahap perkembangan ikan, 

jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, 

bahkan perbedaan waktu dalam hari karena 

perubahan isi perut.  

 

3.5 Faktor Kondisi 

Faktor Kondisi ikan selar disajikan pada 

Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Faktor Kondisi Ikan Selar 

 

Nilai faktor kondisi ikan selar pada setiap 

bulan tidak terjadi variasi temporal secara 

ekstrim; bahkan relatif sama. Nilai tertinggi 

1,045 dan terendah 0,961 masing - masing 

pada bulan Februari dan Maret. Ini 

menunjukkan contoh ikan pada bulan - bulan 

pengamatan dalam kondisi baik dan gemuk 

(kurang pipih). Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Effendie (1997) yaitu harga K yang 

berkisar antara 1-3 mempunyai bentuk badan 

kurang pipih. 

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti 

(2010) mendapatkan nilai faktor kondisi ikan 

selar lebih fluktuatif yaitu faktor kondisi paling 

rendah 0,69 dan paling tinggi 2,72. Fluktuasi 

ini diduga lebih dipengaruhi oleh aktivitas 

pemijahandan umur yang berbeda-beda. Faktor 

kondisi tinggi pada ikan betina dan jantan 

menunjukkan ikan dalam perkembangan 

gonad, sedangkan faktor kondisi rendah 

menunjukkan ikan kurang mendapat asupan 

makanan.  

Faktor kondisi sesuai untuk 

membandingkan ikan yang berbeda dalam 

spesies yang sama. Nilai faktor kondisi ikan di 

suatu perairan bervariasi. Variasi nilai faktor 

kondisi tergantung pada makanan, umur, jenis 

kelamin dan kematangan gonad (Effendie, 

2002) 

 

3.6 Mortalitas dan Laju Eksploitasi  

Kurva hasil tangkapan yang dilinierkan 

berbasis data panjang yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kurva hasil tangkapan yang 

dilinierkan berbasis data 

panjang  
(      : titik yang digunakan dalam 

analisis regresi untuk 

menduga Z 

: titik yang belum masuk 

kawasan penangkapan) 

 

Untuk pendugaan laju mortalitas alami 

ikan selar digunakan rumus empiris Pauly 

(Sparre dan Venema, 1999) dengan suhu rata-

rata permukaan Natuna 29
0
 C (DKP-KEPRI, 

2011). 

Hasil analisis dugaan laju mortalitas dan 

laju eksploitasi ikan selar dapat dilihat pada    

Tabel 4.  

Tabel 4. Laju Mortalitas dan Laju 

Eksploitasi Ikan Selar  

No Laju Nilai   

(pertahun) 

1 Mortalitas total (Z) 10,71 

2 Mortalitas alami (M) 2,37 

3 Mortalitas penangkapan (F) 8,34 

4 Eksplotasi (E) 0,78 

 

ln
(f

i/
d

t)
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Laju mortalitas total (Z) ikan selar adalah 

10,71 per tahun dengan laju mortalitas alami 

sebesar 2,37 per tahun. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan 

penelitian oleh Damayanti (2010) dimana laju 

mortalitas alami (M) di perairan Teluk Jakarta 

lebih rendah yaitu 0,007. Hal ini diduga karena 

perbedaan kualitas perairan terutama pada 

suhu perairan, karena salah satu faktor yang 

mempengaruhi laju mortalitas alami adalah 

suhu perairan. Semakin tinggi suhu suatu 

perairan mengakibatkan ikan tidak mampu 

bertahan (mati).  

Menurut Hartami dalam Syakila (2009) 

secara umum suhu antara 27 – 30 
0
C dan  

merupakan kisaran suhu yang optimal bagi 

pertumbuhan ikan tropis (termasuk ikan selar). 

Menurut Pauly dalam Syakila (2009) selain 

suhu, faktor lingkungan yang mempengaruhi 

nilai M adalah faktor panjang maksimum 

secara teroritis (L∞) dan laju pertumbuhan. 

Ikan selar di Laut Natuna memiliki nilai K 

yang lebih besar daripada ikan selar di perairan 

Teluk Jakarta, sehingga nilai M ikan selar di 

Laut Natuna lebih besar. Hal ini ditunjang 

dengan pernyataan Beverton dan Holt (1957) 

yang menyatakan bahwa ikan 

yangpertumbuhannya cepat (nilai K tinggi) 

mempunyai nilai M tinggi dan begitu pula 

sebaliknya. 

Semakin tinggi tingkat eksploitasi di suatu 

daerah maka mortalitas penangkapannya 

semakin besar (Lelono dalam Syakila, 2009). 

Laju ekploitasi (E) ikan selar di Perairan Laut 

Natuna adalah 0,78 per tahun atau 78 % per 

tahun. Jika dibandingkan dengan laju 

ekploitasi optimum yang dikemukakan oleh 

Gulland (1983) 0,5; maka laju eksploitasi ikan 

selar  (0,78) sudah di atas nilai optimum 

tersebut. Hal ini dapat disebabkan besarnya 

upaya penangkapan yang dikarenakan alat 

tangkap pukat mendominasi di Laut Natuna. 

Selain itu jika dilihat dari panjang maksimum 

ikan selar yang tertangkap yaitu 31 cm, ukuran 

ini lebih kecil dibandingkan dengan panjang 

asimtotik ikan selar yaitu 33 cm dan jumlah 

tangkapan ikan berukuran besar yang sedikit.  

 

3.7 Rekomendasi  Pengelolaan Sumberdaya 

Ikan Selar (Selaroides leptolepis) 

 

Rekomendasi pengelolaan sumberdaya 

ikan selar dapat berupa : Selektivitas alat 

tangkap ikan, pembatasan ukuran ikan yang 

menjadi sasaran operasi penangkapan, 

pemberian izin yang terbatas, melakukan 

pemantauan dan pendataan secara sistematis 

terhadap produksi ikan baik yang bernilai jual, 

konsumsi, dan yang terbuang. 

 

IV. KESIMPULAN 

Persamaan hubungan panjang berat yaitu 

W= 0,1180 L
2,19 

dan bersifat alometrik negatif.
 

Variasi temporal faktor kondisi ikan selar 

bulanan selama penelitian tidak menunjukkan 

perbedaan signifikan dan dalam kondisi baik 

(kurang pipih). Dari pola pertumbuhan, ikan 

selar yang berukuran 31 cm memiliki umur 15 

bulan. Sedangkan Laju mortalitas penangkapan 

(F) lebih besar dibandingkan dengan laju 

mortalitas alami (M) sehingga diketahui bahwa 

kematian selar sebagian besar diakibatkan oleh 

aktivitas penangkapan dengan laju eksploitasi 

(E)  sudah melebihi nilai optimum.  

 

V. Saran  

Dalam penelitian selanjutnya disarankan 

untuk dilakukan penelitian mengenai beberapa 

aspek biologi sumberdaya ikan selar yang 

masih belum dikaji lebih lanjut seperti aspek 

reproduksi secara menyeluruh, aspek makanan, 

kebiasaan makan, aspek mortalitas, serta 

kaitannya dengan lingkungan atau habitat ikan 

selar. Aspek biologi reproduksi dan makanan 

akan menjadi masukan dalam menetapkan 

pembatasan musim dan wilayah penangkapan. 

Selain itu juga diperlukannya penelitian sejenis 

di perairan sehingga dapat dibuat suatu 

kebijakan pengelolaan yang efektif dan tujuan 

pengelolaan sumberdaya ikan selar dapat 

tercapai. 
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