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ABSTRAK 

 

Gonggong merupakan salah satu siput laut yang banyak ditemukan di Perairan Pulau 

Bintan khususnya di Perairan Madong dan menjadi makanan kegemaran di Kota Tanjungpinang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji stok siput gonggong dan faktor biologinya, selain itu 

juga untuk mengetahui kondisi eksisting siput gonggong di Perairan Madong dari bulan Desember 

2013 sampai Januari 2014. Total sampel yang dianalisa selama penelitian yaitu 800 ekor dengan 

kisaran panjang total cangkang 41,44 - 84,71 mm menghasilkan empat kelompok umur yang 

dipisahkan menggunakan metode Bhattacarya dengan bantuan software FISAT II dengan nilai 

rata-rata panjang total cangkang 53,879 mm, 62,108 mm, 68,717 mm dan 75,342 mm. Persamaan 

pertumbuhan dari siput gonggong adalah Lt=126(1‐e[-0,118(t+0,355)]
). Berdasarkan matrik korelasi 

menunjukan bahwa hubungan panjang total cangkang dan panjang putaran badan cangkang 

memiliki korelasi kuat secara positif, dari hubungan tersebut menunjukkan pola pertumbuhan 

allometrik negatif dengan persamaan pertumbuhan W=0,8552 L
0,9802

. Laju mortalitas total (Z) 

siput gonggong 10,76 per tahun dengan laju mortalitas alami (M) 0,17 per tahun dan laju 

mortalitas penangkapan (F) 10,59 per tahun sehingga diperoleh laju eksploitasi 0,98. Nilai laju 

eksploitasi ini telah melebihi nilai eksploitasi optimum 0,5 (overfishing). 

Kata kunci: Gonggong, Madong, pertumbuhan, mortalitas dan eksploitasi 
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ABSTRACT 

 

Gonggong is one of the sea snails which often found in the Bintan Island waters especially 

in Madong waters and become favorite food in Tanjungpinang. The purpose of this research is to 

examine the stock of gonggong and biological factors, and also to know the existing conditions of 

gonggong in the Madong waters from December 2013 to January 2014. Total samples analyzed 

during the study were 800 with total length ranged from 41,44 to 84,71mm shell produced four 

kohorts, separated using the Bhattacarya Method and used FISAT II software with an average 

value of total length of shell was 53,879mm, 62,108mm, 68,717mm and 75,342mm. The growth 

equation of gonggong was Lt=126(1‐e[-0,118(t+0,355)]
). Based on the correlation matrix shows that the 

total length of the relationship and the length of body whorl shell had strong positive correlation, 

the relationship showed a negative allometric growth pattern with growth equation W=0,8552 

L
0,9802

. The rate of total mortality(Z) gonggong was 10,76 per year at a rate of natural mortality(M) 

of 0,17 per year and the rate of fishing mortality(F) was 10,59 per year to obtain the exploitation 

rate of 0,98. Value of the rate of exploitation had exceeded the optimum exploitation of the value 

of 0,5(overfishing). 

Key word: Gonggong, Madong, Growth, Mortality and Exploitation 
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I. PENDAHULUAN 

Siput gonggong (Strombus canarium) 

merupakan salah satu organisme kelas 

gastropoda yang menetap dan berasosiasi di 

Perairan Pulau Bintan, khususnya di daerah 

Madong siput gonggong dimanfaatkan oleh 

nelayan sebagai sumber makanan dan mata 

pencaharian. Siput gonggong ini sudah 

dikenal baik oleh masyarakat setempat 

maupun para wisatawan yang datang ke 

daerah ini sebagai wisata kuliner sehingga 

siput gonggong merupakan ciri khas Kota 

Tanjungpinang (Suhardi, 2012).  

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh Viruly (2011) dengan 

nelayan di Pulau Bintan bahwa; produksi 

siput gonggong berkisar 500 - 600 

ekor/nelayan/hari, bahkan pada saat musim 

puncak pada bulan Mei sampai Oktober 

produksinya bisa mencapai 3000 - 4000 

ekor/nelayan/hari.  

Mengingat demikian besar minat 

masyarakat untuk mengkonsumsi siput 

gonggong mengakibatkan hewan ini sering 

diburu atau dieksploitasi tanpa 

memperhatikan  kelestariannya. Sementara 

itu usaha budidayanya belum dilakukan. 

Informasi mengenai stok siput gonggong 

masih belum tersedia. Hasil produksi siput 

gonggong sampai saat ini masih belum 

tercatat secara resmi di Dinas Kelautan dan 

Perikanan. Perlu kirannya dilakukan studi 

mengenai stok siput gonggong yang berasal 

dari Perairan Madong, Kota Tanjunginang 

dengan melakukan pengkajian stok dan 

faktor biologi siput gonggong untuk 

menunjang upaya pengelolaan sumberdaya 

siput gonggong, agar tercipta penangkapan 

yang lestari. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengkaji stok siput gonggong yang berasal 

dari perairan Madong, Kota Tanjungpinang, 

Provinsi Kepulauan Riau melalui; distribusi 

frekuensi panjang, identifikasi kelompok 

ukuran, parameter pertumbuhan, serta faktor 

biologi melalui hubungan antar varabel 

morfometri siput gonggong, selain itu untuk 

mengetahui kondisi eksisting siput 

gonggong Perairan Madong melalui laju 

mortalitas dan eksploitasi. 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

memberikan informasi tentang potensi 

sumberdaya siput gonggong yang berasal 

dari Perairan Madong, Kota Tanjungpinang, 

Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengelolaan sumberdaya perikanan salah 

satunya adalah siput gonggong secara 

berkelanjutan. 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Siput gonggong banyak ditemukan 

pada substrat pasir berlumpur yang 

ditumbuhi tanaman laut seperti rumput setu, 

samo-samo (Enhalus accoroides) dan 

Thalassia spp. Kondisi perairan dimana 

banyak ditemukan siput gonggong, 

salinitasnya berkisar antara 26 - 32‰, pH 

antara 7,1 - 8,0, oksigen terlarut 4,5 - 6,5 

ppm, kecerahan air 0,5 - 3,0 meter serta suhu 

berkisar antara 26 - 30
0
C (Amini, 1984 

dalam Viruly, 2011). 

Siput gonggong mencari makan 

secara deposit feeder, yaitu menyapu dan 

menyedot endapan di dasar Perairan 

(Sugiarti dkk, 2005 dalam Siddik, 2011). 

Menurut Nasution, S dan Siska, M (2011), 
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siput gonggong memakan plankton, detritus 

dan lamun. Selanjutnya, menurut Abbott 

(1960) dalam Andiarto (1989) siput 

gonggong lebih bersifat epifauna atau hidup 

di atas permukaan substrat, walaupun hewan 

ini juga memiliki kebiasaan membenamkan 

diri pada waktu-waktu tertentu. Pemilihan 

ini dikarenakan kegiatan mencari makan dan 

reproduksi dilakukan di permukaan substrat.  

Kajian stok perikanan dapat diartikan 

sebagai upaya pencarian tingkat 

pemanfaatan yang dalam jangka panjang 

memberikan hasil tangkapan maksimum 

perikanan dalam bentuk bobot. Maksud dari 

kajian stok perikanan itu sendiri adalah 

memberikan saran tentang pemanfaatan 

yang optimum terhadap sumberdaya hayati 

perikanan  (Sparre dan Venema, 1999). 

Menurut Sparre dan Venema (1999), 

konsep dasar dalam mendeskripsikan suatu 

dinamika sumberdaya perairan yang 

dieksploitasi adalah stok, stok diartikan 

sebagai suatu gugus dari satu spesies yang 

mempunyai parameter pertumbuhan dan 

mortalitas yang sama. Parameter 

pertumbuhan merupakan nilai numerik 

dalam persamaan dimana kita dapat 

memprediksi ukuran badan ikan setelah 

mencapai umur tertentu. Sedangkan 

parameter mortalitas mencerminkan suatu 

laju kematian hewan, yakni kematian per 

unit waktu, disebabkan oleh mortalitas 

penangkapan dan mortalitas alami 

(pemangsa, penyakit, dll). 

 

III.  METODE 

Penelitian ini dilaksanakan selama 

dua bulan yaitu mulai dari 08 Desember 

2013 sampai dengan 26 Januari 2014. 

Berlokasi di Kampung Madong, Kota 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Alat dan Bahan yang Digunakan 

No Alat dan Bahan Kegunaan 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

Jangka sorong 

(calliper) 

ketelitian 0,02 

mm 

Timbangan 

digital ketelitian 

1 gram 

Alu dan lumpang 

 

 

 

Baskom / wadah 

plastik 

 

Alat tulis 

 

Camera digital 

Formulir 

kuisioner 

Siput gonggong 

(Strombus 

canarium) 

Literatur-literatur 

yang mendukung 

penelitian 

Mengukur 

panjang, lebar 

dan tebal siput 

gonggong 

Menimbang 

berat dari objek 

yang diteliti 

Memisahkan 

daging 

gonggong dari 

cangkangnya 

Tempat untuk 

menampung 

sampel 

Mencatat data 

penelitian 

Dokumentasi 

Data primer 

Objek 

Penelitian 

Data Sekunder 

 

 

Pengambilan contoh siput gonggong 

dilakukan 8 kali selama 2 bulan dengan 

interval waktu 1 minggu sekali sebanyak 

100 ekor/pengambilan data sehingga total 

target siput gonggong adalah 800 ekor.  

Pengukuran siput gonggong yang 

dilakukan yaitu: pengukuran panjang, lebar 

dan tebal siput gonggong menggunakan 

jangka sorong (calliper) dengan ketelitian 

0,02 mm, mengikuti metode Bailey dan 

Green (1988) dalam Siddik (2011).  

Mengacu pada Laporan Akhir BPP-

PSPL UNRI (2010) dan Zaidi et al. (2008) 

parameter panjang siput gonggong yang di 

ukur ada 3 yaitu: 1) Panjang total cangkang 
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(shell length) di ukur dari ujung anterior 

keujung posterior cangkang, 2) Panjang 

putaran badan cangkang (body whorl length) 

dan 3) Panjang rongga cangkang (aperture 

length); parameter lebar siput gonggong 

(shell width) diukur pada bagian yang 

tergemuk dari bagian kiri ke kanan 

cangkang; sedangkan parameter tebal siput 

gonggong yang diukur ada 2 yaitu: 1) Tebal 

cangkang (shell depth) diukur dari tepi 

dorsal ke tepi ventral dan 2) Tebal bibir luar 

cangkang (outer lip thickness).  

Setelah mengukur panjang, lebar dan 

tebal selanjutnya adalah pengukuran berat 

siput gonggong di timbang menggunakan 

timbangan digital  dengan  ketelitian 1 gram. 

Pengukuran berat siput gonggong yang 

dilakukan yaitu: berat total (daging beserta 

cangkang) dan berat daging segar (tanpa 

cangkang).   

Data hasil pengukuran tersebut 

dianalisis secara manual dan menggunakan 

bantuan software FISAT II Ver 1.2.2 tahun 

2005 yang dikeluarkan oleh FAO-ICLARM. 

Analisis data yang dilakukan mencakup 

sebagai berikut : 

 

A. Distribusi Frekuensi Panjang 

Sebaran frekuensi panjang didapat  

dengan menentukan jumlah selang kelas, 

lebar selang kelas dan frekuensi setiap kelas. 

Selanjutnya distribusi frekuensi panjang 

yang telah ditentukan diplotkan dalam 

sebuah grafik. Dari grafik tersebut dapat 

terlihat pergeseran distribusi kelas panjang 

setiap bulannya (Syakila, 2009).  

 

B. Identifikasi Kelompok Ukuran 

Kelompok ukuran siput gonggong 

dipisahkan dengan metode Bhattacharya 

menggunakan bantuan software FISAT II 

Metode Bhattacharya digunakan untuk 

memisahan kelompok umur secara grafis. 

Pertama Tentukan suatu kemiringan yang 

bersih dari suatu distribusi normal pada sisi 

kiri dari distribusi total. Kemudian tentukan 

distribusi normal dari kohort yang pertama 

dengan menggunakan suatu transformasi ke 

dalam suatu garis lurus. Ulangi proses ini 

untuk distribusi normal berikutnya dari kiri, 

sampai tidak dapat lagi ditemukan distribusi 

normal yang bersih (Sparre dan Venema, 

1999). 

 

C. Parameter Pertumbuhan (L∞,K)dan t0 

Pendugaan parameter pertumbuhan 

dilakukan dengan menggunakan rumus 

pertumbuhan Von Bertalanffy (Sparre dan 

Venema, 1999) yaitu: 

 

Lt = L∞ ( 1 – e 
[– K ( t - t0 )]

) 

 

Selanjutnya untuk menentukan t0 

digunakan persamaan empiris Pauly (1983) 

dalam Sparre dan Venema (1999), yaitu : 

 

log (-t0) = 0,3922 – 0,2752(log L∞) – 

1,038(log K) 

 

L∞ adalah panjang maksimum siput 

gonggong secara teoritis (panjang 

asimptotik), K adalah Koefisien laju 

pertumbuhan (per satuan waktu) dan t0 

adalah umur teoritis siput gonggong pada 

saat panjang total cangkang sama dengan 

nol. 

 

D. Hubungan antar Variabel Morfometri 

Siput Gonggong 
 

Hubungan antara variabel morfometri 

siput gonggong secara umum yaitu; panjang 
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cangkang, lebar cangkang, tebal cangkang, 

berat daging segar dan berat total mengikuti 

kaidah persamaan yang disebutkan oleh Hile 

(1936) dalam Effendie (1997): 

 

W = a L
b
 

 

Keterangan:  

W= Berat daging segar atau berat total 

(gram)  

L = Panjang cangkang, lebar cangkang, 

atau tebal cangkang (mm)  

a dan b = Konstanta 

 

Untuk mendapatkan parameter a dan 

b, digunakan analisis regresi dengan Ln W 

sebagai y dan Ln L sebagai x. Untuk 

menguji nilai b = 3 atau b ≠ 3 dilakukan uji-

t, (Sukimin et al., 2006 dalam Harmiyati, 

2009) dengan hipotesis (b<3, pertambahan 

berat lebih cepat daripada pertambahan 

panjang) atau (b>3, pertambahan panjang 

lebih cepat daripada pertambahan berat). 

 

E. Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Laju mortalitas alami (M) diduga 

dengan menggunakan rumus empiris Pauly  

(1980) dalam Sparre dan Venema (1999) 

sebagai berikut: 

 

ln M = -0.0152 – 0.279*ln L + 0.6543*ln 

K + 0.463*ln T 

 

Selanjutnya Pauly (1983) dalam 

Sparre dan Venema (1999) menyarankan 

bahwa untuk meperhitungkan kebiasaan 

menggerombol dengan cara mengalikan 

persamaan diatas dengan nilai 0,8 sehingga 

untuk spesies yang hidupnya menggerombol 

nilai dugaan menjadi 20% lebih rendah, 

yaitu: 

M = 0.8*exp[-0.0152 - 0.279*ln L + 

0.6543* ln K + 0.463* ln T]  

 

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) menurut Pauly 

(1984) dalam Sparre dan Venema (1999) : 

 

 

 

Laju mortalitas penangkapan (F) atau 

laju eksploitasi optimum menurut Gulland 

(1971) dalam Dina (2008)  adalah: 

Foptimum=M dan Eoptimum=0,5. Jika E>0,5 

menunjukkan tingkat eksploitasi tinggi (over 

fishing); E<0,5 menunujukan tingkat 

eksplotasi rendah (under fishing); E=0,5 

menunjukkan pemanfaatan optimal (Sparre 

dan Venema, 1999). 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Distribusi Frekuensi Panjang 

Panjang minimum dan panjang 

maksimum siput gonggong yang diperoleh 

selama penelitian adalah 41,44 mm dan 

84,71 mm. Sebaran ukuran panjang siput 

gonggong selama pengamatan secara 

keseluruhan dan tiap bulannya dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Sebaran Ukuran Panjang Siput 

Gonggong: (a)Gabungan (b)Desember 2013; 

dan (c)Januari 2014 

 

Berdasarkan Gambar 1(a) panjang 

siput gonggong terletak pada selang kelas 

41,00 -  43,00 mm sampai 83,00 - 85,00 mm 

dengan frekuensi tertinggi pada selang kelas 

63,00 - 65,00 mm serta diasumsikan terdapat 

4 kelompok ukuran. Pada Gambar 1(b) 

bulan Desember 2013 sebaran ukuran 

panjang berada pada selang kelas 63,00 - 

65,00 mm, kemudian pada Gambar 1(c) 

bulan Januari 2014 sebaran ukuran panjang 

bergeser kearah kiri yaitu pada selang kelas 

53,00 - 55,00 mm. Hal ini menunjukkan 

adanya pergeseran sebaran ukuran panjang 

pada setiap bulannya. Pergeseran sebaran 

ukuran panjang ini diduga disebabkan oleh 

adanya rekrutmen pada siput gonggong.  

Rekrutmen merupakan penambahan 

individu dalam suatu populasi, rekrutmen 

bersifat positif atau menambah jumlah stok 

(Budiman, 2006). Sehingga masuk individu 

baru dan membentuk kelompok siput 

gonggong baru pada bulan Januari 2014. 

 

B. Parameter Pertumbuhan 

Kelompok ukuran siput gonggong ini 

dipisahkan dengan menggunakan metode 

Bhattacharya dengan bantuan software 

FISAT II Ver 1.2.2 menunjukkan bahwa 

siput gonggong contoh terdiri atas empat 

kelompok ukuran disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kelompok Ukuran Panjang 

Siput Gonggong 

 

Hasil analisis kelompok ukuran siput 

gonggong di atas memiliki panjang rata‐rata, 

jumlah populasi dan indeks separasi seperti 

disajikan pada Tabel 2. 

 

 Tabel 2. Sebaran Kelompok Ukuran Siput    

                Gonggong  

N

o 
L(t) 

Jumlah 

Sampel 

(N) 

Standar 

Deviasi 

(S) 

Indeks 

Separasi 

(I) 

1 53,879 217 2,084 - 

2 62,108 305 1,646 4,412 

3 68,717 209 1,631 4,033 
4 75,342 68 1,658 4,028 

  Total           800 
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Menurut Siddik (2011) siput 

gonggong mencapai kematang gonad pada 

saat panjang cangkangnya berukuran 51 mm 

(jantan) dan 54 mm (betina). Jika mengacu 

pada data Siddik tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil analisa dari khort pertama 

dengan nilai rata-rata panjang total cangkang 

53,879 mm, terlihat cukup banyak siput 

gonggong yang sedang matang gonad justru 

sudah ditangkap oleh nelayan Kp. Madong 

yaitu berjumlah 217 ekor. Hal ini tentunya 

menyebabkan siput gonggong tidak sempat 

memijah karena sudah tertangkap oleh 

nelayan yaitu sebanyak 27% dari total 

sampel yang diamati. 

Pada metode Bhattacharya, indeks 

separasi (separation index, SI) sangat 

penting untuk diperhatikan. Menurut 

Hasselblad et al. dalam Sparre dan Venema 

(1999), jika nilai I<2 maka pemisahan 

kelompok ukuran tidak mungkin dilakukan 

karena terjadi tumpang tindih yang besar 

antar kelompok ukuran siput gonggong.  

Nilai indeks separasi dari hasil 

analisis pemisahan kelompok ukuran siput 

gonggong pada Tabel 2 menggunakan 

metode Bhattacharya  yaitu sebesar 4,412, 

4,033 dan 4,028. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai indeks separasi >2 sehingga 

hasil pemisahan kelompok ukuran siput 

gonggong dapat diterima dan digunakan 

untuk analisis selanjutnya.  

Hasil analisis parameter petumbuhan 

yang tediri dari koefisien pertumbuhan (K) 

dan panjang infinitif (L∞) serta umur teoritis 

siput gonggong pada saat panjang sama 

dengan nol (t0) disajikan pada Tabel 3.  

 

 

Tabel 3. Parameter Pertumbuhan 

Berdasarkan Model Von 

Bertalanffy (K, L∞, t0)   siput 

gonggong 

No. Parameter Nilai 

1 A 14,028 

2 B 0,888 

3 K (per tahun) 0,118 

4 L∞  126 

5 t0 (tahun) -0,355 

 

Persamaan pertumbuhan Von 

Bertalanffy yang terbentuk untuk siput 

gonggong di Perairan Madong adalah 

Lt=126(1-e
[-0,118(t+0,355)]

). Panjang maksimum 

siput gonggong yang tertangkap adalah 

84,71 mm, panjang ini lebih kecil dari 

panjang asimtotik (infinitif) siput gonggong 

yaitu 126 mm.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Amini dan Pralampita 

(1987), siput gonggong di Perairan Pulau 

Bintan-KEPRI memiliki nilai K sebesar 

1,656 per tahun dan L∞ sebesar 8,25 cm atau 

setara dengan 82,50 mm. Nilai K di Perairan 

Bintan lebih besar dari pada nilai K di 

Perairan Madong namun nilai L∞ di Perairan 

Bintan lebih kecil dibandingkan nilai L∞ di 

Perairan Madong. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Sparre dan Venema (1999) 

bahwa; nilai koefisien pertumbuhan (K) 

merupakan penentu seberapa cepat siput 

gonggong mencapai panjang asimtotiknya 

(L∞) atau panjang maksimumnya, nilai 

koefisien laju pertumbuhan yang tinggi 

memerlukan waktu yang singkat untuk 

mencapai panjang asimptot dan yang 

mempunyai nilai koefisien laju pertumbuhan 

yang rendah memerlukan waktu yang lama 

untuk mencapai panjang asimptotnya. 

Karena itu siput gonggong di Perairan 

Madong mempunyai laju pertumbuhan (K) 
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yang lebih rendah yaitu 0,118 per tahun dan 

nilai asimtot (L∞) 126 mm sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mencapai panjang asimtotnya. 

 Selanjutnya Ricker (1995) dalam 

Tamsar dkk (2013), menjelaskan bahwa 

proses pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor 

internal (kelamin, umur, parasit dan 

penyakit) dan faktor eksternal (makanan dan 

kondisi hidrologi perairan).  

Sedangkan Yonge (1976) dalam 

Andiarto (1989) mengatakan, bahwa 

pertumbuhan gastropoda dapat terganggu 

akibat parasit, biasanya cacing trematoda, 

parasit ini juga menyerang organ gonad, 

sehingga selain kerdil juga dapat 

menyebabkan kemandulan. Sehingga diduga 

perbedaan nilai koefisien pertumbuhan dan 

nilai panjang asimtotik disebabkan karena 

adanya perbedaan genetik serta kondisi 

perairan yang berbeda. 

Kurva pertumbuhan siput gonggong 

dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 

3 dengan memplotkan umur (bulan) dan 

panjang teoritis siput gonggong (mm) 

sampai siput gonggong berumur 60 bulan. 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa 

laju pertumbuhan siput gonggong tidak sama 

selama hidupnya. Dari kurva tersebut 

diketahui panjang maksimum siput 

gonggong yang tertangkap adalah 84,71 mm 

berumur 9 bulan dan saat siput gonggong 

berumur 60 bulan (5 tahun) secara teoritis 

panjang total siput gonggong adalah 126 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kurva Pertubuhan Siput  

Gonggong Perairan Madong 

 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan 

bahwa laju pertumbuhan siput gonggong 

tidak sama selama hidupnya. Dari kurva 

tersebut diketahui panjang maksimum siput 

gonggong yang tertangkap adalah 84,71 mm 

berumur 9 bulan dan saat siput gonggong 

berumur 60 bulan (5 tahun) secara teoritis 

panjang total siput gonggong adalah 126 

mm. 

Dilihat gambar grafik tersebut siput 

gonggong saat masih muda memiliki laju 

perumbuhan yang signifikan dan cepat 

sedangkan ketika mencapai tua laju 

pertumbuhannya tidak terlalu cepat bahkan 

cendrung statis. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Setyobudiandi (2004) dalam Tamsar dkk 

(2013), bahwa di wilayah perairan sub-tropis 

laju pertumbuhan hewan perairan cenderung 

melambat pada saat suhu air rendah, dengan 

demikian pada umur tersebut ukuran 

pertambahan panjang akan semakin kecil 

atau dengan kata lain semakin tua umur 

kerang tersebut maka semakin lambat 

pertumbuhannya atau sudah tidak dapat lagi 

tumbuh karena sudah mencapai panjang 

maksimal. 

Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Siddik (2011) terhadap siput gonggong 

Lt = 126(1-e
[-0,118(t +0,355)]

) 
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di Teluk Klabat, bahwa; ukuran panjang 

cangkang siput gonggong dewasa berkisar 

44 - 51 mm (Jantan) dan 47 - 54 mm 

(betina) dan mencapai kematang gonad pada 

saat panjang cangkangnya berukuran 51 mm 

(jantan) dan 54 mm (betina). Maka jika 

dilihat dari kurva pertumbuhan siput 

gonggong pada Gambar 3 siput gonggong di 

Perairan Madong baru akan mencapai 

tingkat kematangan gonadnya yaitu pada 

usia sekitar 4 - 5 bulan.  

Menurut hasil wawancara Dody 

(2012) terhadap nelayan bahwa larva siput 

gonggong berkembang hingga mencapai 

ukuran siap panen membutuhkan waktu 10 - 

12 bulan, berdasarkan Gambar 3 berkisar 

88,87 - 96,68 mm. 

 

C. Hubungan antar Variabel Morfometri 

Siput Gonggong 
 

Hasil analisa hubungan antar 

morfometri Siput gonggong dapat dilihat 

pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.   

 

Tabel 4. Hasil Analisa Hubungan Panjang, Lebar dan Tebal dengan Berat 

N 

o 
Hubungan N A B R2 W=aLb 

Pola 

Pertumbuh

an 
1 Panjang Total Cangkang 

dengan Berat Total 

800 -6,6395 2,3563 0,5004 0,0013*L2,3563 Allometrik 

Negarif 

2 Panjang Putaran Badan 
Cangkang dengan Berat Total 

800 -6,4662 2,4561 0,5644 0,0016*L2,4561 Allometrik 
Negatif 

3 Panjang Rongga Cangkang 

dengan Berat Total 

800 -4,3008 1,8926 0,7002 0,0136*L1,8926 Allometrik 

Negatif 
4 Panjang Total Cangkang 

dengan Berat Daging 

800 -9,6254 2,7444 0,4102 0,00007*L2,7444 Isometrik 

5 Panjang Putaran Badan 
Cangkang dengan Berat Daging 

800 -9,4946 2,8791 0,4648 0,00008*L2,8791 Isometrik 
 

6 Panjang Rongga Cangkang 

dengan Berat Daging 

800 -10,491 3,1214 0,5762 0,00003*L3,1214 Isometrik 

7 Lebar Cangkang dengan Berat 

Total 

800 -6,7361 2,7177 0,8746 0,0012*L2,7177 Allometrik 

Negatif 

8 Lebar Cangkang dengan Berat 
Daging 

800 -10,039 3,2488 0,7552 0,00004*L3,2488 Allometrik 
Positif 

9 Tebal Cangkang dengan Berat 

Total 

800 -5,3379 2,5353 0,701 0,0048*L2,5353 Allometrik 

Negatif 

10 Tebal Bibir Luar Cangkang 

dengan Berat Total 

800 2,9508 0,1913 0,1962 19,1212*L0,1913 Allometrik 

Negatif 

11 Tebal Cangkang dengan Berat 
Daging 

800 -8,3314 3,02 0,601 0,0002*L3,02 Isometrik 

12 Tebal Bibir Luar Cangkang 

dengan Berat Daging 

800 1,5476 0,2183 0,1545 4,7002*L0,2183 Allometrik 

Negatif 

Tabel 5. Hasil Analisa Hubungan Panjang Total Cangkang dengan Morfometri Lainnya 

N

o 
Hubungan N A B R2 W=aLb 

Pola 

Pertumbuhan 
1 Panjang Total Cangkang 

dengan Lebar Cangkang 

800 0,2354 0,8185 0,5099 1,2564*L0,8185 Allometrik Negatif 

2 Panjang Total Cangkang 

dengan Tebal Cangkang 

800 -0,7722 0,9922 0,8135 0,4620*L0,9922 Allometrik Negatif 

3 Panjang Total Cangkang 
dengan Tebal Bibir Luar 

Cangkang 

800 7,3586 -1,6324 0,0448 1569,64*L-1,6364 Allometrik Negatif 

4 Panjang Total Cangkang 
dengan Panjang Rongga 

Cangkang 

800 0,1602 0,9074 0,7587 1,1737*L0,9074 Allometrik Negatif 

5 Panjang Total Cangkang 
dengan Panjang Putaran 

Badan Cangkang 

800 -0,1564 0.9802 0,9255 0,8552*L2,8791 Allometrik Negatif 
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Tabel 6. Hasil Analisa Hubungan Berat Total dengan Berat Daging  

N

o 
Hubungan N A B R2 W=aLb 

Pola 

Pertumbuhan 
1 Berat Total dengan Berat 

Daging 
800 -1,8920 1,1647 0,8197 0,1508*L1,1647 Allometrik Negatif 

        

Berdasarkan keseluruhan variable 

morfometri siput gonggong yang dianalisa 

dan dari Maktrik Korelasi (Gambar 4) 

menunjukkan nilai korelasi yang terbesar 

yaitu pada hubungan panjang total cangkang 

(PT/shell length) dengan panjang putaran 

badan cangkang (PPBC/body whorl length) 

sebesar 0,97, menurut Hoir (2009) dalam 

Yuliana dkk (2013) nilai ini dikatakan 

berkorelasi kuat secara positif (0,80 ≤ r ≤ 

1,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. Matrik Korelasi antar Variabel Morfometri Siput Gonggong 

 

Sedangkan pada hubungan tebal bibir 

luar cangkang (TBLC/ outer lip thickness) 

dengan variabel apapun baik PT, LC, TC, 

PPBC, PRC, BT maupun BD pada 

menunjukkan nilai korelasi yang terendah, 

menurut Hoir (2009) dalam Yuliana dkk 

(2013) hubungan ini berkorelasi lemah (-

0,49 ≤ r ≤ 0,49).  

 

D. Mortalitas dan Laju Eksploitasi 
 

Pendugaan konstanta laju mortalitas 

total (Z) gonggong dilakukan dengan kurva 

hasil tangkapan yang dilinierkan berbasis 

data panjang. Kurva hasil tangkapan yang 

dilinierkan berbasis data panjang total 

cangkang yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva Hasil Tangkapan yang 

Dilinearkan Berbasis Data Panjang Total 

Cangkang Siput Gonggong 

  (     : titik yang digunakan dalam analisis  

  regresi untuk menduga Z  

  (     : titik yang belum masuk kawasan 

           penangkapan 

  (     : titik yang sudah mendekati L)  

 

Pendugaan laju mortalitas alami siput 

gonggong menggunakan rumus empiris 

Pauly (Sparre dan Venema, 1999) dengan 
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suhu rata-rata permukaan Perairan Madong 

29-30°C (Suhardi, 2012). Menurut Amini 

(1984) dalam Viruly (2011) siput gonggong 

ditemukan pada suhu berkisar antara 26-

30°C. Pada umumnya peningkatan suhu air 

sampai skala tertentu akan mempercepat 

perkembangan organisme perairan. Hasil 

analisis dugaan laju mortalitas dan laju 

eksploitasi siput gonggong dapat dilihat 

pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Laju Mortalitas dan Laju 

               Eksploitasi Siput Gonggong 

N

o. 

Laju Mortalitas dan 

Eksploitasi 

Nilai (per 

tahun) 

1 Mortalitas Total (Z) 10,76 

2 Mortalitas Alami (M) 0,17 

3 Mortalitas 

Penangkapan (F) 

10,59 

4 Eksploitasi (E) 0,98 

 

Laju mortalitas total (Z) siput 

gonggong adalah 10,76 per tahun dengan 

laju mortalitas alami sebesar 0,17 per tahun. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan 

penelitian oleh Zaidi et al. (2008), dimana 

laju mortalitas alami (M) di Johor, Malaysia, 

lebih tinggi yaitu 0,93 per tahun. Hal ini 

diduga karena perbedaan kualitas perairan 

terutama pada suhu perairan, karena salah 

satu faktor yang mempengaruhi laju 

mortalitas alami adalah suhu perairan. 

Menurut  Hutabarat dan Evans (1995) dalam 

Riniatsih (2009) menyatakan bahwa suhu di 

perairan merupakan salah satu faktor penting 

bagi kehidupan organisme di dalamnya, 

karena suhu mempengaruhi aktivitas 

metabolisme maupun perkembangbiakkan.  

Menurut Pauly (1980) dalam Syakila 

(2009) selain suhu, faktor lingkungan yang 

mempengaruhi nilai M adalah faktor 

panjang maksimum secara teroritis (L∞) dan 

laju pertumbuhan. Siput gonggong di 

Perairan Madong memiliki nilai K yang 

lebih rendah dari pada siput gonggong di 

Selat Johor, Malaysia, penelitian Zaidi et al. 

(2008), memiliki nilai K sebesar 1,30 per 

tahun, sehingga nilai M di Perairan Madong 

lebih rendah.  

Laju mortalitas penangkapan (F) 

siput gonggong di Perairan Madong adalah 

10,59 per tahun. Laju mortalitas 

penangkapan ini jauh lebih besar 

dibandingkan laju mortalitas alami yaitu 

0,17. Perbandingan yang sama juga 

diperoleh pada penelitian Zaidi et al. (2008) 

terhadap siput gonggong di Johor, Malaysia, 

dimana motalitas penangkapan (F) yaitu 

sebesar 1,49 juga lebih besar jika 

dibandingkan laju mortalitas alami (M) 

sebesar 0,93.  

Berkurangnya jumlah siput gonggong 

yang tumbuh hingga berusia tua dapat 

menyebabkan rendahnya mortalitas alami. 

Sehingga faktor kematian siput gonggong 

lebih besar disebabkan oleh kegiatan 

penangkapan. Hal ini juga didukung oleh 

mata pencaharian penduduk Kampung 

Madong yang mayoritas adalah sebagai 

nelayan (83 KK). 

Nilai mortalitas penangkapan 

dipengaruhi oleh laju eksploitasi karena 

menurut Lelono (1997) dalam Syakila 

(2009) semakin tinggi tingkat eksploitasi di 

suatu daerah maka mortalitas 

penangkapannya semakin besar. Laju 

ekploitasi (E) siput gonggong di Perairan 

Madong sebesar 0,98 per tahun atau 98 % 

per tahun. Sedangkan laju ekploitasi yang 

optimum menurut Gulland (1971) dalam 

Dina (2008) adalah 0,5 maka laju eksploitasi 
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siput gonggong (0,98) berada di atas nilai 

optimum tersebut dan sudah sangat tinggi. 

Ini disebabkan karena besarnya upaya 

penangkapan siput gonggong yang sudah 

mendominasi di Perairan Madong. 

 

IV.KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Pada saat penelitian populasi siput 

gonggong terdiri dari empat kelompok umur 

dengan nilai rata-rata panjang total cangkang 

berturut-turut yaitu: 53,879 mm (217 ekor), 

62,108 mm (305 ekor), 68,717 mm (209 

ekor), dan 75,342 mm (68 ekor). Persamaan 

pertumbuhan Von Bertalanffy yang 

terbentuk untuk siput gonggong di Perairan 

Madong adalah Lt=126(1-e
[-0,118(t+0,355)]

).  

Pola pertumbuhan siput gonggong 

berdasarkan hubungan antar variabel 

morfometri siput gonggong yang dianalisa 

dalam penelitian ini, menunjukkan pola 

pertumbuhan yang berbeda-beda. Namun 

berdasarkan matrik korelasi terhadap seluruh 

variable morfometri yang menunjukkan 

korelasi kuat secara positif adalah hubungan 

PT dengan PPBC (r = 0,97) memiliki pola 

pertumbuhan allometrik negatif dengan 

persamaan W=0,8552 L
0,9802

. 

 Laju mortalitas total (Z) siput 

gonggong adalah 10,76 per tahun, laju 

mortalitas alami (M) dengan rata-rata suhu 

30
0
C sebesar 0,17, laju mortalitas 

penangkapan (F) 10,59 per tahun dengan 

laju eksploitasi (E) sebesar 0,98 artinya 98% 

kematian siput gonggong yang berasal dari 

Perairan Madong merupakan akibat 

penangkapan. Nilai laju eksploitasi siput 

gonggong di Perairan Madong sudah 

melebihi nilai optimum 0,5. Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi eksisting stok 

siput gonggong di Perairan Madong telah 

mengalami overfishing. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Panjang total cangkang siput gonggong 

yang berukuran 53,879 mm sedang 

matang gonad maka sebaiknya jangan 

ditangkap agar dapat kesempatan untuk 

memijah terlebih dahulu. Sedangkan 

siput gonggong yang siap panen berumur 

10-12 bulan yaitu berkisar 88,87 - 96,68 

mm. 

2. Dengan melihat kondisi eksisting siput 

gonggong di Perairaan Madong saat ini, 

kiranya dapat menjadi perhatian bagi 

pemerintah dan seluruh elemen 

masyarakat serta menjadi masukan 

dalam pengelolaan sumber daya 

perikanan yang mengalami overfishing 

salah satunya rekomendasi yang tepat 

ialah dengan co-manajemen yaitu kerja 

sama manajemen atau pengelolaan 

bersama antara pemerintah, nelayan, 

pengusaha, LSM, akademisi dan 

lembaga penelitian berbagi tanggung 

jawab dan otoritas untuk mengelola 

sumber daya perikanan tersebut. 
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