
STUDY ON THE UTILIZATION OF FISH FLY (Decapterus russelli) TERM 
RELATIONSHIP BASED ON WEIGHT AND MORTALITY IN FISH LANDING 

HARBOR VILLAGE DISTRICT  MALANG RAPAT  BINTAN 

Raja  Hasnawati, Andi Zulfikar and Tengku Said Raza'i 

Study Programme of Aquatic Resource Management 
Faculty of Marine Science and Fisheries, Raja Ali Haji Maritime University 

Email: fikp@umrah.ac.id 
 
 

ABSTRACT 

Fish Kite is one of the main catches in the waters of Riau Islands . The addition 
amount of fishing effort will lead to a decline in stocks . So it is necessary to manage one 
using the stock assessment . This research is carried out in Malang Rapat village fish 
landing  District of Mount Deer District Bintan in May to June 2013 which aims to 
determine the utilization of flying fish by weight of a long relationship and the level of 
mortality and the rate of exploitation . Observed flying fish totaling 600 tails . Minimum 
and maximum length between 14.25 to 25.5 cm . Separation of group size fish using 
methods Bhattachacya obtained 4 cohorts . Kite fish growth equation was Lt = 26 ( 1 - e [ 
-1.99 ( t +3.152 ] ) . Growth coefficient ( K ) of 1.990 per year , asymptotic length ( L ∞ ) 
t0 -3.152 of 26 cm . Value b obtained weight of fish length relationship kite 1.284 . Fish 
Kite growth pattern with a negative allometric growth equation 1.9387 * L1.284 . highest 
value and the lowest condition factor 1029 and 0993 , which means fish kite in good 
condition and relatively fat . Mortality total of 1.38 per the rate of natural mortality ( M ) 
and 0.72 per year fishing mortality rate of 0.66 per year in order to obtain the exploitation 
rate of 0.48 . exploitation rate value is lower than the optimum exploitation of the value 
of 0.5 . 

Keywords : Fish Kite , Long - weight , growth pattern , condition factor , Mortality , 
Bintan waters . 

 

 
1  Student of Aquatic Resource Management Study Programme 
1  Lecture of Aquatic Resource Management Study Programme 



KAJIAN PEMANFAATAN IKAN LAYANG (Decapterus ruselli) BERDASARKAN 
HUBUNGAN PANJANG BERAT DAN MORTALITAS PADA PELABUHAN 
PENDARATAN IKAN DI DESA MALANG RAPAT KABUPATEN BINTAN 

 
Raja Hasnawati1, Andi Zulfikar dan Tengku Said Raza’i2 

 
Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan  

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Hajii 
Email : fikp@umrah.ac.id 

 
ABSTARAK 

 
Ikan layang merupakan salah satu tangkapan utama di Perairan Kepulauan Riau. 

Penambahan jumlah upaya penangkapan akan menyebabkan terjadi penurunan stok. 
Sehingga diperlukan pengelolaan salah satunya dengan menggunakan pengkajian stok. 
Penelitian ini dilakukan ditempat pendaratan ikan Desa Malang Rapat Kecamatan 
Gunung Kijang Kabupaten Bintanbulan Mei sampai Juni 2013 yang bertujuan untuk 
mengetahui pemanfaatan ikan layang berdasarkan hubungan panjang berat dan tingkat 
mortalitas dan laju eksploitasi. Ikan layang yang diamati berjumlah 600 ekor. Panjang 
minimum dan maksimum antara 14,25 to 25,5 cm. Pemisahan kelompok ukuran ikan 
menggunakan metode Bhattachacya didapatkan 4 kohort. Persamaan pertumbuhan ikan 
layang adalah Lt= 26(1-e[-1,99(t+3,152]). Koefisien pertumbuhan (K) sebesar 1,990per tahun, 
panjang asimtotik (L∞) sebasar 26 cm t0 -3,152. Nilai b didapat dari hubungan panjang 
berat ikan layang 1,284. Pola pertumbuhan ikan layang berupa alometrik negatif dengan 
persamaan pertumbuhan 1.9387*L1.284. Nilai tertinggi dan terendah faktor kondisi 1.029 
dan 0.993 yang berarti ikan layang dalam kondisi baik dan relative gemuk. Mortalitas 
total sebesar 1,38per tahun Laju mortalitas alami (M) 0,72 per tahun dan laju mortalitas 
penangkapan 0,66 per tahun sehingga diperoleh laju eksploitasi 0,48. Nilai laju 
eksploitasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai eksploitasi optimum 0,5. 

 
Kata Kunci : Ikan Layang, Panjang-berat, Pola Pertumbuhan, Faktor Kondisi, Mortalitas, 
Perairan Bintan. 
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I. PENDAHULUAN 
 
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 

memiliki potensi sumber daya kelautan dan 
perikanan yang sangat besar salah satunya ikan 
layang. Ikan layang merupakan ikan pelagis 
yang hidup bergerombol, hidup dalam air laut 
yang jernih dan bersifat stenohalin yaitu hidup 
di air laut yang bersalinitas tertentu yaitu 
antara 32-33% (Handenberg dalam Nontji, 
2002). 

Sparre dan Venema (1999) menyatakan 
bahwa penambahan jumlah upaya 
penangkapan pada batas tertentu akan 
menyebabkan peningkatan produksi, tetapi 
apabila terus terjadi penambahan upaya maka 
pada suatu saat akan terjadi penurunan stok.  

Hal ini juga dapat terjadi pada 
sumberdaya ikan layang yang didaratkan pada 
pelabuhan pendaratan ikan Desa Malang Rapat 
dengan wilayah penangkapan di perairan laut 
Trikora. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
penelitian stok ikan Ikan layang pada 
pelabuhan pendaratan ikan Desa Malang Rapat 
agar pemanfaatan ikan tersebut dapat 
berkelanjutan dan lestari. Kajian stok ikan di 
daerah tropis dapat dilakukan melalui metode 
analitik berdasarkan ukuran panjang-berat 
yang dikonversi kedalam kelompok umur yang 
sama/kohort (Sparre dan Venema, 1999). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan panjang berat ikan 
layang dan laju mortalitas serta tingkat 
eksploitasi ikan layang di Desa Malang Rapat. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan informasi tentang kondisi stok 
alami Ikan layang di Malang Rapat untuk 
pemerintah, nelayan dan masyarakat. Hasil 
penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pengelolaan ikan layang 
secara berkelanjutan di TPI desa Malang Rapat 
dan dapat menjadi bahan informasi untuk 
penelitian lebih lanjut. 
 
II.  METODE PENELITIAN 
 
2.1 Waktu dan Tempat  
 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua 
bulan yaitu pada bulan Mei 2013 sampai bulan 
Juli 2013 yang berlokasi di tempat pendaratan 
ikan Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung 
Kijang Kabupaten Bintan. 
 
 

2.2 Alat  dan  Bahan 
Tabel  1. Alat dan Bahan  Beserta     

Kegunaannya  
 

No Alat dan Bahan Kegunaan 
1. Alat  Tulis   Mencatat  data  

penelitian 
2. Kamera Digital   Dokumentasi 
3. Timbangan 2 kg  Mengukur  berat  dari  

objek  penelitian 
4. Penggaris 30 cm 

ketelitian 0,1 cm 
Mengukur panjang 
ikan 

5. Ikan  layang Objek  penelitian 
6. Formulir 

Kuisioner 
Data sekunder 

7. Literatur –literatur  
yang mendukung 
penelitian 

Data sekunder 

 
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 : 

 
2.3  Sebaran Frekuensi Panjang 

Sebaran frekuensi panjang didapatkan 
dengan menentukan selang kelas, nilai tengah 
kelas, dan frekuensi dalam setiap kelompok 
panjang. 
 
2.4  Identifikasi Kelompok Ukuran 

Kelompok ukuran ikan layang dipisahkan 
dengan menggunakan metode Bhattacharya. 
Metode Bhattacharya merupakan metode 
pemisahan kelompok umur secara grafis. 
Metode ini 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. 

 
2.5  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.  



2.6  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 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), 
dengan hipotesis : 

H0 : β = 3, hubungan panjang dengan 
berat adalah isometrik 

H1 : β ≠ 3, hubungan panjang dengan 
berat adalah allometrik 

Allometrik positif, jika b>3 (pertambahan 
berat lebih dari pada pertambahan panjang) 
dan allometrik negatif, jika b<3 (pertambahan 
panjang lebih cepat dari pada pertambahan 
berat). 

 
2.7  Faktor Kondisi 
 

Faktor kondisi dihitung berdasarkan 
panjang dan berat ikan dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut (Le Cren dalam 
Weatherley, 1972):  

Jika nilai b = 3 (tipe pertumbuhan bersifat 
isometrik), maka rumus yang digunakan 
adalah:  

 
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)  
adan b = konstanta 

 
2.8   Mortalitas dan Laju Eksploitasi 
  

Laju mortalitas total (Z) diduga dengan  
rumus empiris Pauly dalam Sparre dan 
Venema (1999) sebagai berikut : 

 
 

 

Keterangan:  
Z =  mortalitas total 
M =  mortalitas alami 
F =  mortalitas penangkapan 
E =  eksploitasi 
L∞ = panjang asimtotik pada persamaan  
              pertumbuhan von Bertalanffy 
K =  koefisien pertumbuhan pada   
              persamaan pertumbuhan von  
              Bertalanffy 
T = rata-rata suhu permukaan air (0C) 

Laju mortalitas penangkapan ditentukan 
dengan : 

 
F =Z-M 

 
Laju eksploitasi ditentukan dengan 

membandingkan mortalitas penangkapan 
terhadap mortalitas total  (Pauly dalam Sparre 
dan Venema, 1999) : 

 

 
 
Laju mortalitas penangkapn 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  
 Layang 
 

Ikan layang yang diamati selama 
penelitian berjumlah 600 ekor.  Panjang 
minimum dan panjangmaksimum ikan layang 
adalah 13,75-14,25 cm dan 24,75-25,25 cm. 
Sebaran ukuran panjang ikan layang selama 
pengamatan secara keseluruhan dan tiap 
bulannya disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Distribusi Frekuensi Ikan 
Layang pada Bulan a) Mei, Juni dan Juli, 

b)Mei, c) Juni, d) Juli 
 

Tidak terlihat perbedaan panjang 
minimum dan maksimum untuk tiap bulannya. 
Dimana pada bulan Mei (a),Juni (b) dan Juli 
(c) panjang ikan layang terletak pada selang 
kelas 13,75-14,25 cm sampai 24,75-25,25 cm 
dengan frekuensi tertinggi pada selang 18,75-
19,25 cm. 

Hasil penelitian ikan layang oleh  
Maryanti (2013) di Perairan Kepulaun 
Kabupaten Anambas 12,75-25,25 sedangkan 
Prihartini (2006) di Perairan Timur Laut Jawa 
memperoleh panjang total 8,5-23,5 cm dan 
Perairan Barat Laut  Jawa 10,5-23,5 cm. 
Perbedaan ukuran ikan layang tidak terlalu 
jauh namun beberapa perbedaan disebabkan 
oleh perbedaan lokasi pengambilan sampel 
dan kondisi lingkungan perairan tersebut.Ikan 
yang spesies sama apabila hidup di perairan 
yang berbeda, maka akan mengalami 
pertumbuhan yang berbeda pula. 
 
3.2  Parameter Pertumbuhan (L∞,K dan t0) 

Kelompok ukuran ikan layang ini 
dipisahkan dengan menggunakan metode 
Bhattacharya dengan bantuan FISAT II Ver. 
1.1.0 menunjukkan ikan contoh terdiri atas 
empat kelompok ukuran. Hasil analisis 
pemisahan kelompok ukuran ikan layang 
menggunakan metode Bhattacharya dapat 
dilihat pada Gambar 2. 
 

 

 

 

Gambar 2. Kelompok Ukuran Ikan Layang 

Hasil analisis kelompok ukuran ikan 
layang memiliki panjang rata-rata, jumlah 
sampel dan indeks separasi seperti yang 
disajikan pada Tabel 2. 

 
Table 2. Hasil Pemisahan Ukuran Ikan layang 

No Lt (cm) Jumlah 
Sampel 

Stedev 
(S) 

Indeks 
Separasi (I) 

1. 14,251 18 0,480 - 

2. 17,805 198 0,950 4,971 

3. 20,028 256 0,468 3,135 

4. 22,013 126 1,151 2,452 

Total   598     
 

Nilai indeks separasi antar kelompok 
ukuran yaitu 4,971, 3,135 dan 2,452 . Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai indeks separasi >2 
sehingga pemisahan kelompok ukuran ikan 
layang 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  
              Layang 
 
No. Parameter Nilai 
1. a 7,468 
2. b 0,718 

3. K (per tahun) 1,990 

4. L∞ 26,000 
5. t0(tahun) - 3,152 

 
 Persamaan pertumbuhan von 

Bertalanffy yang terbentuk ikan layang 
diperoleh Lt= 26(1-e[-1,99(t+3,152]). Panjang ikan 
yang tertangkap lebih kecil jika dibandingkan 
dengan panjang asimtotik (infinitif) yaitu 
sebesar 26 cm. Perairan yang berbeda akan 
menghasil nilai K dan nilai L∞ akan berbeda. 
Perbedaan Nilai K dan L∞ dapat dilihat pada 
Tabel 4. 
 
 
 

c d 



Tabel 4.  Parameter  Pertumbuhan Ikan  
 Layang dari Perairan yang    
  Berbeda 

No Sumber Daerah 
penangkapan 

K L∞ 
(cm) 

1. Ambar 
Prihartini 

(2006) 

Perairan Timur 
Laut Jawa 0,63 25,73 

Perairan Barat 
Laut Jawa 

0,7
2 25,73 

2. 
Maryanti 

(2013) 
Perairan Kab. 

Kepulauan 
Anambas 

1,91
3 28 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

Perairan Timur Laut Jawa  dan Perairan Barat 
Laut Jawa nilai K  sebesar 0,63 dan 0,72 serta 
nilai L∞  25,73 (Prihartini, 2006). perbedaan 
nilai K dan panjang infinitif dengan ikan 
layang di Perairan Timur Laut Jawa  dan 
Perairan Barat Laut Jawa diduga disebabkan 
oleh faktor genetik serta kondisi lingkungan 
yang berbeda dengan perairan Bintan. Kondisi 
lingkungn meliputi ketersediaan makanan, 
kondisi perairan, suhu dan predator. 

Bila dibandingkan penelitian di perairan 
Perairan Kabupaten Kepulauan dengan 
penelitian ini terlihat bahwa nilai K menjadi 
lebih besar dengan L∞ lebih kecil. Ikan 
dengan nilai K besar memiliki umur yang 
relatif pendek. Hal ini dapat mengindikasikan 
bahwa ikan layang di perairan Bintan telah 
mengalami tekanan dari laju penangkapan 
yang tinggi. Namun kajian mengenai laju 
penangkapan akan dibahas pada bab 
selanjutnya. Sedangkan Menurut Moyle dan 
Cech dalam Damayanti (2010) pertumbuhan 
yang cepat dapat mengidentifikasi kelimpahan 
makanan dan kondisi lingkungan yang sesuai. 

Pada Gambar 3 ditampilkan kurva 
pertumbuhan ikan layang dengan memplotkan 
umur (bulan) dan panjang teorits (cm) ikan 
sampai ikan berumur 60 bulan. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Ikan 
Layang 

 
Pada saat ikan berumur 60 bulan (6,5 

tahun), secara teoritis panjang total ikan adalah 

29,55 cm. Berdasarkan kurva di atas terlihat 
bahwa laju pertumbuhan ikan layang tidak 
sama selama rentang hidupnya. Ikan muda 
memiliki pertumbuhan lebih cepat yaitu pada 
umur < 15 bulan dibandingkan ikan tua yaitu 
pada umur >15. Pada saat ikan berumur 36 
bulan secara tioritis panjang ikan layang di 
Perairan Bintan adalah 25,933 cm dengan nilai 
koefisien pertumbuhan ikan layang diperoleh 
sebesar 1,99 per tahun. Hal tersebut dapat 
disebabkan karena kemampuan tumbuh dan 
penyerapan makanan ikan berumur muda lebih 
tinggi. Selain itu faktor lingkungan Perairan 
Timur Laut Jawa  dan Perairan Barat Laut 
Jawa, Perairan Kabupaten Kepulauan 
Anambas dengan Perairan Bintan diduga 
sangat berpengaruh bagi kecepatan 
pertumbuhan ikan layang  serta ketersedian 
makanan di perairan (Damayanti, 2010). 

 
3.3 Hubungan Panjang Berat  
 Analisis hubungan panjang berat 
menggunakan data panjang total dan berat 
basah ikan contoh untuk melihat pola 
pertumbuhan individu ikan layang di perairan 
Bintan . Hubungan panjang berat ikan layang 
disajikan pada Gambar 4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4. Hubungan Panjang Berat Ikan 

Layang  
Tabel 5. Hasil Perhitungan Panjang dan Berat  
       Ikan Layang 
 

No Komponen Nilai Hasil 
Perhitungan 

Keterangan 

1 N  600  Alometrik 
Negatif 2 A -0,662 

3 B 1,284 
4 R2  0,489 
5 W = aLb 1.9387*L1.284 

 
 Nilai b yang diperoleh yaitu 1,284 dan 
setelah uji t (α=0,05) terhadap nilai b tersebut 
diketahui bahwa ikan layang memiliki pola 
pertumbuhan allometrik negative, artinya 

Lt= 26(1-e[-1,99(t+3,152]) 

B
er

at
 (g

r) 

Panjang (cm) 



pertambahan panjang lebih cepat daripada 
pertumbuhan berat.. 
 Perbedan pola pertumbuhan ditemukan di 
beberapa perairan. Pola pertumbuhan ikan 
layang di Perairan Bintan sama dengan pola 
pertumbuhan ikan layang di Kabupaten 
Kepulaun Anambas (Maryanti, 2013) dengan 
nilai b sebesar 1,836. Namun pola 
pertumbuhan berbeda di perairan sekitar Teluk 
Likupang adalah allometrik positif dengan 
nilai b antara 2,933400–3,388204 (Manik, 
2009). Perairan Timur Laut Jawa dan Perairan 
Barat Laut Jawa memiliki pola pertumbuhan 
isometrik dengan nilai b sebesar 3,027 
(Prihartini, 2006). Merta dalam Manik (2009), 
mengatakan keadaan lingkungan yang berubah 
dan kondisi ikan berubah, maka hubungan 
panjang – berat akan sedikit menyimpang dari 
hukum kubik ( b ≠ 3). Jenning et al. dalam 
Mulfizaret al. (2012) menyatakan secara 
umum nilai b bergantung pada kondisi 
fisiologis dan lingkungan seperti suhu, 
salinitas, letak geografis dan teknik sampling. 
Dan juga kondisi biologis seperti 
perkermbangan gonad dan ketersediaan 
makanan (Froese dalam Mulfizar et al., 2012).  
 
3.4   Faktor Kondisi  
 Selama waktu pengamatan, faktor kondisi 
ikan layang di perairan Bintan berkisar antara 
0.993-1.029. Kisaran faktor kondisi ikan 
layang untuk tiap pengambilan contoh 
disajikan pada Gambar 5. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 5. Faktor Kondisi Ikan Layang 
 
 Nilai faktor kondisi yang tertinggi sebesar 
1,029 sedangkan nilai terendah sebesar 0,993. 
Hal ini menunjukkan ikan contoh pada bulan-
bulan pengamatan dalam kondisi baik dan 
gemuk (kurang pipih). Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Effendie (1997) yaitu apabila nilai 
K antara 1-3 menunjukkan kemontokan ikan 
kurang pipih. Hal ini menyebabkan 

kemontokan ikan kurang dikarenakan 
pengaruh makanan, umur, jenis kelamin dan 
kematangan gonad.  
 
3.5 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) 
(      : titik yang tidak digunakan karena tidak 
masuk dalam   daerah penangkapan dan mendekati 
L∞)  
 
 Untuk pendugaan laju mortalitas alami 
ikan layang digunakan rumus empiris Pauly 
(Sparre dan Venema, 1999) dengan suhu 
perairan Bintan yaitu 28oC. 
 Hasil dugaan mortalitas total, alami dan 
penangkapan serta laju eksploitasi dapat 
dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Laju Mortalitas dan Laju  
        Eksploitasi Ikan Layang 

No Laju Nilai 
(per tahun) 

1 Mortalitas total (Z) 1,38 

2 Mortalitas alami (M) 0,72 
3 Mortalitas penangkapan (F) 0,66 
4 Ekploitasi (E) 0,48 

 
 Laju mortalitas total (Z) ikan layang di 
perairan Malang Rapat sebesar 1,381 per tahun 
dengan laju mortalitas alami (M) sebesar 0,72 
per tahun. Menurut Sparre dan Venema (1999) 
bahwa mortalitas alami dipengaruhi oleh  
pemangsaan, penyakit, kelaparan dan usia. 
Nilai laju mortalitas alami berkaitan dengan 
nilai parameter pertumbuhan von Bertalanffy 
laju pertumbuhan (K) dan panjang maksimum 
secara teoritis (L∞) serta faktor lingkungan 
suhu rata-rata perairan. 

Tanggal Pengambilan Sampel 



 Laju mortalitas penangkapan (F) 
didapatkan sebesar 0,66 per tahun, dimana 
mortalitas penangkapan ini jauh lebih kecil 
jika dibandingkan dengan mortalitas alami. 
Rendahnya mortalitas penangkapan dapat 
mengindiksi bahwa perikanan tangkap untuk 
ikan layang di Perairan Bintan masih belum 
optimal. Hal ini juga didukung oleh nilai 
eksploitasi ikan layang sebesar 0,48. Bila 
dibandingkan dengan laju eksploitasi optimum 
yang dikemukakan oleh Gulland dalam Pauly 
(1984) yaitu sebesar 0,5 maka laju eksploitasi 
ikan layang di perairan Bintan lebih rendah. 
Nilai ini mengindikasikan bahwa masih 
kurangnya pemanfaatan sumberdaya ikan 
layang melalui penangkapan. 
 
3.6.  Rekomendasi Pengelolaan Sumberdaya  
        Ikan Layang 
 
 Pemanfaatan sumberdaya perikanan harus 
dilakukan secara rasional agar sumberdaya 
ikan tetap lestari. Menurut Undang-Undang 
Perikanan No 31 tahun 2004 bahwa 
pengelolaan perikanan dilakukan untuk 
tercapainya manfaat yang optimal dan 
berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian 
sumberdaya ikan. Tujuan utama pengelolaan 
perikanan adalah untuk menjamin produksi 
yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dari 
berbagai stok ikan (resource conservation), 
terutama melalui berbagai tindakan pengaturan 
(regulations) dan pengkayaan (enhancement) 
yang meningkatkan kehidupan sosial nelayan 
dan sukses ekonomi bagi industri yang 
didasarkan pada stok ikan (Widodo, 2002). 
 Berdasarkan tingkat eksploitsi yang 
diperoleh diketahui bahwa stok ikan layang di 
Perairan Bintan masih dalam kondisi baik 
dengan nilai eksploitasi dibawah 0,5. Sehingga 
masih dilakukan  pemanfaatan dalam 
penangkapan yang lebih besar sampai 
mencapai nilai optimum.  
 
IV. KESIMPULAN 
 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini 
yaitu: 
1. Hubungan panjang berat ikan layang di 

Perairan Bintan bersifat alometrik negatif 
dengan persamaan 1.9387*L1.284. 

2. Mortalitas penangkapan di Perairan 
Bintan yaitu 0,66 lebih kecil 
dibandingkan mortalitas alami sebesar 
0,72 sedangkan laju eksploitasi sebesar 

0,48 atau 48 % sehingga masih dapat 
dilakukan peningkatan melalui 
penangkapan sampai mencapai nilai 
optimum. 

 
V.  SARAN 
 

Dalam penelitian selanjutnya disarankan 
untuk melakukan penelitian mengenai aspek 
biologi dan ekologi ikan layang secara 
menyeluruh untuk menguatkan atau 
membuktikan dugaan-dugaan dalam penelitian 
ini dan mengadakan penelitian dinamika 
populasi ikan layang secara kontinu 
untukmelihat fluktuasi parameter populasi ikan 
layang dalam jangka waktu tertentu. 
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