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1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan non hayati yang sangat 

beragam, berdasarkan letak geografis yang meliputi pertemuan antara Samudra 

Pasifik dan Samudra Hindia. Total perairan yang mencapai dua per tiga dari luas 

wilayah Indonesia membuat sumber daya laut Indonesia menjadi sumber daya 

devisa yang sangat besar (KKP, 2011). 

Potensi perikanan laut Indonesia berupa ikan – ikan pelagis kecil, demersal 

dan pelagis besar. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Indonesia pada 

tahun 2012, potensi perikanan Indonesia sebesar 6,4 juta ton/tahun namun belum 

termanfaatkan secara optimal, pemanfatannya masih dibawah 80%. Produk 

perikanan yang menjadi unggulan antara lain tuna, tongkol, cakalang, layang dan 

lemuru (KKP, 2010). 

Ikan lemuru merupakan salah satu komoditas perikanan yang cukup penting 

di Selat Bali selain tongkol dan layang (Susilo, 2015). Pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya perikanan di Selat Bali sesuai peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku dikelola oleh dua Provinsi yaitu Provinsi Jawa 

Timur dan Bali dalam hal pembatasan jumlah armada yang beroperasi di Selat 

Bali (Setyaningrum,2014). Pemanfaatan sumber daya ikan lemuru telah 

mengalami over eksploitasi sehingga melebihi jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan dan dapat mengakibatkan overfishing (Wahyudi, 2010). 



 
 

Pratama, et al (2015) menyatakan, berkurangnya hasil tangkapan di 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar diakibatkan oleh perkembangan 

jumlah armada  Purse Seine pada tahun 2014 yang mencapai 218 unit, sedangkan 

dari ketentuan yang berlaku hanya diperbolehkan sebanyak 190 unit. Data 

statistik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Banyuwangi 

menyatakan jumlah tangkapan ikan lemuru di Selat Bali yang didaratkan di PPP 

Muncar mengalami fluktuasi dan penurunan yang signifikan, puncak produksi 

terjadi pada tahun 2006 – 2007 mencapai 54.000 ton dan mengalami fluktuasi 

penurunan hingga mencapai 6.000 ton pada tahun 2012. 

Fluktuasi jumlah pendaratan ikan lemuru juga berkaitan dengan variabilitas 

faktor lingkungan dan kondisi oseanografi perairan (Rintaka, et al, 2013). 

Menurut Hendiarti, et al (2005), Selat Bali dipengaruhi oleh siklus musim yaitu 

musim timur (southeast monsoon) dan musim barat (northwest monsoon) yang 

dapat mempengaruhi faktor oceanografi di sekitar perairan Selat Bali. Siklus 

musim di Indonesia termasuk Selat Bali meskipun terjadi secara periodik tetapi 

terjadinya awal musim tidak selalu sama. Hal ini dipengaruhi oleh fenomena 

global seperti El–Nino Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole 

(IOD) (Yamagata, et al, 2002). 

Pengaruh intraseasonal seperti fenomena iklim regional ENSO (El-Nino dan 

La-Nina) serta IOD juga mempengaruhi kondisi oseanografi perairan di Selat 

Bali (Ghofar, 2000). Menurut Susanto, et al (2001) secara umum perubahan suhu 

dan klorofil-a di laut dipengaruhi oleh fenomena ENSO dan IOD. ENSO dan 

IOD merupakan gejala anomali Suhu Permukaan Laut (SPL). Kenaikan dan 



 
 

penurunan SPL akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan, dikarenakan ikan 

lemuru lebih menyukai daerah perairan dengan suhu rendah berkisar 230-260C 

(Indrawati, 2000).  

Fenomena ENSO dan IOD juga dirasakan oleh perikanan tuna mata besar di 

Perairan Samudra Hindia Bagian Timur. Gaol, et al (2014) menunjukkan bahwa 

peningkatan Hook Rate (HR) tuna selama El-Nino dan IOD positif disebabkan 

pendangkalan lapisan termoklin akibat induksi upweling yang kuat sehingga mata 

pancing longline lebih banyak menjangkau fishing layer. Suhu dan ketersediaan 

makanan merupakan faktor lingkungan yang membatasi distribusi ikan pelagis 

kecil, termasuk lemuru (Rintaka, et al, 2013). 

Menurut Sartimbul, et al (2010) pendaratan lemuru di Selat Bali tertinggi 

pada tahun 2006 sampai awal tahun 2007 erat kaitannya dengan tingginya 

konsentrasi klorofil-a di Selat Bali yang disebabkan oleh El-Nino yang kuat di 

Samudra Pasifik dan IOD positif di Samudra Hindia. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan pengaruh fenomena La-Nina terhadap 

hasil tangkapan lemuru di Selat Bali tidak memiliki pengaruh yang kuat 

sedangkan El-Nino memiliki pengaruh yang kuat (Suardana, 2016). 

Secara umum perubahan suhu permukaan laut di pengaruhi oleh fenomena 

ENSO dan IOD dimana perubahan suhu permukaan laut akan berdampak pada 

hasil tangkapan ikan lemuru, dalam penelitian ini penulis menganalisis pengaruh 

fenomena ENSO dan IOD terhadap jumlah hasil tangkapan per-satuan upaya 

serta faktor yang mempengaruhinya berupa Suhu Permukaan Laut (SPL) untuk 



 
 

mengetahui kelestarian atau ancaman sumber daya ikan lemuru (Sardinella 

lemuru) di Selat Bali. 

1.2. Rumusan Masalah 

Fenomena ENSO dan IOD merupakan anomali suhu yang akan berdampak 

terhadap fluktuasi penurunan hasil tangkapan ikan lemuru. Fenomena ENSO dan 

IOD ini dapat mengakibatkan peningkatan dan penurunan SPL, untuk itu pada 

penilitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu :  

1. Berapakah jumlah hasil tangkapan sumber daya ikan lemuru (Sardinella 

lemuru) di Selat Bali Periode tahun 2007 – 2016. 

2. Bagaimanakah hubungan fenomena ENSO dan IOD terhadap jumlah hasil 

tangkapan ikan lemuru di Selat Bali. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui jumlah hasil tangkapan sumber daya ikan lemuru (Sardinella 

lemuru) di Selat Bali Periode tahun 2007 – 2016. 

2. Mengetahui hubungan fenomena ENSO dan IOD yang mempengaruhi 

SPL hubungannya terhadap jumlah hasil tangkapan ikan lemuru di Selat 

Bali. 

1.4. Manfaat  Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

 

 



 
 

a. Manfaat Akademik 

❖ Untuk mengetahui hubungan ENSO dan IOD serta terhadap perubahan 

Suhu Permukaan Laut (SPL) yang berdampak terhadap jumlah hasil 

tangkapan sumber daya ikan  lemuru (Sardinella lemuru) di Selat Bali. 

b. Manfaat Praktis 

❖ Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pembuatan atau penyusunan kebijakan khususnya dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan ikan lemuru (Sardinella lemuru) di Selat Bali dalam 

mempertahankan kelestariannya. 

❖ Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 


