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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belut laut merupakan salah satu kelompok ikan yang semakin banyak

dikonsumsi namun sulit dibudidayakan. Belut laut adalah salah satu plasma nutfah

perairan laut yang belum banyak diteliti dan banyak dikonsumsi. Penangkapan

dilakukan secara tradisional dengan mengambil semua ukuran belut yang dapat

ditangkap. Kejadian tersebut mempengaruhi populasi belut sehingga

menyebabkan belut laut masuk ke dalam daftar merah atau spesies yang terancam

keberadaannya (Herman, 2012). Belut laut spesies Macrotema caligans adalah

salah satu belut laut yang biasa ditemukan hidup di area terumbu karang. Spesies

ini merupakan jenis hewanyang dapat melepaskan telurnya di dasar perairan

(Benthic) dan tidak bisa berenang di kolam perairan, melainkan tetap berada di

dasar perairan. Telur-telur yang dilepaskan akan melayang di kolam perairan atau

mengapung di permukaan. Beberapa jenis belut melakukan migrasi jauh ke lepas

pantai terlebih dahulu sebelum memijah (Floyd, 1993). Belut laut juga dikenal

sebagai kelompok air breathing fishes yaitu ikan yang mengambil oksigen dari

udara selama musim kering tanpa air disekelilingnya. Belut laut memiliki alat

pernapasan tambahan berupa kulit tipis berlendir yang terdapat di rongga mulut

yang berfungsi untuk menyerap oksigen secara langsung dari udara (Sarwono,

2003).

Belut laut dimasukkan kedalam daftar merah spesies-spesies yang

terancam keberadaannya karena dikonsumsi secara besar-besaran. Belut laut tidak
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dapat berkembangbiak secara maksimal apabila ditangkap secara besar-besaran

tanpa mempertimbangkan umur (Herman, 2012).

Belut pada umumnya termasuk hewan hemaprodit protogini, yaitu ikan

yang mengalami masa hidup sebagai betina pada awalnya dan kemudian berubah

menjadi jantan. Belut sawah mengalami perubahan atau diferensiasi gonad

(kelenjar kelamin) dari peralihan fase betina ke fase jantan yang terjadi pada umur

sembilan bulan dimana pada saat itu belut telah mencapai fase dewasa (Bahri,

2000). Belut yang masih muda memiliki testis dan ovarium, setelah jaringan

ovarium berfungsi dan dapat mengeluarkan telur, kemudian terjadi masa transisi

(interseks) yaitu membesarnya jaringan testis, sedangkan ovarium akan mengecil.

Belut yang telah tua, telurnya telah mereduksi sehingga sebagian besar gonadnya

terisi oleh jaringan testis yang berfungsi sebagai jantan (Effendie, 1997).

Penelitian tentang belut sawah (Monopterus albus) telah banyak dilakukan (Dinas

Perikanan Propinsi Jabar, 2008; Affandi dkk., 2003; Rianil dan Ernawati, 2004),

namunbelum banyak penelitian yang dilakukan pada belut laut (Macrotema

caligans), dari penelitian pendahuluan, belut laut ditemukan di perairan sekitar

Sanur.

Sanur juga terkenal dengan wisata bahari. Wisata bahari dengan fasilitas

kapal-kapal bermotor, baik yang menetap di Sanur maupun yang melintas dari

Tanjung Benoa menuju ke Pulau Serangan dan perahu tradisional yang juga

banyak beroperasi di perairan Sanur. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi

kehidupan organisme perairan, terutama organisme yang hidup di daerah pasang

surut. Hal ini dapat terjadi akibat adanya tumpahan bahan bakar yang digunakan
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oleh perahu atau kapal, bertambahnya sampah di perairan, serta kebisingan dari

kapal-kapal bermotor. Belut laut yang banyak ditemukan di daerah pasang surut

dapat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pendukung wisata bahari, oleh karena

itu penelitian tentang keberadaan belut laut serta perkembangannya perlu

dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh habitat terhadap morfometri dan perkembangan gonad

belut laut (Macrotema caligans) di Pantai Sanur, Denpasar, Bali?

2. Bagaimanakah morfometri dan perkembangan gonad belut laut

(Macrotema caligans) di Pantai Sanur, Denpasar, Bali?

3. Bagaimanakah kisaran nilai Indeks Kematangan Gonad (IKG) pada belut

laut (Macrotema caligans) di Pantai Sanur, Denpasar, Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh habitat terhadap morfometri dan

perkembangan gonad belut laut (Macrotema caligans) di Pantai Sanur,

Denpasar, Bali.

2. Untuk mengetahui morfometri dan perkembangan gonad belut laut

(Macrotema caligans) di Pantai Sanur, Denpasar, Bali.

3. Untuk mengetahui kisaran nilai Indeks Kematangan Gonad (IKG) pada

belut laut (Macrotema caligans)di Pantai Sanur, Denpasar, Bali.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh

habitat terhadap morfometri dan perkembangan gonad belut laut (Macrotema

caligans) di Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Selain itu, penelitian ini mampu

memberikan informasi megenai ukuran belut laut (Macrotema caligans) di Pantai

Sanur, Denpasar, Bali, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih

selektif dalam memilih dan penangkapan belut laut.


