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I  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari daerah perairan. Menurut Janhidros (2006), luas wilayah daratan 

Indonesia hanya ± 2.012.402 km2 sedangkan luas perairannya mencapai ± 

5.877.879 km2. Melihat wilayah Indonesia yang didominasi oleh perairan 

dibandingkan dengan daratan, tentunya banyak hal yang dapat dipengaruhi, salah 

satunya yaitu iklim regional di Perairan Indonesia. 

Iklim merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan 

cuaca pada kawasan tertentu dalam jangka waktu relatif panjang. Iklim 

direpresentasikan dengan nilai rata-rata elemen atau variabel iklim, terutama 

temperatur dan presipitasi (Trewartha dan Horn, 1995). Gangguan iklim 

merupakan bencana yang mendominasi selama empat dekade terakhir, bahkan 

intensitasnya semakin meningkat pada negara-negara tertentu termasuk Indonesia.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap gangguan 

iklim. Sebagian besar kondisi iklim ekstrem Indonesia berupa adanya perubahan 

arus perairan serta anomali atau keadaan tidak normalnya suhu permukaan laut. 

Kajian terkait dampak perubahan iklim oleh National Academy of Science/ NAS 

(2008), menunjukkan bahwa Indonesia telah dipengaruhi secara nyata oleh adanya 

variasi hujan tahunan dan antartahun yang disebabkan oleh Australia-Asia 

Monsoon dan El Nino-Southern Oscilation (ENSO). 

ENSO merupakan dinamika atmosfer dan laut yang memengaruhi cuaca di 

sekitar Laut Pasifik. ENSO merupakan fenomena yang terdiri atas dua fase yaitu 

fase panas (El-Nino) serta fase dingin (La-Nina), adapun Southern Oscillation 

(SO) merupakan jungkat – jungkit perbedaan tekanan atmosfer antara Australia – 

Indonesia dengan Samudera Pasifik bagian Timur (Chiew et al., 1998). Wilayah 

beriklim monsun di Indonesia merupakan wilayah yang terkena dampak ENSO 

terbesar karena terkait dengan sirkulasi angin di belahan bumi utara (Asia) dan 

angin dari belahan bumi selatan (Australia) dan mengingat pula letak geografis 

Indonesia yang berdekatan dengan Samudera Pasifik sebagai sumber utama 

terjadinya ENSO. Sebagian besar kondisi ekstrem Indonesia berupa adanya 
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perubahan arus perairan serta anomali atau keadaan tidak pada normalnya dari 

suhu permukaan laut. 

Pola distribusi suhu permukaan laut dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

parameter – parameter laut seperti arus laut, umbalan air (upwelling) dan front 

(Pralebda dan Sayuti, 1983). Proses umbalan air ini akan membawa massa air 

yang kaya akan zat hara sehingga meningkatkan produktivitas perairan dan 

mendukung proses kehidupan di laut. Daerah front, suhu, dan umbalan air 

merupakan daerah yang potensial untuk perikanan (Ilahude, 1970). Dalam 

prosesnya, suhu permukaan laut terkadang mengalami keadaan tidak normal 

sehingga memengaruhi keadaan perikanan. 

Perikanan Indonesia yang salah satu didalamnya yaitu perikanan Selat Bali 

merupakan sektor yang terkena dampak ENSO atau anomali suhu permukaan laut, 

dimana menurut Serra (1987) fenomena ENSO sangat berkatian erat dengan 

populasi ikan di laut. Pada saat terjadinya El-Nino ataupun  La-Nina, populasi 

ikan khususnya jenis pelagis berkurang karena sedikitnya makanan yang tersedia. 

Serra (1987) menyatakan bahwa jenis ikan jack mackerel dan sardine merupakan 

ikan yang paling terpengaruh oleh adanya fenomena ENSO. 

Salah satu jenis ikan sardine yaitu Sardinella lemuru. Perikanan lemuru 

(Sardinella lemuru) merupakan salah satu perikanan pelagis kecil yang penting di 

Indonesia dan perkembangannya terjadi di Perairan Selat Bali (Merta, 1992). Di 

Selat Bali, lemuru terkenal sebagai ikan musiman karena kehadirannya hanya 

pada musim-musim tertentu saja. Menurut Pet et al., 1997, berdasarkan 

karakteristik oseanografis dan sumberdaya ikan, perairan Selat Bali merupakan 

daerah ruaya dari ikan lemuru, sehingga perikanan lemuru di Selat Bali 

dinamakan Sardinella lemuru, sangat spesifik dan satu-satunya di Indonesia. 

Melihat permasalahan yang sudah dipaparkan, maka dilakukan penelitian 

“Pengaruh ENSO terhadap Produksi Penangkapan Ikan Lemuru (Sardinella 

lemuru) di Perairan Selat Bali, Maret 2011 – Februari 2015” dengan mencari 

hubungan indeks ENSO dan data suhu permukaan laut dari citra Moderate-

resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) level 3 terhadap produksi 

penangkapan ikan lemuru di Perairan Selat Bali, sehingga nantinya memperoleh 
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hasil informasi keterkaitan kejadian ENSO terhadap kegiatan perikanan Sardinella 

lemuru di perairan Selat Bali. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1) Bagaimana fluktuasi produksi penangkapan ikan lemuru (Sardinella 

lemuru) di perairan Selat Bali pada Maret 2011 sampai dengan Februari 

2015? 

2) Bagaimana hubungan ENSO dengan suhu permukaan laut di perairan 

Selat Bali? 

3) Bagaimana pengaruh ENSO dan suhu permukaan laut terhadap produksi 

penangkapan ikan lemuru (Sardinella lemuru) di perairan Selat Bali? 

 

1.3. Tujuan 

1) Mengetahui fluktuasi produksi penangkapan ikan lemuru (Sardinella 

lemuru) di perairan Selat Bali pada Maret 2011 sampai dengan Februari 

2015. 

2) Mengetahui hubungan ENSO dengan suhu permukaan laut di perairan 

Selat Bali. 

3) Mengetahui pengaruh ENSO dan sebaran suhu permukaan laut terhadap 

produksi penangkapan ikan lemuru (Sardinella lemuru) di perairan Selat 

Bali. 

 

1.4. Manfaat 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

pengaruh ENSO dan sebaran suhu permukaan laut terhadap produksi 

penangkapan ikan lemuru (Sardinella lemuru) di perairan Selat Bali. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini dibuat karena adanya keterbatasan dalam penelitian 

serta bertujuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Untuk itu 

penulis memberikan batasan tempat, waktu, dan objek penelitian. 
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Penelitian ini dilakukan di perairan Selat Bali dengan mengambil titik 

koordinat 8,03˚LS sampai 8,94˚LS dan 114,17˚BT sampai 115,25˚BT. Parameter 

atau objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

bulanan yang diambil selama 4 tahun yaitu mulai dari Maret 2011 sampai dengan 

Februari 2015. Adapun parameter atau objek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Data indeks ENSO dari data bouy yang didownload pada situs National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (http://www.esrl.noaa.gov/ 

psd/data/correlation/oni.data). 

2) Data suhu permukaan laut yang berasal dari citra satelit MODIS level 3. 

3) Data produksi penangkapan ikan lemuru (Sardinella lemuru) di perairan Selat 

Bali menggunakan data dari 3 tempat pendaratan ikan lemuru di Selat Bali 

yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Pelabuhan 

Perikanan Pantai (PPP) Muncar, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuta 

dan Kuta Selatan. 

 

 


