
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

l.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

pada Bab I pasal i ayat (10) yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah 

kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran 

sungai. Sebuah sungai mempunyai potensi sumber daya yang dapat diambil 

manfaat-manfaat bagi kepentingan hidup manusia dari unsurnya  yaitu sungai 

dapat berperan sebagai unsur pertahanan strategis bagi keamanan suatu wilayah 

disamping itu juga kehidupan akuatik yang ada didalamnya sangat bermanfaat 

bagi penyediaan protein hewani (Mulyanto, 2007). 

Sungai Serayu merupakan salah satu sungai di  Kabupaten Banyumas 

Jawa Tengah. Hulu Sungai Serayu berasal dari Tuk Bimolukar yang berada di 

Dataran Tinggi Dieng Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sungai Serayu 

melintasi lima daerah Kabupaten, yaitu Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, 

Banyumas, dan Cilacap  Sungai Serayu memiliki delapan anak sungai yaitu: 

Begaluh, Merawu, Tulis, Kalisapi, Klawing, Piasa, Tajum dan Logawa. Sungai 

Serayu hampir seluruh bagian segmennya mengalir melalui daerah pemukiman, 

persawahan, dan hanya beberapa bagian saja yang melalui wilayah tepi Kabupaten 

Banyumas (BLH Prov. Jateng, 2009). 
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Sungai Serayu di wilayah Kabupaten Banyumas, melintasi 7 wilayah 

kecamatan yaitu Kecamatan Somagede, Kecamatan Banyumas, Kecamatan 

Kaliori, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, dan 

Kecamatan Jatilawang. Sungai Serayu yang melintasi Kabupaten Banyumas 

memiliki panjang kurang lebih 32 km dengan lebar kurang lebih 100 m dan 

kedalaman sungai 1 m sampai dengan 10 m. Di Kabupaten Banyumas ada tiga 

sungai besar yang bermuara di Sungai Serayu yaitu Sungai Klawing wilayah 

Kecamatan Somagede, Sungai Logawa wilayah Kecamatan Patikraja, dan Sungai 

Tajum wilayah Kecamatan Rawalo (Dinas Perikanan, 1994). 

Sungai Serayu di Kabupaten Banyumas mengalir melewati daerah 

pemukiman sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk 

melakukan aktifitas kehidupan seperti MCK, irigasi, pembuangan limbah, 

penambangan pasir, dan tempat untuk mencari ikan. Sungai Serayu pada tempat 

bermuaranya Sungai Klawing memiliki potensi perikanan yang sangat bagus. 

Potensi ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk 

mencari ikan terutama di daerah muara sungai karena pada muara sungai 

merupakan daerah yang subur dan mengandung sejumlah besar zat-zat hara yang 

berasal dari darat dan daerah aliran sungai. Keadaan seperti ini sangat sesuai 

untuk mendukung kehidupan ikan di perairan. Selain itu juga muara sungai 

sebagai tempat untuk memijah bagi beberapa spesies ikan sehingga populasi 

jumlah maupun jenis ikan relatif banyak (Genisa, 2003). 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di Sungai Serayu 

tidak pernah diikuti dengan upaya pelestarian yang serius sehingga dikawatirkan 
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spesies ikan penghuni perairan Sungai Serayu semakin berkurang. Apabila 

dilakukan pengelolaan yang lebih serius, sumberdaya perikanan di Sungai Serayu 

dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk cadangan atau persediaan ikan bagi 

masyarakat. Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang dapat pulih 

kembali maka diperlukan usaha agar dalam pengelolaannya sumberdaya tersebut 

dapat berlangsung secara lestari (Bhagawati et al., 2001). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya perikanan agar dapat tetap lestari yaitu dengan 

mempertimbangkan dan memperhitungkan proses perkembangbiakan/ reproduksi  

ikan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kepunahan ikan penghuni perairan 

tersebut sehingga produksi ikan akan tetap terjaga (Pralampita et al., 2002). Untuk 

meningkatkan produksi perikanan tidak lepas dari potensi reproduksi yang 

merupakan suatu kemampuan yang dimiliki suatu organisme untuk 

memperbanyak diri dan mempertahankan spesiesnya (Bhagawati et al., 2001).  

Proses reproduksi ikan berkaitan dengan berbagai aspek seperti jenis 

kelamin, pemijahan, tingkat kematangan gonad dan diameter telur. Salah satu 

aspek reproduksi yang penting diketahui dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya ikan ialah kematangan gonad (Pralampita et al., 2002). Dengan 

mengetahui perkembangan gonad maka akan didapat keterangan kapan ikan itu 

akan memijah, baru memijah atau sudah memijah (Effendie, 1997). 

Keberhasilan reproduksi ikan akan menunjukkan kelangsungan populasi 

ikan tersebut dalam lingkungannya disamping menunjukkan lingkungan yang baik 

dan mendukung keberadaanya organisme tersebut. Selain keberhasilan reproduksi, 
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aspek lain yang berkaitan dengan proses reproduksi ikan adalah fekunditas. 

Menurut Effendie (1997) fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum 

dikeluarkan pada waktu memijah. Populasi ikan akan bertambah tergantung pada 

keberhasilan memijah dan kondisi tempat untuk perkembangan telur dan larvanya. 

Pemijahan menuntut suatu kepastian untuk keamanan kelangsungan hidup 

keturunannya dengan memilih tempat, waktu, dan kondisi yang menguntungkan. 

Nikolsky (1963) menyatakan bahwa jumlah telur yang terdapat dalam 

ovari ikan dinamakan fekunditas mutlak atau fekunditas total. Fekunditas ikan 

dipelajari bukan saja merupakan salah satu aspek dari natural histori, tetapi 

sebenanya ada hubungan dengan studi dinamika, populasi, sifat-sifat rasial 

produksi dan persoalan stok-rekruitmen. Dari fekunditas secara tidak langsung 

kita dapat mentaksir jumlah anak ikan yang akan dihasilkan dan akan menenukan 

pula jumlah ikan yang dalam kelas umur yang bersangkutan. Jumlah telur yang 

dikeluarkan merupakan satu mata rantai penghubung antara satu generasi dengan 

generasi berikutnya (Effendie, 1997). 

Penelitian mengenai faktor kondisi, fekunditas, dan seks rasio yang dapat 

mempengaruhi keberadaan ikan di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas pada 

tempat bermuaranya Sungai Klawing belum banyak dilakukan padahal data 

autentik sangat diperlukan sebagai acuan untuk pengelolaan sumberdaya 

perikanan di perairan umum seperti di Sungai Serayu yang salah satunya menjadi 

pendukung ekonomi masyarakat sekitar dengan memanfaatkan ikan-ikan yang ada 

di perairan. Penelitian mengenai Faktor Kondisi, Fekunditas, dan Seks Rasio Ikan 

yang Ditangkap di Sungai Serayu pada Tempat Bermuaranya Sungai Klawing 

telah dilakukan oleh Ningsih (2011) dengan hasil penelitan, spesies ikan yang 
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memiliki nilai faktor kondisi tertinggi yaitu pada ikan Barbodes goniotus (Tawes) 

nilai b= 3,42 dan Ikan yang memiliki  faktor kondisi terendah yaitu ikan Mystus 

nigriceps (Baceman) dengan nilai b= 0,24. Spesies Macrognathus aculeatus (Sili) 

TKG III memiliki kisaran diameter telur antara 0,41-0,49 mm dengan jumlah telur 

berkisar antara 527 sampai 2241 butir. IKG berkisar antara 0,041% sampai 

0,104%. Seks rasio ikan dengan nilai X² berkisar antara 0,06 sampai 2,96 artinya 

seimbang. Namun perlu diketahui lebih lanjut melalui penelitian kembali agar 

dapat diketahui bagaimana keadaan aspek reproduksi ikan di Sungai Serayu pada 

tempat bermuaranya Sungai Klawing pada waktu yang berbeda. Data ilmiah hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dasar khususnya 

masyarakat sekitsar agar dapat diketahui waktu yang tepat untuk penangkapan  

ikan, potensi reproduksi, stok ikan dan strategi pengelolaan sumberdaya 

perairannya. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: 

Bagaimana Faktor Kondisi, Fekunditas, dan Seks Rasio Ikan yang Ditangkap di 

Sungai Serayu pada Tempat Bermuaranya Sungai Klawing Wilayah Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas pada Tahun 2010-2011? 

 
1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Kondisi, Fekunditas, dan 

Seks Rasio Ikan yang Ditangkap di Sungai Serayu pada Tempat Bermuaranya 

Sungai Klawing Wilayah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada 

Tahun 2010-2011.  
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1.4. Manfaat Penelitian  

Setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian diharapkan memberi manfaat 

untuk : 

1. digunakan sebagai bahan pustaka dalam upaya menambah pengetahuan di 

bidang ekologi hewan mengenai faktor kondisi, fekunditas, seks rasio ikan-

ikan yang ditangkap di Sungai Serayu tempat bermuaranya Sungai Klawing 

wilayah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas; 

2. menjadi bahan referensi, bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dan 

sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat Kecamatan Somagede khususnya 

para nelayan setempat dalam penangkapan ikan dengan selalu menjaga 

kelestarian sumberdaya perikanan; 

3. menjadi landasan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan guna mendukung 

program pelestarian ikan, khususnya ikan yang ada di Sungai Serayu wilayah 

Kabupaten Banyumas. 
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