
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pergerakan dan aktivitas samudera yang memiliki karakteristik perairan 

masing-masing mengakibatkan adanya perubahan kondisi perairan diantaranya 

adalah suhu permukaan laut (SPL), tinggi muka laut (TML), salinitas, konsentrasi 

klorofil-a, arus dan lainnya. Perubahan parameter tersebut merupakan interaksi 

antara atmosfer dan lautan sebagai kondisi cuaca dan iklim di wilayah sekitarnya. 

Kondisi SPL suatu lautan akan mempengaruhi jumlah penguapan ke atmosfer dan 

menjadi faktor terjadinya proses pertumbuhan awan konvektif. Oleh karena itu, 

interaksi antara lautan dan atmosfer tidak dapat terpisahkan dan saling berkaitan 

erat dalam pengaruhnya terhadap kondisi Bumi.  

 Adanya interaksi atmosfer dan lautan menghasilkan fenomena global 

ENSO dan angin muson menyebabkan adanya perubahan kondisi oseanografi 

secara fluktuatif berdasarkan waktu dan musim.  ENSO merupakan interaksi laut 

dan  atmosfer skala global yang ditandai dengan anomali suhu permukaan laut di 

Samudera Pasifik Barat dan Timur. Fenomena ENSO yang teramati adalah 

meningkatnya SPL di wilayah Perairan Peru dan Ekuador yang biasanya dingin. 

Fenomena ini mengakibatkan perairan  yang biasanya subur dan kaya akan 

sumberdaya perikanan (akibat adanya upwelling atau arus naik permukaan yang 

membawa banyak nutrien dari dasar) menjadi kurang subur. ENSO dibagi 

menjadi 3 kondisi diantaranya adalah El-Nino, Normal, dan La-Nina.  



 
 

 

 

Susanto et al (2001) menjelaskan bahwa pada tahun 1997 terjadi adanya 

fenomena El Nino yang  mengakibatkan intensitas upwelling lebih kuat dan lama 

dibandingkan dengan tidak adanya El Nino. Kekuatan upwelling ini ditandai 

dengan adanya proses naiknya massa air laut dari lapisan dalam dengan suhu 

perairan yang lebih dingin dari sekitarnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya 

kesuburan perairan dan ketersediaan makanan yang cocok bagi keberadaan ikan. 

Fenomena ENSO secara langsung juga berperan dalam perubahan kedalaman 

termoklin. Penelitian oleh Anda-Montanez et al (2004) menyebutkan bahwa 

ENSO mempengaruhi pengkayaan perairan di wilayah Pasifik timur. Ketika El 

Nino kuat maka kedalaman termoklin akan meningkat. Kondisi ini akan 

mengurang produktivitas perairan dan variasi ikan tuna di wilayah Pasifik Timur. 

Namun, pengaruh tersebut tidak berlaku jika El Nino dalam intensitas ringan 

hingga sedang. Pengaruh ENSO juga disebut memiliki jeda waktu dan dampak 

yang lemah terhadap perubahan kedalaman termoklin serta kandungan klorofil-a 

(Lan et al, 2019). Dampak fenomena global terhadap keberadaan ikan tuna 

bergantung pada fenomena bottom-up yang meningkatkan produktivitas primer. 

Pola angin muson di wilayah Indonesia terdiri dari muson tenggara dan 

muson timur laut. Pola pergerakan angin ini disebabkan oleh pergerakan semu 

matahari secara periodik yang mengakibatkan adanya perbedaan intensitas 

matahari dan tekanan udara di belahan bumi utara (BBU) dan belahan bumi 

selatan (BBS). Perbedaan tekanan udara kemudian menimbulkan adanya 

pergerakan angina muson. Adanya angin muson yang terjadi melewati wilayah 

Indonesia menimbulkan dampak langsung terhadap perubahan sifat fisika air laut.  



 
 

 

 

Suhu permukaan laut (SPL) merupakan salah satu parameter oseanografi 

yang dapat digunakan dalam analisis fenomena yang terjadi di lautan karena 

menggambarkan massa air di lautan (Hutabarat, 1986). Dalam bidang perikanan, 

informasi mengenai suhu permukaan laut sangat dibutuhkan dalam aktivitas 

penangkapan sebagai sarana untuk pendugaan dan penentuan daerah potensi 

penangkapan ikan tuna yang ditandai dengan adanya wilayah upwelling, thermal 

front, dan arus eddies (Lalli dan Parson, 1994).  

Klorofil-a merupakan komponen penting bagi kehidupan biota laut yang 

merupakan indikasi adanya sumber makanan bagi ikan. Konsentrasi klorofil-a 

berbanding lurus dengan biomassa fitoplankton (Wetzel, 2001 dalam Herawati, 

2008) sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesuburan di 

suatu perairan sekaligus keberadaan ikan. Penelitian oleh Susanto., et al (2001) 

menjelaskan bahwa konsentrasi klorofil-a diatas 0.2 mg/L menunjukkan adanya 

tingkat kesuburan perairan yang cukup bagi gerombolan ikan komersial. 

Selanjutnya, Kunarso et al. (2008) menyebutkan bahwa pada saat puncak panen 

ikan tuna  memiliki konsentrasi klorofil-a yang tinggi. Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa hubungan antara klorofil-a dan  hasil tangkapan ikan tuna 

adalah rendah dan hampir tidak berkorelasi apapun (Lan et al, 2019; Setiawati et 

al, 2014). Namun, beberapa penelitian lainnya menyebutkan bahwa terdapat 

pengaruh cukup signifikan antara klorofil-a dan hasil tangkapan ikan tuna dengan 

catatan bahwa klorofil-a tidak secara langsung signifikan mempengaruhi distribusi 

ikan, tetapi terdapat jeda waktu (Cai et al, 2020; Tangke et al, 2015; Karif, 2011; 

Anda-Montanez et al, 2004).  



 
 

 

 

Ikan tuna merupakan salah satu jenis komoditi perikanan utama dan unggul 

di Maluku Utara selain ikan cakalang. Pada tahun 2016, data BRSDMKP (2017) 

menyebutkan bahwa hasil perdagangan ikan tuna mencapai 1.232 ton. Spesies 

ikan tuna yang menjadi tangkapan utama nelayan diantaranya adalah tuna 

madidihang (YFT), tuna mata besar (BET), dan tuna sirip biru (BFT). Potensi 

hasil tangkapan yang besar harus didukung dengan adanya pengetahuan dalam 

kegiatan perikanan tangkap guna tetap melestarikan sumber daya perikanan sesuai 

dengan batasan sumber daya yang ditentukan. 

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan optimalisasi kegiatan 

penangkapan ikan, seperti halnya waktu tangkap dan lokasi penangkapan (fishing 

ground) ikan tuna madidihang, maka perlu diketahui bahwa ada beberapa 

parameter oseanografi yang dapat digunakan sebagai pendeteksian daerah potensi 

penangkapan diantaranya adalah suhu permukaan laut (SPL), konsentrasi klorofil-

a, dan arus. Dewasa ini, para pelaku usaha penangkapan ikan melakukan kegiatan 

penangkapan bukan dengan cara menangkap ikan melainkan dengan cara mencari 

gerombolan ikan. Hal ini menyebabkan adanya perluasan jangkauan dan 

memperbesar biaya modal penangkapan. Dalam upaya meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas penangkapan, penelitian terkait perubahan parameter oseanografi 

dan hubungannya dengan produktivitas ikan dibutuhkan guna memaksimalkan 

pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. Riset yang dilakukan di area 

penelitian juga terlihat minim, oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini 

untuk mengkaji pengaruh ENSO dan musim terhadap dinamika oseanografi dan 

hubungannya terhadap produktivitas ikan tuna madidihang. 



 
 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya (usaha penangkapan) ikan tuna di 

Perairan Maluku Utara dan sekitarnya berlangsung sejak lama, secara turun 

temurun dilakukan oleh nelayan Maluku Utara dan sekitarnya maupun yang 

berasal dari luar daerah, baik secara tradisional dengan menggunakan teknologi 

perahu motor maupun semi-modern dengan menggunakan armada kapal motor. 

Hasil tangkapan yang diperoleh fluktuatif berdasarkan waktu, tempat, dan musim 

sehingga berdampak pada cost atau biaya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 

merencanakan waktu daerah penangkapan dan musim tangkap masih berdasarkan 

kebiasaan dan pengalaman, akibat dari keterbatasan informasi alur distribusi 

sumberdaya ikan tuna yang jelas berdasarkan dinamika perubahan atau distribusi 

kondisi oseanografi perairan yang fluktuatif. Oleh karena itu dipandang penting 

untuk melakukan kajian pola dinamika oseanografi yang dipengaruhi oleh ENSO 

dan musim serta hubungannya dengan produktivitas ikan tuna madidihang.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Untuk mengkaji pengaruh ENSO terhadap SPL, konsentrasi klorofil-a, dan 

arus permukaan serta kaitannya dengan produktivitas ikan tuna 

madidihang di Perairan Ternate-Batangdua dan Perairan Bacan. 

2) Untuk mengkaji pengaruh Musim terhadap SPL, konsentrasi klorofil-a, 

arus permukaan, dan produktivitas ikan tuna madidihang di Perairan 

Ternate-Batangdua dan Perairan Bacan. 



 
 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat untuk penulis dan 

pembaca diantaranya sebagai berikut: 

1) Sebagai pendeteksian awal perubahan kondisi oseanografi di wilayah 

Perairan Maluku Utara pada saat musim yang berbeda sekaligus ketika 

terjadi fenomena El Nino maupun La Nina. 

2) Sebagai salah satu upaya pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan 

Oseanografi dan Perikanan tangkap 

3) Sebagai bahan masukkan bagi pihak yang berkepentingan untuk 

mengembangkan potensi sumber daya perikanan tuna di Maluku Utara 

1.5. Hipotesis 

Apabila terjadi El Nino maka kondisi suhu permukaan laut di Perairan 

Ternate – Batangdua dan Perairan Bacan menjadi lebih dingin, konsentrasi 

klorofil-a menjadi lebih tinggi, dan kecepatan arus lemah. Kondisi perairan 

tersebut akan mengakibatkan peningkatan produktivitas ikan tuna madidihang. 

Apabila terjadi La Nina maka kondisi suhu permukaan laut di Perairan Ternate – 

Batangdua dan Perairan Bacan menjadi lebih hangat, konsentrasi klorofil-a 

menjadi lebih rendah, dan kecepatan arus kuat. Kondisi perairan ketika La Nina 

akan mengakibatkan penurunan produktivitas ikan tuna madidihang. 

1.6.  Pendekatan Masalah 

Kondisi iklim di Maluku Utara dipengaruhi oleh ENSO dan musiman. 

ENSO adalah kondisi anomali suhu muka laut dan kemudian dibagi menjadi 3 

kondisi yaitu El Nino, Normal, dan La Nina. Fenomena ini disebabkan oleh 



 
 

 

 

adanya anomali pergerakan angin monsun yang mengakibatkan pergerakan massa 

air antara Samudera Pasifik Barat dan Samudera Pasifik Timur. Selain ENSO, 

Pola pergerakan angin mosun (tenggara) juga mengakibatkan adanya penumpukan 

massa air di wilayah Samudera Pasifik dan peningkatan ketinggian muka laut 

Samudera Pasifik. Hal ini mendorong terjadinya Arus Lintas Indonesia 

(ARLINDO) yang bergerak dari Samudera Pasifik melintasi jalur timur Laut 

Maluku, Laut Banda, dan menuju Samudera Hindia. Arus tersebut terjadi akibat 

adanya perbedaan densitas dan tinggi muka laut Samudera Pasifik yang lebih 

tinggi dibandingkan Samudera Hindia.   

Dinamika kondisi perairan di wilayah perairan Maluku Utara turut berubah 

seiring dengan pergerakan dan perubahan massa air terhadap waktu dan musim. 

Kondisi oseanografi selanjutnya mempengaruhi tingkat produktivitas perairan 

yang ditunjukkan oleh beberapa parameter diantaranya adalah suhu permukaan 

laut, arus, serta konsentrasi klorofil-a.  Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

SPL meningkat maka hasil tangkapan menurun; sebaliknya ketika SPL menurun 

maka hasil tangkapan meningkat. Hubungan antara klorofil-a dan hasil 

produktivitas ikan tuna juga menunjukkan pengaruh cukup signifikan namun 

terdapat jeda waktu sebagai proses rantai makanan antara klorofil-a, zooplankton, 

ikan kecil, dan ikan tuna. Variabilitas iklim monsunal bersamaan dengan adanya 

aliran arus di wilayah Maluku Utara dapat mengubah kondisi kesuburan perairan 

yang selanjutnya digunakan sebagai penentuan daerah potensi penangkapan ikan 

tuna. 



 
 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 


