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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui struktur komunitas ikan fototaksis positif di 

perairan Teluk Jukung Kabupaten Lombok Timur, meliputi komposisi spesies, indeks 

keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Lokasi penelititan terletak di perairan Teluk Jukung Kabupaten Lombok 

Timur pada koordinat 8°48´36˝LS dan 116°29´57˝BT. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-

Juni 2017. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali pada periode waktu bulan gelap 

menggunakan alat tangkap bagan tancap. Hasil penelitian diperoleh 3483 individu meliputi 

25 spesies yang termasuk kedalam 15 family dan 7 Ordo. Komposisi spesies tertinggi adalah 

Stolephorus indicus (ikan teri) dengan proporsi sebesar 55,74%. Hasil perhitungan indeks 

keanekaragaman spesies adalah 1,83, indeks keseragaman 0,57, dan indeks dominansi 0,31. 

 

Kata-kata kunci: fototaksis, komunitas, bagan tancap, teluk jukung. 

 

 

ABSTRACT 

This research is intended to defind the community structure of positive phototaxis fish in 

Jukung Bay waters Lombok Timur District, covering composition of species, diversity index, 

evennest index and dominance index. The type of this research is descriptive research. The 

location of this research is in waters of Jukung Bay, Lombok Timur District at coordinates 

8°48´36˝LS and 116°29´57˝BT. The study was conducted in May-Juni 2017. Sampling has 

been done 3 times in the dark moon period using a fishing gear of lift net (bagan tancap). The 

results obtained 3483 individuals including 25 species belonging to 15 families and 7 Ordos. 

The highest species composition is Stolephorus indicus (anchovy) with a proportion of 

55.74%. The results of the species diversity index were 1.83, the evennest index was 0.57, 

and the dominance index was 0.31. 

 

Keyword: phototaxis, community, lift net, bay of Jukung. 
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I. PENDAHULUAN  

Cahaya merupakan salah satu faktor 

abiotik yang sangat penting dalam 

mendukung keberlangsungan hidup 

organisme (makhluk hidup). Ikan 

merupakan organisme (makhluk hidup) 

perairan yang menanggapi respon terhadap 

cahaya. Cahaya merupakan faktor utama 

bagi ikan untuk mempertahankan 

kehidupannya, termasuk sangat berperan 

dalam menentukan sebaran dan pola 

tingkah laku ikan (Baskoro dkk., 2011). 

Fujaya (2008) menyatakan bahwa 

cahaya dengan segala aspek yang 

dikandungnya seperti intensitas dan 

panjang gelombang akan mempengaruhi 

secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pergerakan ataupun tingkah laku 

ikan. Ketertarikan ikan oleh cahaya 

dikarenakan ikan menggunakan indra 

penglihatannya untuk melihat keberadaan 

mangsa maupun predator. Marchesan et. 

al. (2004) menyatakan kebanyakan ikan 

menggunakan penglihatannya dalam 

beraktivitas seperti mencari makan, 

perkawinan, dan menghindar dari predator. 

Secara umum, respon ikan terhadap 

sumber cahaya dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu bersifat fototaksis 

positif dan bersifat fototaksis negatif. 

Fototaksis positif merupakan peristiwa 

tertariknya ikan oleh cahaya. Ikan-ikan 

yang bersifat fototaksis positif secara 

berkelompok akan bereaksi terhadap 

cahaya dengan mendatangi cahaya tersebut 

dan berkumpul di sekitar cahaya, 

sedangkan pada kelompok ikan yang 

bersifat fototaksis negatif akan menghindar 

dan menjauhi sumber cahaya (Aliyubi, 

2015; Sulaiman, 2015).  

Beberapa penelitian yang relevan 

dengan topik penelitian ini telah dilakukan 

oleh beberapa ahli sebelumnya, antara lain: 

Sulaiman et al. (2006) melaporkan pola 

pergerakan kawanan ikan terlihat 

mendatangi sumber cahaya dari segala 

arah pada saat lampu dinyalakan, 

kemudian kawanan ikan terkonsentrasi di 

sekitar cakupan alat tangkap pada saat 

hanya satu lampu yang dinyalakan. 

Selanjutnya Utami (2009) melaporkan 

semakin tinggi intensitas cahaya yang 

diberikan semakin banyak jumlah ikan 

yang berkumpul di sekitar cahaya. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Sudirman et al. (2003) melaporkan bahwa 

ikan layang (Decapterus ruselli) sangat 

sensitif terhadap cahaya dan menyenangi 

cahaya dengan iluminasi yang rendah. 

Selain itu Hariati dan Wahyono (1994) 

juga melaporkan komposisi hasil 

tangkapan ikan menggunakan bagan 

perahu di Sumatera Barat terdiri dari teri, 

ikan pelagis kecil (layang, banyang, 

bentong dan kembung), tongkol, tenggiri, 

layur, alu-alu, sotong, dan cumi-cumi. 

Sampai saat ini tidak banyak referensi 

maupun informasi yang dapat dijadikan 

acuan tentang studi komunitas ikan 

fototaksis positif, baik mengenai 

inventarisasi dan distribusinya di perairan 

Teluk Jukung, sehingga informasi 

mengenai ikan-ikan yang bersifat 

fototaksis positif sangat terbatas. 

Pengetahuan mengenai struktur 

komunitas ikan dan distribusi ikan di suatu 

perairan sangat diperlukan sebab dari 

waktu ke waktu mengalami perubahan-

perubahan, terlebih seperti di peraiaran 

Teluk Jukung yang banyak mendapatkan 

tekananan ekologis dari berbagai aktivitas 

manusia, seperti kegiatan penangkapan, 

pembangunan gedung dan pelabuhan, 

budidaya tambak serta eksploitasi habitat. 

Silitonga (2014) menjelaskan ketersediaan 

ikan pada suatu wilayah akan berubah 

seiring dengan perubahan yang terjadi 

pada lingkungannya, sehingga ikan akan 

memilih tempat yang sesuai dengan 

kondisinya. Perubahan tersebut dapat 

terjadi dalam waktu yang pendek maupun 

panjang. Selain itu, daerah penangkapan 

ikan tidak ada yang bersifat tetap, selalu 

berubah seiring dengan pergerakan ikan 

yang menyesuaikan diri dengan perubahan 

kondisi lingkungan. Perubahan yang 

terjadi pada suatu ekosistem perairan 

menyebabkan perubahan pada komposisi, 

kelimpahan, dan distribusi ikan pada suatu 

komunitas, oleh karena itu penelitian 
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mengenai struktur komunitas ikan 

fototaksis positif di perairan Teluk Jukung 

Kabupaten Lombok Timur penting untuk 

dilakukan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui struktur komunitas ikan 

fototaksis positif di Perairan Teluk Jukung 

Kabupaten Lombok Timur, meliputi 

komposisi spesies, indkes 

keanekaragaman, indeks keseragaman, dan 

indeks dominansi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juni 2017 di Perairan Teluk Jukung 

Kabupaten Lombok Timur, terlelak pada 

posisi 8°48´36˝LS dan 116°29´57˝BT. 

Pengambilan sampel dilakukan pada 

malam hari sebanyak 3 kali pada periode 

waktu bulan gelap. 

Sampel ikan dikoleksi menggunakan 

alat bantu penangkapan ikan yaitu bagan 

tancap. Penggunaan lampu pada bagan 

tancap berfungsi untuk menarik perhatian 

ikan fototaksis positif agar berkumpul di 

sekitar cahaya lampu. Sampel ikan yang 

telah diperoleh diidentifikasi dengan 

mengacu pada Kuiter (1992), Lieske 

(1994), dan White (2013). 

Struktur komunitas yang dianalisis 

meliputi komposisi spesies, indeks 

keanekaragaman, indeks keseragaman, dan 

indeks dominansi. 

Komposisi spesies adalah 

perbandingan antara jumlah individu setiap 

spesies dengan jumlah individu seluruh 

spesies yang tertangkap. Komposisi 

spesies dapat ditentukan menggunakan 

rumus yang dimodifikasi dari Fachrul 

(2007) dalam Latuconsina et al. (2012): 

   
  

 
      

Keterangan: 

Ks = Komposisi spesies  

ni = Jumlah individu setiap spesies 

N = Jumlah individu seluruh 

spesies  

Indeks keanekaragaman yaitu suatu 

karakteristik yang menggambarkan tingkat 

keanekaragaman jenis dari organisme 

dalam suatu komunitas (Rejeki dkk., 

2013). Menurut Ridwan dkk. (2016), sautu 

komunitas dikatakan memiliki 

keanekaragaman yang rendah apabila 

H'<1, keanekaragaman sedang apabila 

1<H'<3, dan keanekaragaman tinggi 

apabila H'>3. Apabila suatu ekosistem 

memiliki indeks keanekaragaman yang 

tinggi maka ekosistem tersebut cenderung 

seimbang, sebaliknya jika suatu ekosistem 

memilki indeks keanekaragaman yang 

rendah mengindikasikan ekosistem 

tersebut dalam keadaan tertekan atau 

terdegradasi.  

Nilai indeks keanekaragaman 

Shannon-Wiener dalam Smith dan Smith 

(2012) dihitung dengan formula: 

    ∑(  )(     ) 

Keterangan: 

  = indeks keanekaragaman  

  = proporsi jumlah individu (ni/N) 

Kriteria hasil keanekaragaman seperti 

yang dijabarkan oleh Ridwan et al. (2016) 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Kriteria nilai indeks keanekaragaman 

No. 
Nilai Indeks  

Keanekaragaman 
Keterangan 

1 H´ < 1 Keanekaragaman rendah, 

produktivitas rendah sebagai 

indikasi adanya tekanan yang 

berat dalam ekosistem. 

2 1 < H´ < 3 Keanekaraman sedang, tekanan 

ekologis sedang, kondisi cukup 

seimbang. 

3 H´ > 3 Keanekaragaman tinggi, 

ekosistem stabil. 
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Indeks keseragaman (E) merupakan 

gambaran sebaran dari kepadatan ikan-

ikan pada suatu ekosistem. Indeks 

keseragaman berguna untuk mengetahui 

keseimbangan individu dalam keseluruhan 

populasi (Rejeki, 2013). Nilai indeks 

keseragaman berkisar antara 0-1. Apabilah 

nilai E mendekati 1, maka sebaran 

individu-individu antar  jenis  relatif 

merata. Apabila nilai E mendekati 0, maka 

pada suatu komunitas terdapat sekelompok 

jenis tertentu yang jumlahnya relatif 

berlimpah (dominan) daripada jenis 

lainnya (Ridwan dkk., 2016). 

Nilai indeks keseragaman dalam 

Rejeki (2013) dapat ditentukan 

menggunakan formula: 

Kriteria nilai indeks keseragaman 

dapat di lihat pada Tabel 3.3 yang 

dikembangkan oleh Setyobudidany et. al. 

(2009) dalam Latuconsina et al., (2012). 

 

Tabel 2 Nilai indeks keseragaman 

No. Nilai indeks Keterangan 

1 0,00 < E < 0,50 Komunitas dalam kondisi tertekan 

2 0,50 < E < 0,75 Komunitas dalam kondisi labil 

3 0,75 < E < 1,00 Komunitas dalam kondisi stabil 

 

Dominansi dinyatakan sebagai 

kekayaan jenis suatu komunitas serta 

keseimbangan jumlah individu setiap jenis 

(Ridwan dkk., 2016). Indeks dominansi 

digunakan untuk menggambarkan 

penguasaan atau dominansi jenis tertentu 

di suatu lokasi (Rejeki dkk., 2013). Nilai 

indeks Dominansi memberikan gambaran 

tentang dominansi  spesies dalam suatu  

komunitas ekologi yang  dapat 

menerangkan suatu spesies ikan lebih 

banyak (dominan) selama pengambilan 

data. 

Indeks dominansi menurut Smith dan 

Smith (2012) dapat ditentukan dengan 

formula: 

  ∑(
  

 
)
 

 

Keterangan: 

D = Indeks dominansi 

ni = Jumlah individu tiap spesies 

N= Jumlah  individu seluruh 
spesies 

Smith dan Smith (2012) menyatakan 

nilai indeks dominansi berkisar antara 0 – 

1. Apabila nilai indeks dominansi 

mendekati 1, berarti terdapat salah satu 

spesies yang mendominasi dan diikuti 

dengan nilai indeks keseragaman yang 

semakin kecil, sedangkan apabila nilai 

indeks dominansi mendekati 0 

menunjukkan hampir tidak ada individu 

yang mendominasi dan biasanya diikuti 

dengan indeks keseragaman yang besar. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian diperoleh 25 spesies 

ikan fototaksis positif yang termasuk ke 

dalam 7 Ordo dan 15 Family disajikan 

pada Tabel 1. Jumlah total keseluruhan 

individu spesies ikan yang didapatkan 

adalah 3483.  Terdapat 9 spesies ikan 

dengan persentase komposisi spesies 

tertinggi yaitu Stolephorus indicus dengan 

proporsi sebesar 55,74%, diikuti spesies 

Thryssa baelama 9,20%, Ambassis 

natalidae 8,90, Atherinomorus 

gymnocephalus 7,19%, Carangoides 

henladensis 4,19%, Moolgarda perusii 

3,57%, Leioghnatus bindus 3,48%, 

Apogon fragilis 3,06, dan Secutor 

interuptus 2,34%,  seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1. 
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Tabel 1 Spesies Ikan Fototaksis Positif di Perairan Dusun Pare Mas Kawasan  Teluk 

Jukung Kabupaten Lombok Timur. 

No Ordo Family Genus Speseis Nama Lokal 

1 Mugiliformes Mugilidae Moolgarda M. perusii Belanak 

2 Perciformes 

Carangidae 

Atule A. mate Selar 

Gnathanodon G. speciosus Kwee 

Carangoides C. hedladensis Kwee 

Apogonidae 

Apogon A. fragilis Beseng 

Sphaeramia S. orbicularis Merek 

Apogon A. taeniophorus Kerong 

Ambassidae Ambassis A. gymnocephalus Pangkah 

Gobiidae 

Acanthogobius A. lactipes Bluncat 

Acentrogobius A. cyanomos Bluncat 

Ctenogobiops C. feroculus Bluncat 

Leiognathidae 

Leioghnathu L. equulus Petek 

Leioghnatus L. bindus Petek 

Secutor S. interuptus Petek 

Mullidae Upeneus U. sulphureus Kunir 

3 Cluiformes Engraulidae 
Stolephorus S. indicus Teri 

Thryssa T. baelama Daun Bambu 

4 Tetraodontiformes 

Monacanthidae Acreichthys A. tomentosus Kambing 

Tetraodontidae 
Arothron A. manilensis Buntal Pare 

Canthigaster C. compressa Sangga Langit 

Tricanthidae Triacanthus T. nieuhofi Cupang-cupang 

5 Ganorynchiformes Chanidae Chanos C. chanos Bandeng 

6 Beloniformes 
Belonidae Strongilura S. insica Julung-julung 

Hemiramphidae Hyporamphus H. acutus Suri-suri 

7 Atheriniformes Atherinidae Atherinomorus A. lacunosus Kepala Batu 

 

 
Gambar 1 Persentase komposisi spesies ikan fototaksis positif di Perairan Teluk Jukung 

Kabupaten Lombok Timur
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Hasil penelitian menunjukkan 

komposisi spesies tertinggi adalah 

Stolephorus indicus (teri) dengan proporsi 

sebesar 55,74%. Hasil penelitian yang 

sama dilaporkan oleh Gustaman (2012), 

spesies tertinggi yang tertangkap pada 

bagan tancap di Perairan Sungsang 

Sumatera Selatan adalah Stolephorus 

indicus dengan persentasi 56,6%. 

Sebelumnya Hariati dan Wahyono (1994) 

telah melakukan penelitian komposisi hasil 

tangkap perikanan bagan perahu di 

wilayah perairan Sumatera Barat 

mendapatkan spesies dengan komposisi 

terbesar yaitu Stolephorus indicus dengan 

persentase sebesar 58%.  

Tingginya proporsi kehadiran 

Stolephorus indicus dikarenakan ikan 

tersebut merupakan jenis ikan pelagis kecil 

yang hidup membentuk gerombol dalam 

jumlah yang besar. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Gustaman (2012), 

Stolephorus indicus umumnya membentuk 

gerombolan yang sangat besar sehingga 

persentase tertangkapnya ikan pada alat 

tangkap lebih besar. Stolephorus indicus 

yang diperoleh di Perairan Teluk Jukung 

Kabupaten Lombok Timur disajikan pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2 Stolephorus indicus (teri) 

Ikan Stolephorus indicus (teri) menurut 

Van Haselt (1823) memiiliki klasifikasi 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Actinopetrygii 

Ordo   : Cluiformes 

Family  : Engraulidae 

Genus   : Stolephorus 

Spesies  : Stolephorus indicus 

 

Hasil analisis data diperoleh nilai 

indeks keanekaragaman spesies ikan 

fototaksis positif pada lokasi penelitian 

adalah 1,83. Keanekaragaman 

menunujukkan kekayaan spesies dalam 

suatu komunitas. Berdasarkan kriteria 

perhitungan indeks keanekaragaman pada 

lokasi penelitian berada dalam kategori 

sedang.  

Hasil analisis data diperoleh nilai 

indeks keseragaman spesies ikan fototaksis 

positif pada lokasi penelitian adalah 0,57. 

Nilai indeks keseragaman mengukur 

jumlah individu antar spesies dalam suatu 

komunitas. Semakin merata penyebaran 

individu antar spesies, maka keseimbangan 

komunitas semakin meningkat. 

Nilai indeks dominansi pada penelitian 

ini tergolong rendah yaitu 0,31, 

mengindikasikan bahwa terdapat beberapa 

spesies dengan jumlah individu yang 

dominan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa keberadaan spesies-spesies pada 

lokasi penelitian memanfaatkan sumber 

daya secara merata dan memiliki 

kemampuan adaptasi terhadap lingkungan 

yang relatif sama. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Dhahiyat dkk. (2003), 

dominansi spesies pada suatu komunitas 

terjadi karena adanya perbedaan adaptasi 

tiap spesies terhadap lingkungan. Adanya 

dominansi dikarenakan  kondisi 

lingkungan yang sangat menguntungkan 

dalam mendukung pertumbuhan  spesies 

tertentu. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ikan fototaksis positif di Perairan Teluk 

Jukung Kabupaten Lombok Timur terdiri 

dari 15 Family, 7 Ordo, 25 spesies, dengan 

jumlah total individu 3483. Spesies yang 

memiliki persentase kehadiran tertinggi 

yaitu Stolephorus indicus (teri) dengan 

persentase 55,74%. Komunitas ikan 

fototaksis positif di perairan Teluk Jukung 

Kabupaten Lombok Timur memiliki 

indeks keanekaragaman sebesar 1,83, 

indeks keseragaman sebesar 0,57 dan 

indeks dominansi sebesar 0,31. 
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