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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan morfometri antara cumi-cumi                  
(Loligo edulis) jantan dan betina. Populasi penelitian adalah seluruh cumi-cumi di PPI 
Tanjung Luar. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik kuota yaitu 200 ekor cumi-
cumi yang terdiri dari 111 ekor jantan dan 89 ekor betina. Sampel diperoleh dari pengepul 
sampai mencukupi kuota yang sudah ditentukan. Data dianalisis menggunakan uji_t dua 
sampel bebas dengan taraf signifikan 5 %.  Hasil penelitian menujukkan bahwa tidak ada 
perbedaan rata-rata morfometri cumi-cumi jantan dan betina pada variabel panjang lengan, 
panjang alat hisab, panjang kepala, lebar kepala, panjang sirip, lebar sirip, panjang lengan, 
dan panjang mantel. 
 
Kata Kunci : Morfometri, Cumi-cumi, PPI Tanjung Luar. 
 

ABSTRACT 
A research on the morphometri of squids was conducted to know the morphometri  of 
differen between  male and female squids (Loligo edulis). The population were all of the 
squids in the PPI of Tanjung Luar during the month of June-July 2017. Samples were 
determined using a quota sampling tehnique, which consisted of 200 squid : 111 males and 
89 females. Samples were obtained from the middleman until the decided quota was 
fulfilled. Data were analyzed using t_test of two independence variable at 5 % significant 
level. The results showed that there was no different the morphometri of male and female 
squids based on the averages tentacle length, club length, head length, head width, dorsal 
mantle length, fin width, fin length, first arm length,  second arm length,  third arm length, 
and forth arm length. 

 

Keywords : Morphometri, squids, Tanjung Luar of PPI 
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I. PENDAHULUAN 

 

Salah satu hasil tangkapan 

sumberdaya ikan yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi adalah cumi-cumi. Ketika 

musim tangkap tiba, harga cumi-cumi 

segar antar nelayan per kilogram berkisar 

antara Rp.20.000,00-25.000,00 (Santoso, 

2015). Cumi-cumi merupakan hewan 

dengan tubuh yang lunak. Ciri khas dari 

cumi-cumi adalah memiliki tinta hitam 

yang berguna untuk melindungi diri dari 

mangsa. Sebagai spesies neritik, cumi-

cumi mempunyai distribusi hampir 

diseluruh perairan dekat pantai dan 

disekitar pulau-pulau (Hartati, 1998). 

Tanjung Luar merupakan salah 

satu desa yang cukup terkenal sebagai desa 

nelayan. Tanjung Luar juga merupakan 

pusat pendaratan hasil tangkapan nelayan 

yang ditangkap di perairan Selat Alas. 

Sebagian besar penduduk desa Tanjung 

Luar mencari nafkah sebagai nelayan, hal 

ini disebabkan karena kondisi alam desa 

Tanjung Luar merupakan daerah pantai 

sehingga menuntut masyarakat untuk lebih 

banyak bergerak dalam bidang perikanan, 

khususnya dalam perikanan laut.  

Salah satu hasil tangkapan 

nelayan terbesar kedua setelah ikan adalah 

cumi-cumi. Usaha penangkapan cumi-

cumi di perairan Selat Alas sudah 

berkembang sejak dulu. Jumlah nelayan 

yang menangkap cumi-cumi juga semakin 

meningkat seperti yang dilaporkan oleh 

Hartati (1998), yang menyatakan 

peningkatan jumlah armada penangkapan 

berlangsung dengan cepat selama periode 

1960-1978 yaitu dari 60 unit menjadi 700 

unit, hal ini menyebabkan peningkatan 

hasil tangkapan cumi-cumi yaitu dari 70 

ton menjadi 1200 ton. Karnan et al. (2012) 

juga mengatakan jumlah tangkapan dan 

harga jual cumi-cumi di perairan Selat 

Alas cukup menonjol jika dibandingkan 

dengan jenis tangkapan lainnya. Oleh 

karena itu, nelayan lebih banyak 

menangkap cumi-cumi. 

Kehidupan ekonomi masyarakat 

pantai khususnya nelayan tergantung pada 

sumberdaya perikanan yang ada disekitar 

mereka. Eksploitasi yang terjadi secara 

terus-menerus dengan menggunakan alat 

yang efisien hanya akan memberikan 

keuntungan dalam jangka pendek, karena 

semakin lama sumberdaya perikanan akan 

semakin terdeplesi, mengakibatkan 

pendapatan nelayan juga semakin 

berkurang. Apabila penangkapan ini 

dilakukan secara terus-menerus maka 

dapat mengancam kelestarian sumberdaya 

perikanan karena apabila ikan-ikan 

ditangkap terus-menerus berarti tidak 

memberikan kesempatan bagi ikan-ikan 

untuk tumbuh pada ukuran-ukuran tertentu 

sehingga stok ikan di perairan menjadi 

terancam. 
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Nelayan di Tanjung Luar 

melakukan penangkapan cumi-cumi 

menggunakan alat tangkap yang tidak 

ramah lingkungan (Karnan, 2012). 

Nelayan yang menangkap cumi-cumi 

dewasa yang bertelur akan mengurangi 

jumlah cumi-cumi yang mampu 

melakukan pemijahan sehingga 

menyebabkan terganggunya proses 

pertumbuhan cumi-cumi. Terganggunya 

proses pertumbuhan cumi-cumi dapat 

berpengaruh terhadap ukuran cumi-cumi 

yang ditangkap semakin kecil. Selain itu 

juga dapat menyebabkan berkurangnya 

peluang cumi-cumi yang masih muda 

untuk menjadi cumi-cumi dewasa (Hartati, 

1998).  

Sampai saat ini, penelitian 

morfometri cumi-cumi (Loligo edulis) 

belum pernah dilakukan di Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Luar. 

Penelitian morfometri cumi-cumi 

bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai kisaran ukuran tubuh, umur, dan  

jenis kelamin cumi-cumi yang ditangkap 

nelayan 

 

II. BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Desa 

Tanjung Luar Lombok Timur (Gambar 1) 

pada bulan Juni-Juli 2017. 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Peneltian 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan keadaan atau status 

fenomena dengan mempelajari hal-hal 

yang berhubungan dengan obyek yang 

diteliti (Arikunto, 2010). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi lapangan dan pengukuran 

langsung 



4 
 

Variabel biologi yang diukur pada 

penelitian ini adalah panjang tentakel, 

panjang alat hisab, panjang kepala, lebar 

kepala, panjang mantel, panjang sirip, 

lebar sirip, dan panjang lengan (Cheng et 

al., 2010). 

Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh cumi-cumi (Loligo edulis) yang 

didaratkan di PPI Tanjung Luar. Teknik 

penentuan sampel pada penelitian ini 

adalah teknik sampel kuota, yaitu teknik 

penentuan sampel dari populasi yang 

didasarkan pada pertimbangan tertentu 

dari peneliti (Riduwan, 2013). Jumlah 

sampel yang ditetapkan sebanyak 200 

individu cumi-cumi (Loligo edulis). 

Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan metode obsevasi atau 

pengamatan. Peneliti melakukan observasi 

hasil tangkapan nelayan yang 

dikumpulkan pengepul dan memisahkan 

cumi-cumi yang memiliki kelengkapan 

anggota tubuh sesuai jenis kelaminnya. 

Selanjutnya cumi-cumi diukur 

morfometriknya.  

 Morfometri cumi-cumi dianalisis 

menggunakan uji_t dua variabel bebas 

pada taraf signifikan 5% dengan alat bantu 

program Microsoft Excel 2007 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Rasio Cumi-cumi Jantan dan 

Betina 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dua ratus ekor cumi-cumi yang 

diamati dalam penelitian ini terdiri dari 

111 berjenis kelamin jantan dan 89 betina, 

atau dengan kata lain yaitu rasio kelamin 

adalah 1,2 : 1.  

Hasil tangkapan nelayan yang 

didaratkan di PPI Tanjung Luar didapatkan 

rasio cumi-cumi jantan lebih besar 

dibandingkan dengan cumi-cumi betina. 

Tingginya rasio cumi-cumi jantan daripada 

cumi-cumi betina diduga dapat 

menyebabkan terganggunya rekruitmen 

cumi-cumi di alam. Kondisi ini sama 

dengan hasil penelitian yang didapatkan 

Inayah (2013) yang menunjukkan jumlah 

cumi-cumi jantan selalu lebih banyak 

daripada cumi-cumi betina yaitu 107 : 93 

atau 1,07 : 0,95. Reny (2013) juga 

melaporkan, jumlah cumi-cumi (Loligo 

edulis) jantan hampir 8 kali lebih tinggi 

dari jumlah cumi-cumi betina. Tingginya 

jumlah rasio cumi-cumi jantan daripada 

cumi-cumi betina dapat mempengaruhi 

kelestarian karena peluang jantan lebih 

banyak daripada betina akan memperkecil 

jumlah keturunan 

 

B. Variasi Morfometri  

Panjang Tentakel Cumi-cumi 

Panjang tentakel cumi-cumi 

(Loligo edulis) yang diamati di PPI 

Tanjung Luar memiliki rentang antara 6,0 
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cm-9,9 cm. Rata-rata ukuran panjang 

tentakel cumi-cumi jantan memiliki 

rentang antara 5,5 cm-10,6 cm, sedangkan 

cumi-cumi betina memiliki rentang antara 

6,0 cm-11,8 cm (Gambar 4.1). Rata-rata 

(±SD) panjang tentakel cumi-cumi yang 

diamati yaitu 5,5 ±1,14 cm. Rata-rata 

(±SD) panjang tentakel cumi-cumi jantan 

yaitu 6,2 ±1,15 cm sedangkan cumi-cumi 

betina 6,2 ±1,15 cm. Hasil analisis uji_t 

dua sampel bebas menunjukkan, bahwa 

ukuran panjang tentakel cumi-cumi jantan 

dan betina di Pangkalan Pendaratan Ikan 

(PPI) Tanjung Luar tidak memiliki 

perbedaan secara signifikan (t 

hitung=0,98<t tabel=4,30; α=0,05). 

 

 

Gambar 4.1. Perbandingan Rata-Rata Panjang Tentakel Cumi-cumi  Jantan dan Betina 

Panjang Alat Hisab Cumi-cumi 

Panjang alat hisab cumi-cumi 

(club) yang diamati di PPI Tanjung Luar 

memiliki rentang antara 1,1 cm-4,3 cm. 

Ukuran panjang alat hisab cumi-cumi 

jantan memiliki rentang antara 1,1 cm-4,3 

cm, sedangkan cumi-cumi betina memilki 

rentang antara 1,2 cm-3,4 cm (Gambar 

4.2). Panjang alat hisab cumi-cumi jantan 

dan betina tidak terdapat perbedaan secara 

signifikan (t hitung=0,92<t tabel=4,30; 

α=0,05). Rata-rata (±SD) panjang alat 

hisab cumi-cumi yang diamati sebesar 

1,1±0,59 cm. Rata-rata (±SD) panjang alat 

hisab cumi-cumi  jantan sebesar 1,1±0,58 

cm sedangkan betina 1,2±0,56. 
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Gambar 4.2. Perbandingan Rata-Rata Panjang Club Cumi-cumi Jantan dan Betina 
 
Panjang Kepala Cumi-cumi 

Panjang kepala cumi-cumi (Loligo 

edulis) yang diamati di PPI Tanjung Luar 

memiliki rentang antara 1,1 cm-3,5 cm. 

Ukuran rata-rata panjang kepala cumi-

cumi jantan memiliki rentang antara 1,0 

cm-3,6 cm, sedangkan cumi-cumi betina 

memiliki rentang antara 1,1 cm-3,6 cm 

(Gambar 4.3). Rata-rata (±SD) ukuran 

panjang kepala cumi-cumi sebesar 

1,0±0,58 cm. Panjang kepala cumi-cumi 

jantan memiliki rata-rata (±SD) sebesar 

1,0 cm±0,42 cm, sedangkan cumi-cumi 

betina memiliki rata-rata (±SD) sebesar 

1,1 cm±0,51 cm. Hasil analisi uji_t dua 

sampel bebas menunjukkan bahwa 

panjang kepala cumi-cumi jantan dan 

betina tidak memiliki perbedaan secara 

signifikan (t hitung=0,94<t tabel=4,30; 

α=0,05). 

 
Gambar 4.3. Perbandingan Rata-Rata Panjang Kepala Cumi-cumi Jantan dan Betina. 
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Lebar Kepala Cumi-cumi 

Lebar kepala cumi-cumi (Loligo 

edulis) yang diamati memiliki rentang 

antara 1,0 cm-3,7 cm. Ukuran rata-rata 

lebar kepala cumi-cumi jantan memilki 

rentang antara 1,0 cm-3,6 cm, sedangkan 

cumi-cumi betina memiliki rentang antara 

1,0 cm-3,7 cm (Gambar 4.4). Lebar kepala 

cumi-cumi memiliki rata-rata (±SD) 

sebesar 1,0±0,64 cm. Rata-rata (±SD) 

lebar kepala cumi-cumi jantan sebesar 

1,0±0,42 cm sedangkan cumi-cumi betina 

1,1±0,51 cm. Hasil analisi uji_t dua 

sampel bebas menunjukkan bahwa lebar 

kepala cumi-cumi jantan dan betina tidak 

memiliki perbedaan secara signifikan (t 

hitung=0,91<t tabel=4,30; α=0,05). 

 
Gambar 4.4. Perbandingan Rata-Rata Lebar Kepala Cumi-cumi Jantan dan Betina 
 

Lebar Sirip Cumi-cumi 

Lebar sirip cumi-cumi (Loligo 

edulis) yang diamati memiliki rentang 

antara 1,2 cm-6,9 cm. Ukuran rata-rata 

lebar sirip cumi-cumi jantan memiliki 

rentang antara 2,5 cm-11,6 cm, sedangkan 

cumi-cumi betina memiliki rentang antara 

2,5 cm-10,5 cm. Lebar sirip cumi-cumi 

memiliki rata-rata (±SD) sebesar 1,3±0,99 

cm. Lebar sirip cumi-cumi jantan memiliki 

rata-rata (±SD) sebesar 2,0±0,75 cm, 

sedangkan lebar sirip cumi-cumi betina 

memilki rata-rata (±SD) sebesar 1,3±0,98 

cm. Hasil analisi uji_t dua sampel bebas 

menunjukkan bahwa lebar sirip cumi-cumi 

jantan dan betina tidak memiliki perbedaan 

secara signifikan (t hitung=0,57<t 

tabel=4,30; α=0,05. 
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Gambar 4.5. Perbandingan Rata-Rata Lebar Sirip Cumi-cumi Jantan dan Betina 

 

Panjang Sirip Cumi-cumi 

Ukuran panjang sirip cumi-cumi 

(Loligo edulis) yang diamati memiliki 

rentang antara 2,2 cm-11,6 cm. Panjang 

sirip cumi-cumi jantan memiliki rentang 

antara 2,0 cm-6,9 cm, sedangkan cumi-

cumi betina memiliki rentang antara 1,3 

cm-6,6 cm (Tabel 4.1 dan Gambar 4.6). 

Panjang sirip cumi-cumi memiliki rata-rata 

(±SD) sebesar 2,2±1,77 cm. Rata-rata 

(±SD) panjang sirip cumi-cumi jantan 

sebesar 2,5±1,87 cm sedangkan cumi-cumi 

betina 2,2±1,71. Rata-rata (±SD) panjang 

sirip cumi-cumi jantan dan betina tidak 

memiliki perbedaan secara signifikan (t 

hitung=0,62<t tabel=4,30; α=0,05). 

 
Gambar 4.6. Perbandingan Rata-Rata Panjang Sirip Cumi-cumi Jantan dan Betina 
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Panjang lengan cumi-cumi diukur 

dalam empat variabel, yaitu panjang 

lengan ke-l, panjang lengan ke-2, panjang 

lengan ke-3 dan panjang lengan ke-4. 

Panjang lengan ke-1 cumi-cumi memiliki 
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memiliki rentang antara 1,3 cm-5,0 cm, 

sedangkan cumi-cumi jantan memiliki 

rentang antara 1,4 cm-5,1 cm (Gambar 

4.7). Rata-rata (±SD) panjang lengan ke-1 

cumi-cumi yang diamati yaitu 1,3±0,70 

cm. Panjang lengan ke-1 cumi-cumi jantan 

memiliki rata-rata (±SD) sebesar 1,5±0,64 

cm, sedangkan cumi-cumi betina 1,3±0,73 

cm. Hasil analisis uji_t dua sampel bebas 

menunjukkan bahwa ukuran panjang 

lengan ke-1 cumi-cumi jantan dan betina 

di PPI Tanjung Luar tidak memiliki 

perbedaan secara signifikan (t 

hitung=0,92<t tabel=4,30; α=0,05). 

Panjang lengan ke-2 cumi-cumi 

yang diamati memiliki rentang antara 1,5 

cm-5,2 cm. Ukuran rata-rata panjang 

lengan ke-2 cumi-cumi betina memiliki 

rentang antara 1,5 cm-5,2 cm, sedangkan 

cumi-cumi jantan memiliki rentang antara 

1,7 cm-4,9 cm (Gambar 4.7). Rata-rata 

(±SD) panjang lengan ke-2 cumi-cumi 

yang diamati sebesar 1,5±0,69 cm. 

Panjang lengan ke-2 cumi-cumi jantan 

memiliki rata-rata (±SD) sebesar 1,7±0,53 

cm, sedangkan cumi-cumi betina 1,5±0,69 

cm. Hasil analisis uji_t dua sampel bebas 

menunjukkan bahwa panjang lengan ke-2 

cumi-cumi jantan dan betina di PPI 

Tanjung Luar tidak memiliki perbedaan 

secara signifikan (t hitung=0,85<t 

tabel=4,30; α=0,05). 

Panjang lengan ke-3 cumi-cumi 

yang diamati memiliki rentang antara 1,9 

cm-5,9 cm. Ukuran rata-rata panjang 

lengan ke-3 cumi-cumi betina memiliki 

rentang antara 1,5 cm-5,9 cm, sedangkan 

cumi-cumi jantan memiliki rentang antara 

2,0 cm-5,7 cm (Gambar 4.7). Panjang 

lengan ke-3 cumi-cumi yang diamati 

memiliki ukuran rata-rata (±SD) sebesar 

1,9±0,78 cm. Rata-rata (±SD) panjang 

lengan ke-3 cumi-cumi jantan sebesar 

2,3±0,80 cm, sedangkan cumi-cumi betina 

1,9±0,75 cm. Hasil analisis uji_t dua 

sampel bebas menunjukkan bahwa ukuran 

panjang lengan ke-3 cumi-cumi jantan dan 

betina di PPI Tanjung Luar tidak memiliki 

perbedaan secara signifikan (t 

hitung=0,83<t tabel=4,30; α=0,05). 

Panjang lengan ke-4 yang diamati 

memiliki rentang antara 1,5 cm-5,2 cm. 

Ukuran rata-rata panjang lengan ke-4 

cumi-cumi betina memiliki rentang antara 

1,5 cm-5,2 cm, sedangkan cumi-cumi 

jantan memiliki rentang antara 1,7 cm-4,9 

cm. (Gambar 4.7). Rata-rata panjang 

lengan ke-4 cumi-cumi yang diamati 

memiliki ukuran rata-rata (±SD) sebesar 

1,5±0,69 cm. Panjang lengan ke-4 cumi-

cumi jantan memiliki rata-rata (±SD) 

sebesar 1,8±0,68 cm, sedangkan cumi-

cumi betina 1,5±0,69 cm. Hasil analisis 

uji_t dua sampel bebas menunjukkan 

bahwa ukuran panjang lengan ke-4 cumi-



10 
 

cumi jantan dan betina di PPI Tanjung 

Luar tidak memiliki perbedaan secara 

signifikan (t hitung=0,85<t tabel=4,30; 

α=0,05). 

 

Gambar 4.7. Perbandingan Rata-Rata Lengan Cumi-cumi Jantan dan Betina  

Panjang Mantel Cumi-cumi 

Panjang mantel cumi-cumi (Loligo 

edulis) yang diamati memiliki rentang 

antara 7,2 cm-21,6 cm. Ukuran rata-rata 

panjang mantel cumi-cumi betina memiliki 

rentang antara 9,6 cm-20,4 cm, sedangkan 

cumi-cumi jantan memiliki rentang antara 

7,2 cm-18,6 cm. Rata-rata (±SD) panjang 

mantel cumi-cumi sebesar 14,07±2,60 cm. 

Panjang mantel cumi-cumi jantan 

memiliki rata-rata (±SD) sebesar 8,9 

cm±2,67 cm, sedangkan cumi-cumi betina 

memiliki rata-rata (±SD) sebesar 9,6 

cm±2,49 cm. Hasil analisis uji_t dua 

sampel bebas menunjukkan bahwa ukuran 

panjang mantel cumi-cumi jantan dan 

betina di PPI Tanjung Luar tidak memiliki 

perbedaan secara signifikan (t 

hitung=0,96<t tabel=4,30; α=0,05). 
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Gambar 4.8. Perbandingan Rata-Rata Panjang Mantel Cumi-cumi Jantan dan Betina. 

Berdasarkan ukuran panjang mantel, cumi-cumi dikelompokkan menjadi empat 

kelompok sbb: 

Kelompok Interval Jumlah 
(Ekor) 

Proporsi 
(%) 

1 0-11,47 29 14,5  
2 11,47-14,07 72 36  
3 14,07-16,67 70 35  
4 16,67-21,6 29 14,5  

Jumlah 200 100  

 

Dari tabel 4.1, dapat dilihat bahwa 

ukuran panjang mantel cumi-cumi (Loligo 

edulis) yang berkisar antara 11,47-16,67 

cm sebanyak 71 %. Panjang mantel 

dengan kisaran 0-11,47 cm dan 16,67-21,6 

cm sebanyak 14,5 %. Dari persentase 

tersebut, dapat dilihat ukuran panjang 

mantel yang paling mendominasi berada 

pada kisaran antara 11,47-16,67 cm yaitu 

sebanyak 142 ekor. 

Pengukuran panjang mantel pada 

cumi-cumi bertujuan untuk mempermudah 

pengelompokkan pertumbuhan pada suatu 

populasi cumi-cumi. Berdasarkan hasil 

pengukuran, ditemukan panjang mantel 

cumi-cumi betina lebih panjang 

dibandingkan cumi-cumi jantan yaitu 9,6 

cm sampai 21,6 cm, sedangkan cumi-cumi 

jantan hanya 7,2 cm sampai 18,6 cm. 

Sebelumnya Hufiadi (2001) menemukan 

ukuran panjang mantel cumi-cumi di 

perairan Tanjung Luar berkisar antara 11,0 

cm sampai 12,0 cm. Sedangkan 

Tasywiruddin (1994) menemukan ukuran 

panjang mantel cumi-cumi (Loligo edulis) 

di perairan Selat Alas berkisar antara 8,3-

19,0 cm. Sementara Reny (2013) 

menemukan ukuran panjang mantel cumi-
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cumi (Loligo edulis) di perairan Rembang 

8,7 cm dan di perairan Cirebon 16,5 cm. 

Baskoro et al (2011) dan Purwangka 

(1998) mengatakan panjang mantel 

maksimum cumi-cumi (Loligo edulis) 

dapat mencapai 30 cm. Berdasarkan  tabel 

4.1, dapat dilihat kelompok cumi-cumi jika 

dilihat dari panjang mantel yaitu 

dikelompokkan menjadi empat kelompok. 

Pada kelompok pertama, ukuran panjang 

mantel dengan kisaran 7-11,47 cm dengan 

proporsi sebesar 14,5 % sebanyak 29 ekor. 

Kelompok kedua dengan ukuran panjang 

mantel 11,48-14,07 cm dengan proporsi 

sebesar 36 % sebanyak 72 ekor. Kelompok 

ketiga dengan ukuran panjang mantel 

14,08-16,67 cm dengan proporsi sebesar 

35 % sebanyak 70 ekor. Kelompok 

keempat dengan ukuran panjang mantel 

16,68-21,6 cm dengan proporsi sebesar 

14,5 % sebanyak 29 ekor.  

Sementara untuk panjang total 

cumi-cumi (Loligo edulis) yang diamati di 

PPI Tanjung Luar ditemukan panjang total 

untuk cumi-cumi betina berkisar antara 

15,6 cm-30,7 cm sedangkan cumi-cumi 

jantan berkisar antara 12,7 cm-35,5 cm. 

Dilokasi lain Inayah (2013) menemukan 

ukuran panjang total cumi-cumi betina 

15,5 cm sampai 31,0 cm dan cumi-cumi 

jantan memiliki ukuran panjang sekitar 

14,0 cm sampai 35,5 cm. Sedangkan hasil 

penelitian Muzakkir (2012), menunjukkan 

bahwa populasi cumi-cumi di perairan 

Kabupaten Baru memiliki kisaran panjang 

3-16 cm yang terdiri atas tiga kelompok 

umur, yaitu 3-9 cm untuk kelompok umur 

pertama, 9-12 cm untuk kelompok umur 

kedua, dan 12-16 cm untuk kelompok 

umur ketiga. Jika dibandingakn 

berdasarkan hasil penelitian di perairan 

Kabupaten Baru, cumi-cumi yang 

didaratkan nelayan di PPI Tanjung Luar 

rata-rata termasuk kedalam kelompok 

umur ketiga dengan ukuran panjang 

mantel berkisar antara 11,47-14,0 cm yaitu 

sebanyak 72 ekor dari jumlah sampel 

secara keseluruhan. Perbedaan ukuran 

cumi-cumi di setiap perairan bervariasi 

dapat disebabkan karena beberapa faktor, 

diantaranya: lingkungan yang berbeda, 

kondisi habitat, kualitas air, musim dan 

perbedaan jenis kelamin. 

Hasil pengukuran variasi 

morfometri cumi-cumi jantan dan betina 

tidak didapatkan perbedaan secara 

signifikan. Hasil penelitian morfometri 

tersebut membuktikan bahwa tidak adanya 

variasi morfometri antara cumi-cumi 

jantan dan betina yang didaratkan oleh 

nelayan di PPI Tanjung Luar. Artinya, 

ukuran cumi-cumi (Loligo edulis) yang 

didaratkan di PPI Tanjung Luar relatif 

sama. 

Hasil tangkapan cumi-cumi yang 

didaratkan nelayan di PPI Tanjung Luar 

sudah memenuhi standar dilihat dari 

ukuran cumi-cumi yang layak tangkap, hal 
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ini dilihat dari ukuran panjang total cumi-

cumi (Loligo edulis) yang ditangkap 

nelayan berada pada rentangan 12,7 cm-

35,5 cm. Oemar (1999) juga mengatakan 

ukuran layak tangkap cumi-cumi 

mempunyai kisaran panjang 15,0 cm-15,9 

cm. Menurut Kramadibrata (1996), ukuran 

layak tangkap cumi-cumi yaitu dengan 

panjang 15 cm-20 cm. Sedangkan menurut 

Kastawi (2003), dalam bukunya Zoologi 

Vertebrata bahwa cumi-cumi yang layak 

tangkap dan dikonsumsi untuk kebutuhan 

pangan dengan panjang 10 cm-70 cm. 

Berdasarkan ukuran panjang 

mantel, cumi-cumi yang layak tangkap 

memiliki ukuran panjang mantel 

maksimum 30 cm (Purwangka, 1998). 

Dari hasil penelitian, panjang mantel 

cumi-cumi sebagaian besar yang 

didaratkan di PPI Tanjung Luar berada 

pada kondisi yang sudah layak tangkap 

dengan proporsi sebesar 85,5 %. Akan 

tetapi, ada sekitar 14,5 % cumi-cumi yang 

didaratkan di PPI Tanjung Luar masih 

dalam kondisi belum layak tangkap, hal ini 

apabila terus dilakukan maka akan 

mengakibatkan terganggunya rekruitmen 

cumi-cumi di alam dan pada akhirnya 

nelayan akan sulit mendapatkan cumi-

cumi di alam. Pemberlakuan ukuran layak 

tangkap untuk cumi-cumi sangat 

diperlukan guna menjaga kelestarian 

sumberdaya cumi-cumi. Penetapan ukuran 

layak tangkap cumi-cumi sangat penting 

diterapkan agar sumberdaya cumi-cumi di 

alam tetap terjaga.  

 

IV. KESIMPULAN 

1. Struktur populasi cumi-cumi 

(Loligo edulis) yang didaratkan di 

PPI Tanjung Luar berdasarkan 

rasio jenis kelamin yakni 1,2:1. 

2. Variasi morfometri cumi-cumi 

(Loligo edulis) jantan dan betina 

yang didaratkan di PPI Tanjung 

Luar tidak memiliki perbedaan 

secara signifikan. 
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