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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan BPS Kabupaten Tulang Bawang (2012), Sungai Tulang Bawang 

merupakan sungai terpanjang dan terlebar di Provinsi Lampung. Sungai tersebut 

memiliki panjang ± 144.000 m dan  lebar ± 200 m. Selain itu, Sungai Tulang 

Bawang juga memiliki DAS terluas yaitu 1.285 km
2 

(Hasyim dan Nurbaya, 1997). 

Salah satu bagian dari DAS Tulang Bawang adalah Rawa Bawang Latak yang 

terletak di Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala dengan luas mencapai 

± 100 ha. 

Rawa Bawang Latak memiliki keragaman spesies ikan yang sangat tinggi. Salah 

satu jenis ikan yang terdapat di Rawa Bawang Latak adalah ikan tembakang 

(Helostoma temminckii). Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan dan 

beberapa pedagang ikan di pasar tradisional, jumlah tangkapan dan ukuran ikan 

tembakang setiap tahunnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan penangkapan 

yang dilakukan secara berlebihan (overfishing) oleh para nelayan Tulang Bawang 

dan juga minimnya pengetahuan masyarakat Tulang Bawang tentang pentingnya 

kelestarian ikan ini. 

Selain karena aktivitas penangkapan yang berlebih, populasi ikan tembakang di 

Rawa Bawang Latak juga menurun akibat adanya ledakan populasi Ikan nila 
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(Oreochromis niloticus). Keberadaan ikan nila di perairan menjadi ancaman bagi 

ikan tembakang karena ikan nila dapat menjadi kompetitor dalam mencari makan 

atau bahkan menjadi predator bagi ikan tembakang. 

Yulfiperius (2006) menyatakan bahwa untuk menghindari kepunahan dan 

mengembalikan keberadaan jenis-jenis ikan yang hampir punah, perlu adanya 

upaya pelestarian sumberdaya ikan antara lain dengan cara melakukan 

domestikasi. Domestikasi ikan tembakang dilakukan dengan tujuan agar 

kelestarian ikan ini dapat terus terjaga. Selain untuk menjaga kelestarian ikan 

tembakang, domestikasi ikan tembakang dilakukan agar rantai makanan di 

perairan dapat terus berjalan dengan baik. Ikan tembakang merupakan ikan 

pemakan plankton, sehingga apabila jika ikan ini punah maka secara otomatis 

populasi plankton di perairan akan meningkat tajam (blooming plankton). Hal ini 

dapat menyebabkan mata rantai makanan di perairan akan terputus. Sebelum 

dilakukan domestikasi perlu dilakukan beberapa kajian seperti: kajian isi lambung 

(gut content analysis) dan kajian pertumbuhan. Informasi mengenai biologi, 

ekologi dan pengembangbiakan dalam upaya domestikasi perlu diungkap 

sehingga penelitian ini sangat diperlukan. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan 

kebiasaan makan (gut content analysis) ikan tembakang (Helostoma temmincki) di 

Rawa Bawang Latak, Tulang Bawang. 
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1.3. Manfaat  

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

pertumbuhan dan kebiasaan makan (gut content analysis) ikan tembakang di 

Rawa Bawang Latak, Tulang Bawang sebagai langkah awal upaya domestikasi 

ikan tembakang. 

1.4. Perumusan Masalah 

Rawa Bawang Latak merupakan salah satu perairan yang memiliki potensi 

perikanan air tawar yang sangat besar di Kabupaten Tulang Bawang. Rawa 

Bawang Latak menyimpan berbagai jenis ikan konsumsi air tawar yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi. Salah satu jenis ikan konsumsi air tawar yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi  adalah ikan tembakang. Sampai saat ini ikan tembakang 

masih berstatus sebagai ikan liar dan keberadaannya di alam sudah mulai 

berkurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan di Rawa Bawang Latak 

dan wawancara dengan beberapa nelayan di pasar tradisional, ikan tembakang 

ditangkap secara berlebihan (overfishing) dari ukuran yang terkecil hingga ukuran 

yang terbesar. Ikan Tembakang yang masih berukuran kecil sering ditangkap 

untuk dijadikan pakan alami ikan budidaya yang dipelihara pada keramba yang 

ada di Sungai Tulang Bawang. Sedangkan ikan tembakang yang berukuran besar 

dijual di pasar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Penangkapan secara berlebihan 

ini dilakukan karena para nelayan berhasrat untuk mendapatkan ikan tembakang 

yang sedang matang gonad. Hal ini dilakukan karena harga telur ikan tembakang 

yang sangat mahal yaitu Rp 250.000,00/kg. Selain penangkapan secara berlebihan 

yang dilakukan  para nelayan, yang menyebabkan menurunnya populasi ikan 
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tembakang di Rawa Bawang Latak adalah adanya spesies ikan baru di Rawa 

Bawang Latak yaitu ikan nila (Oreochromis niloticus). Ikan nila yang ada di Rawa 

Bawang Latak menjadi ancaman serius bagi ikan-ikan endemik yang ada di Rawa 

Bawang Latak, salah satunya adalah ikan tembakang. Ikan Nila merupakan 

kompetitor dalam mencari makanan dan juga menjadi predator bagi ikan-ikan 

endemik seperti ikan tembakang.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan kelestarian ikan 

tembakang adalah dengan melakukan upaya domestikasi. Menurut Effendie 

(2004), domestikasi spesies adalah menjadikan spesies liar (wild species) menjadi 

spesies budidaya. Terdapat tiga tahapan domestikasi spesies liar, yaitu: 

1. Mempertahankan agar tetap bisa bertahan hidup (survive) dalam 

lingkungan akuakultur (wadah terbatas dan lingkungan terkontrol). 

2. Menjaga agar tetap bisa tumbuh, dan  

3. Mengupayakan agar bisa berkembangbiak dalam lingkungan terkontrol. 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan domestikasi pada 

ikan yaitu dengan melakukan beberapa kajian. Seperti kajian isi lambung (gut 

content analysis) dan pertumbuhan. 

Kajian isi lambung dan pertumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan 

yaitu: (1) Penentuan ikan target pengamatan yaitu ikan tembakang; (2) 

Menetapkan dua stasiun penangkapan ikan sebagai titik-titik pengambilan sampel; 

(3) Penentuan jenis alat tangkap yang digunakan; (4) Melakukan pengamatan isi 

lambung; dan (5) Pengamatan pertumbuhan terhadap ikan tembakang hasil 

tangkapan. 


