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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tulang Bawang memiliki dua sungai besar yaitu Way Tulang Bawang dan Way 

Mesuji, selain dua sungai besar tersebut terdapat juga sungai-sungai lainnya 

seperti Way Pidada, Way Kanan, Way Kiri. Sebagai sungai yang besar Way 

Tulang Bawang merupakan pusat perekonomian di daerah Tulang Bawang. Way 

Tulang Bawang sebagai sumber daya air yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, 

disamping dipergunakan untuk budidaya perikanan, juga dijadikan sumber 

penting bagi pengairan di daerah pertanian, serta dijadikan prasarana transportasi 

maupun pariwisata. Menurut data dari BPS Kabupaten Tulang Bawang (2012) 

Way Tulang Bawang memiliki panjang sungai 14.423 km
2
. 

Way Tulang Bawang sebagai sumber daya perikanan memiliki banyak spesies 

ikan yang hidup di dalamnya dan 91% spesies tersebut merupakan keluarga 

cyprinidae yang juga merupakan ikan konsumsi yang disukai masyarakat (Yudha, 

2011). Banyaknya masyarakat yang menyukai ikan kelompok ini menyebabkan 

penangkapannya menjadi meningkat. Hal ini diperkirakan  penyebabkan 

kerusakan habitat ikan dan berkurangnya keluarga cyprinidae di Way Tulang 

Bawang dari tahun ke tahun. 

Salah satu keluarga cyprinidae yang cukup banyak ditemukan di Way Tulang 

Bawang adalah ulubatu (Barbichthys laevis ). Daerah penyebaran ulubatu meliputi 

Asia Tenggara yang meliputi hilir delta Mekong, semenanjung Malaysia, 
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Sumatera, Kalimantan, Jawa (Weber and Beaufort 1916; Robert 1989),  lembah 

sungai Mekong yang melintasi negara-negara Laos, Thailand, Cambodia dan 

Vietnam,  serta lembah sungai Chao Phraya di  Thailand (Huckstorf and Freyhof 

2011).   

1.2 Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data biologi perikanan berupa 

morfologi dan morfometri, nisbah kelamin, hubungan panjang dan berat, analisis 

isi lambung, faktor kondisi serta kondisi lingkungan ulubatu yang berasal dari 

Way Tulang Bawang. Data biologi perikanan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai data dasar untuk konservasi dan budidaya. 

1.3 Kerangka pikir 

 

Way Tulang Bawang merupakan aliran sungai yang besar dan saat ini masih 

terdapat kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan tradisional yang 

menggantungkan perekonomiannya dari sungai ini. Banyaknya ikan yang hidup di 

Way Tulang Bawang membuat permintaan ikan lokal meningkat dan para nelayan 

yang mulanya menangkap menggunakan alat tangkap sederhana berupa jaring 

kini tidak sedikit yang beralih ke alat tangkap kimia dan listrik. Hal ini justru 

membuat populasi ikan berkurang, karena tidak hanya menangkap banyak ikan 

alat tangkap tersebut juga telah mengurangi makanan dan juga merusak habitat 

alami mereka. Penggunaan alat tangkap berbahaya secara terus menerus maka 

akan mengurangi stok ikan di Way Tulang Bawang dan menyababkan 

berkurangnya populasi ikan. 
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Ikan lokal keluarga Cyprinidae di Way Tulang Bawang yang masih ditemukan 

adalah ulubatu. Menurut Weber and Beaufort (1916) Lampung merupakan salah 

satu daerah penyebaran  ulubatu di Sumatera. Namun apabila tidak segera 

dilakukan pembudidayaan lebih lanjut maka ulubatu juga akan semakin berkurang 

jumlahnya. 

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan produksi dan menghindari kepunahan 

adalah dengan pembudidayaan. Persyaratan teknis budidaya ikan diawali dengan 

proses domestikasi yang selanjutnya diikuti dengan peningkatan efesiensi sistem 

budidaya (Yani, 1994), akan tetapi sebelum melakukan domestikasi diperlukan 

data dasar berupa data biologi perikanan yang meliputi identifikasi morfologi dan 

morfometri, nisbah kelamin, hubungan panjang dan berat, kajian isi lambung, 

faktor kondisi serta kondisi lingkungan. Perlunya mengungkap  informasi 

mengenai biologi, ekologi dan pengembangbiakan dalam upaya domestikasi, 

maka dalam penelitian ini biologi perikanan ulubatu yang akan menjadi parameter 

pengamatan. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa data biologi 

perikanan ulubatu untuk kepentingan konservasi yaitu pelestarian dan 

perlindungan serta budidaya. 

Ulubatu (Barbichthys laevis) 

 Jumlahnya berkurang di setiap musim  

 Ikan konsumsi yang diminati 

 Masih kurangnya studi tentang ulubatu 

Studi biologi perikanan ulubatu 

~ Identifiikasi          ~ Kajian isi lanbung 

~ Nisbah kelamin        ~ Kondisi lingkungan 

~ Hubungan berat dan 

   panjang  
 

Data dasar untuk konservasi 

dan budidaya 

Way Tulang Bawang (Cakat 

Nyinyik, Ujung Gunung, Rawa 

Bungur dan Pagar Dewa) 

Rawa Bawang 


