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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki sumber daya alam yang 

kaya dan beragam yang dimanfaatkan oleh warga Indonesia sebagai sumber 

makanan utama khususnya protein hewani. Namun potensi perikanan laut di 

Indonesia yang beraneka ragam dan sangat besar belum terlalu dimanfaatkan 

secara maksimal. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia mencapai sekitar 

6,26 juta ton per tahun atau 7% dari total potensi lestari sumber daya ikan laut 

dunia dengan tingkat pemanfaatan oleh nelayan mencapai 5,6 juta ton. Sumber 

daya ikan laut yang memiliki potensi besar yaitu kerang-kerangan, yang termasuk 

komoditas perikanan cukup diminati oleh konsumen. Salah satu jenis kerang-

kerangan yang cukup populer di masyarakat Indonesia yaitu Kerang bambu (Solen 

spp) atau kerang pisau, yang biasa juga disebut Lorjuk oleh masyarakat Madura 

(Dahuri, et al, 2001). 

Kerang bambu atau Lorjuk merupakan komoditas yang paling banyak 

dimanfaatkan di pulau Madura. Lorjuk banyak digunakan sebagai bahan makanan 

khas Madura seperti rengginang Lorjuk, Lorjuk goreng, dan Campur Lorjuk. 

Lorjuk yang banyak digunakan sebagai bahan makanan menyebabkan banyaknya 

aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tanpa memperhatikan potensi 

lestari membuat kerang Lorjuk terancam punah. Selain itu dengan adanya 

penambangan pasir laut oleh manusia, yang merupakan habitat hidup Kerang 

bambu atau Lorjuk menyebabkan keberadaan populasinya akan berkurang. 
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Potensi sumberdaya hayati Lorjuk menarik untuk diteliti lebih dalam mengingat 

permintaannya yang semakin meningkat (Abida et al., 2014). 

Pola pertumbuhan Kerang bambu atau Lorjuk berkaitan dengan ciri 

morfometrik yang bisa dilihat dari hubungan panjang dan beratnya. Morfometrik 

sebagai salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan biota tertentu dengan 

membandingkan bagian dari tubuhnya. Pertumbuhan merupakan pertambahan 

ukuran panjang atau berat dalam suatu waktu. Pola pertumbuhan kerang terdiri 

dari pertumbuhan Isomertrik dan Allometrik. Isometrik artinya pertambahan berat 

sama dengan pertambahan panjang. Sedangkan Allometrik terbagi menjadi 2 yaitu 

allometrik positif dan allometrik negatif. Allometrik positif, adalah pertambahan 

berat lebih besar dari pada pertambahan panjang. Sedangkan Allometrik negatif, 

adalah pertambahan panjang lebih besar dari pada pertambahan berat. Pengukuran 

panjang berat bisa memberikan informasi komposisi stok untuk menentukan 

keberadaan ukuran organisme Kerang bambu atau Lorjuk dalam lingkungan 

perairan tempat hidupnya, mortalitas, pertumbuhan, reproduksi, dan siklus hidup 

sehingga dapat memberikan informasi mengenai selang ukuran organisme kerang 

bambu yang layak ditangkap (Fafioyye, 2005). Kajian terhadap determinasi dari 

dimensi panjang, berat, lebar dan volume cangkang kerang dapat digunakan untuk 

memonitor produksi biomassa pada populasi kerang (Gimin et al., 2004).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan Lorjuk di 

perairan pesisir Pamekasan pulau Madura. Penelitian ini mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Abida et al., (2014) tentang hubungan panjang 

berat Lorjuk (Solen spp) di perairan pesisir pantai Selatan pulau Madura. 
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Penelitian yang dilakukan selama 4 bulan dengan sampel sebanyak 50 ekor 

Lorjuk. 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimanakah pola pertumbuhan dari Kerang bambu atau Lorjuk di perairan 

pantai Pamekasan Madura ? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Mengetahui pola pertumbuhan dari Kerang bambu atau Lorjuk di perairan pantai 

Pamekasan Madura. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Kerang 

bambu atau Lorjuk serta ciri dan karaktersisik mengenai hubungan panjang berat 

Kerang bambu (Solen spp) di perairan pantai Pamekasan Madura. Sebagai 

relefensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan pola hubungan Lorjuk, dan 

memberikan manfaat maupun literature referensi. Selain itu untuk mengetahui 

bagaimana kelangsungan hidup dari Lorjuk di habitatnya termasuk biologi 

pertumbuhannhya. 

1.5. Hipotesis 

H0 : Diduga Hubungan Panjang Berat Kerang Bambu (Solen spp) Di Perairan 

Pesisir Pulau Madura mempunyai pola pertumbuhan Isometrik. 
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H1 : Diduga Hubungan Panjang Berat Kerang Bambu (Solen spp) Di Perairan 

Pesisir Pulau Madura mempunyai pola pertumbuhan Allometrik Positif dan 

Allometrik Negatif. 


