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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas hasil tangkapan 
menggunakan alat tangkap togok. Penelitian ini dilaksanakan di perairan Kampung 
Laut, Kuala Jambi, Tanjung Jabung Timur. Adapun peralatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 9  (Sembilan) jaring togok, kapal, pantul (galah), batang 
pohon pinang (awangan), timbangan, dan keranjang kapal. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik 
pengambilan sampel secara sensus. Penelitian ini menggunakan Analisis laju 
tangkap menggunakan interpretasi formulasi Spare & Vennema (1999), dimana laju 
tangkapan merupakan perbandingan hasil tangkapan dengan upaya penangkapan. 
Peubah yang diamati yaitu data berat hasil tangkapan pada alat tangkap togok 
serta waktu pengoperasiannya.  
Berdasarkan hasil pengoperasian yang dilakukan pada 9 alat tangkap togok 
selama 15 kali penangkapan mendapatkan 10 jenis, total keseluruhan hasil 
tangkapan sebanyak 592.560 gram dengan rata-rata hasil tangkapan pertogok 
sebesar 4.389 gram.  
Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa produktivitas setiap togok dalam satu 
jam sebanyak 1.097 gram dan proporsi tertinggi terdapat pada hasil tangkapan 
udang kuning (Metapanaeus brevicornis) sebesar 45% dan terendah terdapat pada 
kepiting (Scylla serrata) sebesar 1%. 

 
Kata kunci: produktivitas, laju tangkap, togok 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

merupakan sentra produksi perikanan yang cukup 
potensial, hal tersebut karena Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur memiliki wilayah geografis yang 
sangat strategis dalam sektor perikanan dan 
perdagangan. Luas areal perairan laut 77.752 Ha, 
pada tahun 2012 total produksi ikan di wilayah 
Tanjung Jabung Timur mencapai 23.678 ton. 
Penghasil utama dari sektor perikanan di 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Kecamatan 
Kuala Jambi, Mendahara, Nipah Panjang, Sadu 
dan Muara Sabak Timur (Dinas Kelautan 
danPerikanan Provinsi Jambi, 2016). 

Kecamatan Kuala Jambi memiliki 2 
Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Laut dan 
Kelurahan Tanjung Solok. Kelurahan Tanjung 
Solok merupakan pusat pengumpulan serta 
perdagangan ikan hasil tangkapan nelayan (Ridho, 
2008). Sedangkan Kelurahan Kampung Laut  

 
 

merupakan wilayah pesisir yang memiliki perairan 
dengan tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi 
serta terdapat berbagai jenis hasil tangkapan laut. 

Ada berbagai macam alat tangkap yang 
digunakan nelayan di Kampung Luat, diantaranya 
adalah togok, sondong, jaring ikan dan jaring 
udang. Salah satu alat tangkap yang digunakan 
nelayan dengan target tangkapan utama udang 
adalah alat tangkap togok, Jaring togok adalah alat 
tangkap berbentuk jaring kantong yang 
dioperasikan secara pasif (pasang dan menunggu), 
menyaring ikan dan udang yang hanyut atau 
berenang bersama arus air pasang atau arus air 
surut.  Ikan dan udang yang tertangkap dominasi 
ukuran individu kecil karena tidak mampu berenang 
melawan derasnya arus air sehingga terdesak dan 
terkumpul dalam kanotong hasil (Rupawan et al., 
2009).  Alat tangkap ini baru dioperasikan sekitar 6 
tahun yang lalu hingga saat ini. Musim 
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penangkapan alat tangkap togok adalah pada 
bulan Maret-November sedangkan pada bulan 
Desember-Februari merupakan musim panceklik 
atau tidak melakukan penangkapan. 

Produktivitas dan ketersediaan ikan untuk 
perikanan bervariasi dari tahun ke tahun dengan 
adanya perubahan musim. Sehingga upaya 
penangkapan tidak terkontrol dengan baik, serta 
dapat berdampak pada hasil tangkapan yang 
diperoleh oleh nelayan. Dengan demikian tujuan 
penelitian ini mengkaji produktivitas hasil 
tangkapan alat tangkap togok di perairan Kampung 
Laut Kuala Jambi Tanjung Jabung Timur.  

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini dilakasanakan di Kelurahan 

Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada bulan 
Agustus-September 2020.  Materi yang digunakan 
pada penelitian ini adalah hasil tangkapan udang 
menggunakan alat tangkap togok.  

Adapun peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 9 jaring togok, kapal, pantul 
(galah), batang pohon pinang (awangan), 
keranjang, timbangan,keranjang kapal, termometer, 
pH meter dan Secchi Disc untuk mengukur 
kecerhan air.  Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif dengan teknik 
pengambilan data secara sensus yang dilakukan 
selama 15 kali pengambilan data terhadap seluruh 
total hasil tangkapan yang didapatkan pada 
pengoperasian alat tangkap. 

Data yang dihimpun terdiri dari data primer 
dan data sekunder. Data primer meliputi: berat hasil 
tangkapan yang terdapat pada alat tangkap togok, 
waktu pengoperasian alat tangkap togok dan data 
parameter air antara lain: (kuat arus, pH, salinitas, 
kecerahan dan suhu). Data sekunder meliputi data 
yang bersumber dari pihak lain seperti:  BPS, 
jurnal, buku, dan lain-lain. 
 
Analisis Data 

Analisis laju tangkap menggunakan 
interpretasi formulasi Spare and Vennema (1999) 
sebagai berikut:  

 
 
 

Keterangan:  
Laju tangkap :  Laju tangkap (kg/jam)  
Catch  :  Hasil tangkapan (kg)    
Effort  : Upaya penangkapan (dikonversi  
                               dari per towing/hauling/trip  
                               dalam satuan jam)  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kondisi Umum Penelitian 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 
daerah pemekaran di Provinsi Jambi. Letak 
Kabupaten strategis yang memiliki luas 5.330 km, 
karena berdekatan dengan pusat pertumbuhan 
regional Singapura-Batam-Johor. Memiliki kawasan 
pesisir pantai seluas 561,36 km dengan jumlah 24 
pulau-pulau kecil. Kabupaten ini secara geografis 
terletak pada 0.530 – 1.410 LS dan 103.230 – 104.310 
BT. Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memiliki 
potensi perikanan tangkap yaitu 23.678 ton/tahun 
atau 38% yang dimanfaatkan (Dinas Kelautan dan 
Perikanan, 2011). Batas-batas Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat mencakup: sebelah Utara berbatasan  
dengan Laut Cina Selatan; Selatan dengan wilayah 
Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera 
Selatan;  sebelah Barat dengan wilayah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat dan sebelah Timur 
berbatasan  dengan Laut Cina Selatan 

Lokasi penelitian di Kampung Laut 
merupakan perairan yang memiliki dasar yang 
bersubstrat lumpur. Alat tangkap yang berjumlah 9 
alat tangkap togok berada di parit V dekat dengan 
pemukiman masyarakat Desa Kampung Laut. Jarak 
dari fishing base menuju tempat pengoperasian alat 
tangkap togok yaitu 10 menit. Lokasi pengoperasian 
alat bantu togok ini masih dipengaruhi oleh aktivitas 
masyarakat, banyak ditemukannya sampah berupa 
sampah organic rumah tangga dan limbah plastik 
serta menjadi tempat alur kapal nelayan sehingga 
lokasi ini banyak terjadi aktivitas masyarakat sehari-
hari. Pengambilan data penelitian produktivitas hasil 
tangkapan togok dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Lokasi Stasiun Penelitian 

Deskripsi Alat Tangkap Togok 

Togok merupakan alat tangkap statis yang 

bersifat menunggu dan menjebak ikan dan udang 

yang masuk kedalam kantong togok dengan 

bantuan arus. Alat tangkap togok terdiri dari dua 

komponen utama yaitu kerangka togok dan jarring 

togok.  

 

 

Panjang togok 13 meter dengan meshsize 1 ; 0,75 ; 

dan 0,5 inch sebagai kantong hasil, bagian kantong 

memiliki ukuran mata jaring yang lebih kecil karena 

merupakan tempat hasil tangkapan ditampung. 

Konstruksi togok dapat dilihat pada gambar 2. 

 

                                                   Gambar 2. Alat Tangkap Togok 

Parameter Lingkungan 

Hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh 

kualitas air di perairan habitat tersebut, adapun  

 

parameter lingkungan yang diukur selama ini 

meliputi:  suhu, pH dan salinitas, kecerahan air dan 

kecepatan arus. Hasil pengukuran dapat dilihat 

pada Tabel 1

Tabel 1. Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan. 

Togok          Suhu Ph Salinitas Kecerahan Air Kecepatan Arus 

1 28,0 7,2 10,6 51,2 0,49 
2 27,9 7,1 10,2 51,4 0,47 
3 28,7 7,2 12,3 51,7 0,48 
4 28,2 7,2 10,8 52,7 0,47 
5 28,5 7,1 10,5 51,6 0,47 
6 29,1 7,1 11,2 51,5 0,49 
7 28,7 7,2 12,5 51,1 0,48 
8 28,9 7,2 12,4 51 0,48 
9 29,1 7,3 11,7 50,7 0,47 

Rata-rata  28,6 7,2 11,4 51,4 0,48 

a : Awangan 
b : Lengan Jaring 
c : Badan Jaring 
d : Kerekel 
e : Kantong Jaring 

 



Prosiding Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
SEMINAR NASIONAL II.  FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI 2020 

SISTEM PRODUKSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN 

07 November 2020 

 
       

   ISBN : 978-602-50946-7-5 

 

74 

 

Berdasarkan Tabel. 1, hasil pengukuran 
parameter lingkungannya suhu perairan daerah 
penangkapan yaitu kisaran 27,9 – 29,1 0C dengan 
rata-rata 28,6 0C nilai suhu ini merupakan nilai suhu 
yang sesuai dengan suhu muara serta suhu ini 
suhu yang baik untuk kehidupan udang. Pada 
lokasi penelitian ini, tidak terdapat vegetasi yang 
menghalangi cahaya matahari yang langsung 
mengenai permukaan air. Hutabarat dan Evan 
(1985), menyatakan suhu perairan muara 
berkisaraantara 150C - 350C. Fast (1992) kisaran 
suhu yang baik untuk kehidupan udang adalah 240 C 
- 300C, karena pada kisaran suhu tersebut udang 
dapat melakukan proses pencernaan makanan 
dengan baik sehingga diikuti pertumbuhan udang 
yang baik pula.  

Nilai pH air dari semua stasiun berkisar 
antara 7,1 sampai 7,3 dengan nilai pH rata-rata 
adalah 7,2. Nilai pH tersebut merupakan nilai pH 
yang baik untuk pertumbuhan udang dan ikan yang 
ada diperairan Kampung Laut Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, selain itu nilai pH air yang 
didapatkan dikategorikan pH netral berada dalam 
batas yang diinginkan sehingga mendukung 
terhadap kehidupan organisme yang ada di 
perairan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Suparjo (2008), kisaran pH yang baik untuk 
kehidupan dan pertumbuhan ikan ataupun udang 
adalah antara 7-8,5.  

Salinitas di perairan berkisar antara 10,2-
12,5 ppt dengan rata-rata salinitas yaitu 11,4 ppt. 
Nybkken (1988), salinitas perairan muara sungai 
yaitu berkisar antara 5-30%. Kondisi ini 
menggambarkan kemampuan tolerasi salinitas 
udang yang cukup baik pada salinitas yang rendah. 
Sebagaimana diungkapkan Saoud et al., (2003) 
dalam Maica et al., (2014), bahwa dikarenakan 
kemampuannya mengatur tekanan osmotik pada 
rentang salinitas yang lebar, udang mampu 
menghuni perairan dengan salinitas yang berkisar 
antara 0,5 hingga 40 ppt. 

Kecerahan perairan berkisar antara 50,7 - 
52,7 cm dengan nilai rata- rata 51,4 cm. Menurut 
Soekotjo (2002), kisaran parameter lingkungan 
perairan adalah faktor yang menyebabkan distribusi 
udang menyebar rata pada selang kedalaman dan 
waktu yang berbeda (siang dan malam).  Arus yang 
didapatkan pada penelitian ini 0,47 – 0,49 
meter/detik dengan kecepatan rata-rata arus 
sebesar 0,48 meter/detik. Kecepatan arus yang 
didapatkan pada saat penelitian ini merupakan arus 
yang baik untuk proses pengoperasian alat tangkap 
togok dikarenakan bisa mempengaruhi bukaan 
mulut jaring pada saat pengoperasian alat tangkap. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Agenti et al., 
(2018) yang mengatakan kecepatan arus yang baik 
untuk pengoperasian alat tangkap togok yaitu 
kecepatan arus 0,22-0,44 meter/detik tampilan dan 
kinerja alat tangkap togok stabil dan hasil 
tangkapan alat tangkap togok sudah bisa 
didapatkan sehingga pada pengoperasian alat 
tangkap togok tidak memerlukan kecepatan arus 
yang terlalu kuat.   

Arus yang didapatkan pada saat penelitian 
dikategorikan kedalam arus sedang sesuai dengan 
pendapat Harahap dalam Sari et al., (2012), 
menyatakan bahwa penggolongan kecepatan arus 
terdiri atas 4 kategori yaitu kategori arus lambat 
dengan kecepatan pada kisaran 0 –0,25 m/detik, 
kategori arus sedang dengan kecepatan pada 
kisaran 0,25 –0,50 m/detik, kategori arus cepat 
dengan kecepatan pada kisaran 0,5–1 m/detik dan 
kategori arus sangat cepat dengan dengan 
kecepatan di atas 1 m/detik. 

 
Komposisi Hasil Tangkapan 

Berdasarkan hasil analisis ditemukan 2 kelas 

yaitu kelas Crustacea (3 famili, 3 genus, dan 3 

spesies) dan kelas actinopterygii (7 famili, 7 genus 

dan 7 spesies). Komposisi jenis hasil tangkapan 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2. Komposisi Jenis Hasil Tangkapan 

No Jenis Tangkapan Jumlah (ekor) Rataan Komposisi (%) 

1 Udang Kuning 32.329 2.155 45 
2 Udang Belang 5.656 377 8 
3 Udang Peci 5.083 339 7 
4 Ikan Bilis 4.071 271 6 
5 ikan sembilang 2.178 145 3 
6 Ikan Lidah 5.279 352 7 
7 Ikan Timah 3.291 219 5 
8 Kepiting 932 62 1 
9 Ikan Senangin 6.718 448 9 
10 Ika n Belanak 5.634 376 8 

 Total 71.172         4.877 100 
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 Hasil perhitungan dari komposisi jenis hasil 
tangkapan di Perairan Kampung Laut Tanjung 
Jabung Timur melimpah dari kelas Crustacea. Hal ini 
disebabkan karena kelas Crustacea hidup di 
perairan berlumpur sehingga hal tersebut cocok 
dengan kondisi perairan di Perairan Kampung laut 
yang tanahnya bersubstrat lumpur. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Rupawan (2017) udang penaide 
sebagai sasaran utama yang lebih menyenangi 
perairan dangkal, berlumpur dan subur.  

Berdasarkan tabel 2. diperoleh nilai 
komposisi udang kuning (Metapeneus brevicornis) 
sebesar 45%; udang belang (Metapeneus 
sintagenis) sebesar 8%; udang peci (Peneus 
indicus) sebesar 7%; ikan bilis (Stelephorus 
commersonii) sebesar 6%; ikan sembilang 
(Paraplotosus albilabris) sebesar 3%; ikan lidah 
(Cynoglossus arel) 7%; ikan timah (Cynoglossus 
arel) sebesar 5%; kepiting sebesar 1%; ikan 
senangin (Eleutheronema tetradactylum); sebesar 9 
% dan ikan belanak (Mugil sp) sebesar 8%.  

Hasil tangkapan yang diperoleh dominan 
memilliki ukuran yang kecil dikarenakan tidak 
mampu berenang melawan derasnya arus hal ini 
sesuai dengan pendapat Rupawan (2009) yang 
mengatakan ikan dan udang yang tertangkap pada 
jarring togok dominasi ukuran individu kecil karena 
tidak mampu berenang melawan derasnya arus air 
sehingga terdesar dan terkumpul dalam kantong 
jaring.  

Komposisi tertinggi didapatkan pada udang 
kuning dengan nilai komposisi sebesar 45% 
sedangkan nilai komposisi terendah didapatkan 
pada kepiting dengan nilai komposisi sebesar 1%. 
Banyaknya hasil tangkapan udang kuning 
dibandingkan dengan hasil tangkapan lainnya 
dikarenakan udang kuning merupakan target utama 
penangkapan menggunakan alat tangkap togok, 
selain itu kondisi perairan di perairan kampung laut 
merupakan habitat yang bagus untuk udang kuning 
serta adanya pengaruh dari arus perairan yang 
terjadi mengakibatkan ikan dan udang masuk 
kedalam jaring togok. Tertangkapnya ikan dan 
udang oleh alat tangkap togok disebabkan karena 
adanya arus yang kuat yang mengakibatkan benda-
benda didalam air akan ikut terbawa arus dan jenis-
jenis ikan bergerak mengikuti arus (Agenti et al., 
2018).  
 
Produktivitas Hasil Tangkapan 

Produktivitas hasil tangkapan dapat dilihat 
pada tabel 3.  Berdasarkan tabel diatas rata-rata 
harian produktivitas penangkapan pada alat 
tangkap togok adalah sebesar 1.097 gram/jam 
dengan jumlah keseluruhan rata- rata hasil 
tangkapan 4.389 gram. Produktivitas tertinggi 
diperoleh pada togok 6 total hasil tangkapan 4.776 
gram dengan nilai produktivitas 1.194 gram/jam 
serta hasil tangkapan terendah diperoleh pada 
togok 7 dengan hasil tangkapan 4.023 gram 
dengan produktivitas sebanyak 1.006 gram/jam 

 
Tabel 3. Rata-rata Harian Produktivitas Hasil Tangkapan  pertogok 

Togok Hasil Tangkapan (gr) Produktivitas 

1 4.120 1.030 
2 4.407 1.102 
3 4.552 1.138 
4 4.628 1.157 
5 4.657 1.164 
6 4.776 1.194 
7 4.023 1.006 
8 4.317 1.079 
9 4.025 1.006 

Jumlah 39.504 9.876 

Rata-rata   4.389 1.097 

 
Perolehan hasil tangkapan yang berbeda-

beda lebih dipengaruhi oleh kondisi musim 
penangkapan, cuaca.  Cuaca buruk akan 
membatasi dan mempersulit olah gerak 
kapal.menurut Hadi et,al. (2018) Musim kemarau  

 

 
dan musim hujan memberikan pengaruh yang 
berbeda terhadap organisme laut, salah satunya 
udang.  Selain produktivitas pertogok yang 
diketahui hasilnya, nilai produktivitas per jenis juga 
didapatkan. Nilai produktivitas perjenis dapat dilihat 
pada tabel 4. 
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Tabel 4. Rata-rata Produktivitas Hasil Tangkapan Komoditas Pertogok 

Jenis Tangkapan Rata-rata Tangkapan(gr) Produktivitas Jenis 

 Udang Kuning  2.155                         539  
 Udang Belang  377                           94  
 Udang Peci  339                           85  
 Ikan Bilis  271                            68  
 ikan sembilang  145                           36  
 Ikan Lidah   352                           88  
 Ikan Timah  219                          55 
 Kepiting  62                           16  
 Ikan Senangin  448                         112  
 Ikan Belanak  376                           94  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 
hasil tangkapan terbanyak adalah udang kuning 
(Metapeneus brevicornis) dengan rata-rata 
tangkapan 2.155 gram serta nilai produktivitas 
mencapai 539 gram/jam. Banyaknya hasil tangkapan 
udang kuning dikarenakan faktor parameter perairan 
yang sesuai pada saat melakukan penelitian, kondisi 
cuaca yang baik juga didapatkan pada saat 
penelitian yaitu kondisi tidak hujan selain itu perairan 
miliki substrat yang berlumpur sehingga cocok untuk 
habitat udang kuning. Sedangkan hasil tangkapan 
terendah didapatkan pada kepiting, Ghufran et al., 
(2007) mengatakan kualitas perairan yang cocok 
untuk udang dengan pH 7,5-8,5 suhu 28-30 0C 
oksigen 5-10 dan salinitas 15-27. Laju tangkap 
togok pada musim kemarau relative lebih 
besardibanding dengan musim hujan (Rupawan, 
2017). 

 
 

KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa produktivitas setiap togok dalam satu jam 
didapatkan sebanyak 1.097 gram/jam dan proporsi 
tertinggi terdapat pada hasil tangkapan udang 
kuning dengan proporsi sebanyak 45% dan hasil 
tangkapan terendah terdapat pada kepiting dengan 
proporsi sebanyak 1%. 
 

SARAN 
 

Diperlukan adanya penelitian lanjutan tentang 
produktivitas hasil tangkapan menggunakan alat 
tangkap togok di perairan kampung laut dengan 
penelitian hendaknya dilakukan pada setiap musim 
yang berbeda. 
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