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Abstract : The objective of this study was to khow the distribution underwater light intensity and fish behavior in
fishing process of boat bagan. The data were collected through observation to fishing process, measurement of
under water light intensity using marine under water lux meter, fish behavior using fish finder based on hauling
time before mid night (19:00-00:00) and after mid night (01:00-05:00. The data analyzed comprise catching
process, distribution of under water light intensity,and fish behavior. The results of the study indicate that
illumination of light detected under water is 21 m vertically and 12 m horizontally with the value of each
illumination is 0.1 lux and 3.0 lux from the center of light. The choice of illumination zone by the fish before mid
night is 8-1,5 lux at the depth range 15 - 20 m and after mid night at the illumination 8 - 1,5 lux at the depth
range 10-15 m of illumination 8-1,8 lux. During fishing process, the fishes were concentrated at 8 – 1,8 lux more
than others zone.
Keywords : light distibution, fish behaviour, boat bagan
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Io = Intensitas cahaya awal yang masuk
dalam air (lux)
e = logaritma dasar natural (konstanta)
k = koefisien pemudaran/atenuasi
x = panjang path dari sinar cahaya (m).

12 meter dari sumber cahaya, intensitas
cahaya permukaan perairan sebesar 3 lux
dan hanya terjangkau sampai kedalaman 5
meter dengan nilai iluminasi cahaya sebesar
0,1 lux. Distribusi cahaya bawah air pada
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persamaan I = 329,2e-0,38x, dengan koefisien
determinasi (r2) sebesar 0,99 (Gambar 2).
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-1

Gambar 1. Iluminasi cahaya bawah air secara horisontal dan vertikal
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Gambar. 2. Hubungan antara intensitas cahaya dengan kedalaman perairan
Tabel. 1. Rata-rata pengukuran intensitas cahaya bawah air pada lampu konsentrasi ikan.
Kedalaman (m)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rata-rata intensitas cahaya bawah air
lampu konsentrasi (lux)
65
58
48
36
24
14
8
4
1.8
0.7
0.3
0.1
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Gambar 3 memperlihatkan bahwa
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Tupamahu et al, 2001; Sudirman, 2003).
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Gambar 3. Rata-rata jumlah echo ikan pada range kedalaman berdasarkan waktu pengamatan
sebelum tengah malam.
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Gambar 4. Rata-rata jumlah echo ikan pada range kedalaman berdasarkan waktu pengamatan
sesudah tengah malam
Distribusi ikan pada saat setting,

cahaya bawah air 36-0,1 lux. Namun
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6a

6b
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Gambar 6. Distribusi ikan yang teramati fish finder pada saat setting (6a), hauling (6b),
dan sesudah hauling (6c)
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KESIMPULAN
Distribusi intensitas cahaya bawah
air lampu penarik ikan pada bagan perahu
di Perairan Maluku Tengah di bagian
tengah sumber cahaya adalah 230 lux pada
permukaan perairan sampai 0,1 lux pada
kedalaman 21 m. Distribusi intensitas
cahaya lampu pengkonsentrasian ikan pada
permukaan perairan adalah 64 lux sampai
0,1 lux pada kedalaman 11 m.
Ikan lebih cenderung terkonsentrasi
pada zona iluminasi cahaya 1,5 – 0,1 lux
pada waktu pencahayaan lampu penarik
ikan sebelum tengah malam, sedangkan
pada waktu sesudah tengah malam pada
zona iluminasi 8 – 1,5 lux. Pada saat akan
diangkat jarring, ikan terkonsentrasi pada
zona iluminasi 36 – 0,1 lux di kedalaman
3,5 – 15 m. Setelah jarring diangkat
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