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BAB III.  

METODE PENELITIAN 

 

3.1.        Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mencakup bidang ilmu yaitu biologi, ekologi, sosekbud, 

hukum dan kelembagaan. Bidang-bidang ilmu ini saling mempengaruhi dan 

mendukung satu dengan lainnya terhadap keberadaan sumberdaya siput lola yang 

ada di pulau Saparua. Analisis komponen biologi di dalam ekosistem pada 

prinsipnya merupakan pengukuran respons biologis terhadap perubahan 

lingkungan hidup akibat adanya degradasi kualitas lingkungan. Respons biologis 

tersebut dapat dikaji melalui komunitas organisme yang dijadikan parameter 

indikator dari komponen biologi penting, dengan demikian, strategi dan teknik 

yang diterapkan dalam suatu pengambilan contoh, serta metode analisis data yang 

dipilih merupakan hubungan fungsional yang dilandasi oleh hubungan antara 

tujuan dan subjek yang akan diteliti. 

Penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif yaitu penelitian dengan 

mengumpulkan data secara langsung di lapangan terhadap variabel-variabel yang 

menjadi objek penelitian ini. Selanjutnya hasil yang didapatkan dari masing-

masing variabel yang diteliti seperti dijelaskan sebelumnya, dianalisis berdasarkan 

pendekatan-pendekatan yang dirujuk. Untuk mengkaji penerapan sistem hukum 

yang ada, peran lembaga atau institusi yang berperan dalam konservasi 

sumberdaya alam serta peran (partisipasi) atau pemahaman masyarakat tentang 

konservasi sumberdaya alam khususnya terhadap siput lola di Pulau Saparua, 

dilakukan dengan pendekatan diskriptif yaitu berdasarkan informasi hasil 
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wawancara dan kuesioner. Hasil wawancara dan kuesioner tersebut selanjutnya 

dikuantifikasi kedalam nilai persen. 

Jadi pada intinya berdasarkan sifat penelitian, maka kegiatan penelitian 

ini dilaksanakan adalah untuk mengungkapkan kondisi bioekologi siput lola dan 

kondisi habitatnya (terumbu karang), kondisi sosekbud, kondisi hukum yang 

berlaku dan peran lembaga/institusi, sehingga dapat dibangun suatu model 

dinamik yang dapat dipergunakan untuk mengelola sumberdaya siput lola yang 

lebih komprehensip dalam usaha pelestariannya.  

 

3.2.   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis tentang kondisi biologi sumberdaya siput lola  

     meliputi: 

o Distribusi, kepadatan, pertumbuhan, umur, mortalitas, rekruitmen, 

potensi dan produksi 

2. Melakukan penelitian tentang kondisi ekologi habitat siput lola yang 

meliputi:  

o Jumlah jenis karang dan persen tutupan terumbu karang  

o Kondisi fisik, kimia dan oseanografi perairan (suhu, salinitas, pH, 

nitrat, fosfat, turbiditas dan kecepatan arus) 

3. Melakukan penelitian tentang keadaan sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat yang meliputi:  

o Jumlah penduduk, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan 

dan,  
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o presepsi masyarakat tentang masalah pengelolaan siput lola 

(diskriptif) 

4. Mengevaluasi sistem hukum yang ada baik yang formal maupun  

kearifan lokal (sasi) 

5. Mengevaluasi aspek kelembagaan yang ada dengan kebijakan yang 

dibuat untuk melindungi sumberdaya siput lola. 

6. Membangun model dinamik untuk tujuan pengelolaan terhadap 

sumberdaya siput lola 

 

3.3.        Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada delapan titik pengamatan yang masuk di 

dalam hak ulayat enam desa, di pulau Saparua. Penentuan ke delapan titik 

pengamatan tersebut yaitu karena merupakan lokasi penghasil siput lola di pulau 

Saparu selama ini (Gambar 4). Penelitian ini berlangsung dari Januari – Desember 

2010. Pulau Saparua terletak di Kabupaten Maluku Tengah, berada pada posisi 

03,29
0
 – 03,80

0
 Lintang Selatan dan 128,32

0
 – 128,43

0
 Bujur Timur dan memiliki 

luas 209,00 Km
2
. Untuk lebih jelasnya posisi geografis dan diskripsi tiap lokasi 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 

Alasan utama diambilnya ke-delapan stasiun penelitian ini adalah karena 

stasiun-stasiun ini merupakan daerah penghasil siput lola di pulau Saparua. Selain 

itu, ke-delapan stasiun ini merupakan lokasi-lokasi yang telah memberlakukan 

sistem perlindungan sumberdaya alam secara tradisional atau sasi sejak lama.  
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Tabel 5. Diskripsi titik-titik sampling 

Stasiun Nama desa dan Posisi Geografis Deskripsi 

1 

Desa Noloth 

(030 31’ 16,93” – 1280 43’ 57,84”) 
 Ada sasi 

 Ada pengoperasian alat tangkap ikan 

 Termasuk tipe pantai berbatu 

 Ada komunitas karang 

2 

Desa Ouw  

(03034’ 38,03”LS – 128044’13,71”BT)  
 Ada sasi 

 Ada pengoperasian alat tangkap ikan 

 Termasuk tipe pantai berbatu 

 Ada komunitas lamun 

 Ada komunitas karang 

 Ada budidaya pembesaran siput lola 

3 
Desa Ouw  

(03035’32,78”LS – 128044’17,85”BT) 
Sda 

4 
Desa Ouw  

(03036’47,12”LS – 128044’15,69”BT) 
Sda 

5 

Desa Sirisori Amapatti 

(03036’08,25”LS – 128042’25,63”BT) 
 Pemukiman 

 Ada sasi  

 Ada pengoperasian alat tangkap ikan 

 Termasuk tipe pantai berpasir 

 Ada komunitas karang 

6 

Desa Booi 

(03037,329’LS – 128039,543’BT) 
 Ada sasi (2009) 

 Ada pengoperasian alat tangkap ikan 

 Termasuk tipe pantai berpasir 

 Ada komunitas karang 

7 

Desa Porto 

(03032,47,90’LS – 128034,14,38”BT) 
 Ada sasi 

 Ada pengoperasian alat tangkap ikan 

 Termasuk tipe pantai berpasir 

 Ada komunitas lamun 

 Ada komunitas karang 

8 

Desa Ihamahu 

(03030,55,64’LS – 128041,15,43”BT) 
 Pemukiman 

 Ada sasi 

 Ada pengoperasian alat tangkap ikan 

 Termasuk tipe pantai berpasir 

 Ada komunitas lamun 

 Ada komunitas karang 

 

 

3.4.        Instrumen Penelitian  

Untuk menunjang penelitian ini dibutuhkan beberapa bahan dan 

peralatan dengan spesifikasi serta kegunaan sesuai peruntukannya (Tabel 6). 
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Gambar 4. Peta lokasi penelitian pesisir pulau Saparua,Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah 
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Tabel 6. Alat dan bahan, tipe dan kegunaan 

Alat dan Bahan Tipe/Spesifikasi Kegunaan  

 

Current Meter 

 

Kompas 

GPS 

 

CTD 

 

 

pH Meter 

DO Meter 

 

 

Compact EM 

 

Directional Compass 

Garmin 5 

 

Compact-CTD 

 

 

pH MeterHanna 

DO Meter4000 

 

 

Pengukuran  Arus (Arah dan 

Kecepatan) 

Penentuan arah arus 

Penentuan posisi stasiun dan 

objek 

Mengukur Suhu 

Mengukur Salinitas 

Mengukur Turbiditas 

Mengukur pH 

Mengukur Kelarutan Oksigen 

Meter Roll (100 M) 

Fin, Snorkel  & Masker 

Tabung Selam 

Nilon 

Daccor 

- 

Membuat  garis Transek 

Mengumpulkan sampel 

Mengumpulkan sampe 

Kuesioner 

Peta Batimetri 

Hard Copy 

Peta Digital 

Informasi sosekbud 

Informasi batimetri 

 

Speed Boat 

Ember  

Keranjang 

Cheklist 

 

Motor tempel 

Plastik 

Plastik 

Hard copy 

Transportasi/Sampling 

Tempat menampung sampel 

Tempat sampel 

Pencatatan Data 

 

 

3.5.        Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini memerlukan sejumlah data, yang teridentifikasi 

berdasarkan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Data yang dikumpulkan 

bersumber dari data primer yang didapat langsung di lapangan maupun data 

sekunder yang didapat dari penelusuran pustaka maupun informasi yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian, baik dari perpustakaan (laporan, karya tulis, dan jurnal 

ilmiah), maupun dari instansi-instansi terkait.  

Di dalam pengumpulan data sumberdaya siput lola ada beberapa 

parameter biologi yang tidak mungkin di peroleh, misalnya parameter tingkat 

kematangan gonad dan jenis kelamin. Untuk mengestimasi tingkat kematangan 
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gonad dan jenis kelamin sumberdaya siput lola, sulit untuk ditentukan dari ciri-ciri 

kelamin sekunder yang ada pada morfologi cangkang, sehingga teknik untuk 

melihat tingkat kematangan gonad siput lola yaitu dengan memotong bagian 

apeks secara longitudinal, namun teknik ini sangat merugikan karena harus 

mengorbankan hewan tersebut. 

 

3.5.1.     Data Bioekologi 

3.5.1.1.  Fisik, Kimia dan Oseanografi 

Pengukuran terhadap parameter fisik, kimia dan oseanografi perairan 

meliputi  oksigen terlarut, suhu,  salinitas, pH, nitrat, fosfat, turbiditas dan arus, 

dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel siput lola (Trochus niloticus) 

pada ke delapan stasiun pengamatan. Suhu, salinitas dan turbiditas perairan diukur 

dengan menggunakan Compact-CTD pada kedalaman 0–1,6 meter dari 

permukaan air. Pengukuran nilai oksigen terlarut dengan menggunakan DO meter, 

pH digunakan pH meter digital, dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam 

perairan pada kedalaman ± 2 meter dari permukaan air, dan dibiarkan selama 5–

10 menit, selanjutnya dilakukan pembacaan sesuai angka yang terterah pada layar 

disply. Nitrat dan fosfat diukur dengan menggunakan colorimeter digital, dengan 

cara sampel air yang akan diukur diambil pada kedalaman  antara 1 – 2 meter 

dengan menggunakan botol nansen.  Sampel air yang didapat dimasukan ke dalam 

botol sampel berkapasitas 600 ml dan disimpan dalam cool box untuk selanjutnya 

di bawah ke Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Pattimura untuk di analisa kandungan nitrat dan fosfatnya. Arus perairan pada 

setiap stasiun penelitian diukur dengan menggunakan compact EM current meter 
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yang dilengkapi dengan computer, pengukuran dimulai dari permukaan perairan 

sampai dekat dasar dengan pencatatan data arus per detik. 

 

3.5.1.2.  Sumberdaya Siput Lola 

Pengumpulan data siput lola (Trochus niloticus) dilakukan dengan 

menggunakan modifikasi metode“Reef Check Benthos (RCB)” menurut Long et 

al, 2004. Metode“Reef Check Benthos yaitu metode yang menggunakan garis 

transek permanen sepanjang 70 m, dengan luas pandangan ke kiri 1 m dan ke 

kanan 1 m. Selanjutnya pencatatan individu organisme bentos yang ditemukan 

yaitu pada luas area 140 m
2
. Pada penelitian ini petak pengamatan dimodifikasi 

seluas 50 x 100 meter, hal ini disesuaikan dengan kondisi hidup siput lola yang 

ada di lapangan. Siput lola di perairan pulau Saparua menyebar merata pada 

daerah terumbu karang dan jarang hidup secara mengelompok. Pencatatan 

individu organisme bentos dilakukan sebagai berikut, garis 50 meter diletakan 

sejajar garis pantai pada ke dalam 1 meter, kemudian garis berikut diletakan tegak 

lurus garis pantai ke arah reef slope dengan panjang 100 meter. Selanjutnya 

dilakukan pengumpulan siput lola pada areal seluas 5000 m
2
. Siput lola yang 

berhasil dikumpulkan dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian di bawah ke 

darat untuk dilakukan pengukuran diameter basal, dan tinggi cangkang seperti 

yang terlihat pada (Gambar 5), dengan menggunakan kaliper digital dan 

pengukuran berat siput lola dengan menggunakan timbangan  triple beam balans. 

Segera setelah selesai pengukuran siput-siput lola tersebut dikembalikan ke lokasi 

semula ke tempat siput-siput tersebut ditemukan. 
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Gambar 5. Diameters cangkang dan tinggi cangkang yang di ukur (Sumber : 

                    http://www.fao.org/docrep/field/: di akses Bulan Juni  2010) 

 

3.5.1.3.  Terumbu karang 

Untuk mengetahui secara umum kondisi terumbu karang seperti 

persentase tutupan karang, biota bentik dan substrat di terumbu karang pada setiap 

stasiun pengamatan digunakan metode Rapid Reef Resources Inventory (R3I), 

Long et al, 2004) yang dikombinasikan dengan Metoda LIT (Line Intercept 

Transect) menurut Englis et al (1994), dengan beberapa modifikasi. Seorang 

pengamat meletakan meteran plastik sepanjang 70 m di kedalaman antara 3 - 6 m, 

dekat reef slope. Kemudian LIT ditentukan pada garis transek 0 – 10 m, 30 – 40m 

dan 60 – 70m.  Semua biota dan substrat yang berada tepat di garis transek dicatat 

dengan ketelitian hingga centimeter, selain itu juga dilakukan koleksi bebas untuk 

jenis karang lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan Program 

Life Form, yaitu program untuk menghitung persentase tutupan dan jumlah 

kejadian dari masing-masing kategori serta menghitung panjang dari setiap taxon 

yang dijumpai dalam transek garis. Rumus-rumus yang dipakai dalam perhitungan 

program Life form adalah: 



80 
 
 

a.  Panjang (length) suatu biota diperoleh dari transition biota tersebut  

                        dikurangi transition dari biota sebelumnya.  

b.  Panjang total suatu kategori biota jumlah seluruh panjang dari  

                        kategori biota tersebut yang terdapat dalam satu garis transek. 

c.  Jumlah kejadian (number of occurrence) suatu kategori biota  

                        dalam suatu transek = banyaknya kategori biota tersebut ada dalam  

                        transek. 

 d. Persentase tutupan suatu kategori biota  : 

                             Panjang total suatu kategori biota 

          PT    =   ------------------------------------------    x  100% 

                                   Panjang tali transek 

 

 

 

3.5.2.     Data Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat 

Data sosial, ekonomi dan budaya (sosekbud) dikumpulkan melalui 

wawancara dan diskusi secara partisipatif dengan masyarakat desa dipandu 

kuesioner dengan teknik Semi Structured Interviewing (SSI) menurut Grandstaff 

dan Grandstaff  (1985) dalam Tuhumury (2004). Responden diambil dari 

masyarakat di ketujuh desa penghasil siput lola yang berada di  Pulau  Saparua 

yaitu desa Itawaka, Noloth, Ihamahu, Portho, Booi, Ouw dan Sirisori Amapati. 

Responden yang disampling dalam penelitian ini adalah secara proporsif (anggota 

masyarakat yang berpeluang untuk akses terhadap kebijakan pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan laut) selama ini. Parameter yang diamati antara lain: latar 

belakang pendidikan (tingkat pendidikan), kondisi ekonomi masyarakat (tingkat 

pendapatan), jenis pekerjaan, serta latar belakang budaya masyarakat yang 
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membentuk pola berpikir dan berperilaku di dalam pengelolaan terhadap 

sumberdaya pesisir dan lautan. 

 

3.5.3.    Hukum dan Kelembagaan Pengelola Sumberdaya Siput Lola 

Untuk dapat menganalisi sejauh mana peran hukum dan kelembagaan 

dalam pengelolaan sumberdaya siput lola, maka pengambilan data dilakukan 

melalui wawancara terhadap narasumber kunci atau ahli yang terdiri dari 

pemerintah desa, kewang (polisi desa), serta beberapa instansi terkait yang 

berkompeten di dalam pengelolaan sumberdaya siput lola. Instansi terkait antara 

lain, BKSDA Provinsi Maluku, Seksi Konservasi Wilayah II (SKW II), Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Maluku Tengah.  

 

3.6.   Metode Analisis Data 

3.6.1.   Mengetahui, Menganalisis dan Mengkaji Kondisi Bioekologis     

  Populasi Siput Lola (T. niloticus)  di Pesisir  Pulau  Saparua 

 

1)  Kepadatan Siput Lola 

Kepadatan adalah jumlah individu/organisme di suatu habitat 

yang dinyatakan dalam  jumlah per unit area atau per satuan 

luas.  Kepadatan siput Lola yang ada di setiap stasiun penelitian 

dihitung berdasarkan rumus: 

 Kepadatan adalah jumlah individu per satuan luas (BRKP  2004) 

 
n

Xi
X  ................................................................    (01) 

                            X =  rata-rata jumlah biota per satuan luas 
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∑X =  jumlah biota dalam satuan contoh ke-i 

                           n =  jumlah luas satuan contoh ke-i 

 

2) Potensi dan Tingkat Pemanfaatan 

  Untuk menghitung potensi sumberdaya siput lola serta 

mengetahui tingkat pemanfaatan dipakai pendekatan menurut FAO 

(1995) dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI  (2005) sebagai 

berikut : 

                       Potensi = Kepadatan (D)  x  Luas Areal ..........................   (02) 

                       MSY = 0,5 x Potensi               ..........................................   (03) 

                       JTB  = 0,8 x MSY        .....................................................   (04) 

                       MSY = Maximum Sustainable Yield 

 JTB  = Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan 

 

3) Pertumbuhan Trochus niloticus 

 Untuk melihat banyaknya kelompok umur (cohort) siput Lola 

(T. niloticus) dianalisis menggunakan Model Class Progression 

Analysis (MCPA) dalam program FiSAT. Metode ini dipakai untuk 

menduga pertumbuhan melalui pergeseran modus dari serangkaian 

data frekuensi panjang. Hal ini dapat digambarkan melalui histogram 

frekuensi panjang yang dibagi ke dalam kohort. MCPA adalah Metode 

Batthacharya sebagai penduga awal (initial guess) dan diperhalus 

(refines) dengan NORMSEP yang membagi tiap komponen ke dalam 

frekuensi ukuran contoh. 

 Analisis pemisahan kelompok-kelompok umur siput lola 

berdasarkan ukuran panjang yang digunakan dalam penelitian ini 



83 
 
 

menggunakan metode Batthacharya sebagai dugaan awal (initial 

guess). Metode Batthacharya merupakan salah satu grafis untuk 

memisahkan data sebaran frekuensi panjang ke dalam beberapa 

distribusi normal. 

 Berdasarkan Spare dan Venema (1992), penentuan distribusi 

normal ini dimulai dari sisi kiri distribusi total kemudian bergerak ke 

kanan selama masih ada distribusi normal yang dapat dipisahkan dari 

distribusi total. Seluruh proses pemisahan distribusi normal adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan sudut kemiringan (slope) sebuah distribusi normal 

yang tidak terkontaminasi, yang terletak pada sisi kiri distribusi 

normal. 

2. Menentukan distribusi normal kelompok dan mentransformasikan 

ke dalam satu garis lurus. 

3. Menentukan jumlah siput (N) yang terdapat dalam kelas-kelas 

panjang yang termasuk dalam kelompok pertama dan dipisahkan 

dari distribusi total. 

4. Mengulangi proses di atas untuk mencari distribusi normal 

frekuensi panjang selanjutnya, sampai tidak ada lagi distribusi 

normal yang ditemukan. 

5. Nilai rata-rata (modus) dari tiap-tiap kelompok yang telah 

ditentukan melalui tahap 1 dan 4 dapat digunakan untuk mencari 

perbedaan umur tiap-tiap kelompok. Distribusi normal mempunyai 

persamaan sebagai berikut: 
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      ..................................................   (05) 

      Keterangan: 

      Fc(x) = frekuensi teoritis 

             n = jumlah pengamatan 

            dL= interval kelas 

             x = tengah-tengah kelas 

             x = rataan panjang 

             π = 3,14159 

             s = simpangan baku 

 

     dengan : 

     .................................................. (06) 

    Keterangan : 

    n = jumlah siput 

   xi = diameter siput ke-i 

    F = frekuensi ke-i 

 

 

Untuk melinearkan persamaan (07), ditempuh dengan dua 

langkah: 

1. Mengkonversi suatu persamaan distribusi normal ke dalam suatu 

parabola. Langkah ini dilakukan dengan menarik logaritma kedua 

sisi persamaan : 

...................................  (07) 

Dengan menganggap ln Fc(x) merupakan suatu peubah tidak bebas 

y dan x sebagai peubah bebas, maka diperoleh hubungan 

fungsional antara y dan x, sehingga persamaan (08) dapat ditunjuk 

secara grafis oleh suatu parabola yang mempunyai rumus sebagai 

berikut: 

                         y = a + b(x) + c (x)
2                

................................................. (08) 
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     dengan : 

             y’ = ln Fc (x) – ln Fc (x)      ............................................    (09) 

 a = ln .........................................        (10) 

 b =   .... (11) ,  dan    c = ................................        (12) 

2. Mengkonversi parabola pada langkah 1 di atas ke dalam suatu 

persamaan linier 

     y’ = ln Fc(x + dL) – ln Fc (x)  ............................................ (13) 

    dapat ditulis: 

    y’ = Δln (Fc[x +(dL/2]   ....................................................  (14) 

dimana y’ adalah selisih antara jumlah logaritme kelas panjang 

tertentu dan jumlah logaritme kelas panjang sebelumnya. Δ (delta) 

menunjukkan suatu perbedaan kecil antara nilai-nilai dua fungsi. 

Kemudian  y’ diplotkan terhadap suatu peubah baru  z, dimana; 

    Z = x + dL/2     .....................................................................(15) 

                       Persamaan (07) kemudian dimasukan ke dalam persamaan (12),  

                       menjadi: 

    y’ ....................................................  (16) 

    atau 

    y’ = a + b (z) ....................................................................   (17) 

    dimana: 

  dan    
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Kemudian menghitung ragam dan panjang rata-ratanya (modus) 

dengan menggunakan persamaan-persamaan berikut ini: 

   .................. (17), dan     .........................(18) 

Pemisahan distribusi normal dengan metode Bhattacharya ini 

dilakukan dengan bantuan paket program FiSAT (Gayanilo dan Pauly, 

1997) dalam Natan (2008). Setelah memperoleh dugaan rataan 

masing-masing kohort (sub populasi), untuk memperhalus dugaan 

kurva maka dilanjutkan dengan program NORMSEP (Normal 

Separation) yang menerapkan konsep maximum likehood. 

Parameter pertumbuhan K dan L∞ dianalisis dengan metode 

frekuensi panjang siput lola (ELEFAN I) dari perangkat lunak FiSAT 

II versi 02,1. Adapun prinsip penerapan frekuensi panjang terdiri atas 

dua tahap utama yaitu restrukturisasi panjang dan penyesuaian kurva 

pertumbuhan. Prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut: 

1. Data sebaran frekuensi panjang dirunut menurut waktu (time 

series). Penyusunan kembali sebaran frekuensi panjang dengan 

bantuan rataan bergerak (moving average) untuk memisahkan 

modus setiap contoh. Puncak-puncak (peaks) adalah frekuensi yang 

lebih besar dari frekuensi rataan bergeraknya, sedangkan lembah-

lembah (troughs) merupakan frekuensi yang lebih kecil dari rataan 

bergeraknya. 

2. Pemberian nilai positif dan negatif terhadap masing-masing puncak 

dan lembah. Kemudian terhadap setiap contoh dihitung jumlah 

puncak yang tersedia (available sum of peaks/ASP). ASP 
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merupakan skor maksimum yang dapat dicapai oleh sebuah kurva, 

yang berupa nilai positif. 

3. Pelacakan (tracking) kurva pertumbuhan melalui sejumlah contoh 

frekuensi panjang yang tersusun (restructured) di atas. Kurva 

pertumbuhan yang dipilih adalah yang paling banyak melalui 

puncak dan menghindari paling banyak lembah. Atau kurva-kurva 

pertumbuhan yang menghasilkan nilai tertinggi dari ESP 

(explained sum of peaks) atau ASP yang dipilih. 

4. Pendugaan umur siput lola pada waktu lahir (t0) dimaksudkan  

untuk mendapatkan informasi mengenai siput lola yang juga 

disandingkan dengan informasi puncak pemijahan. Nilai t0 dapat 

diperoleh melalui nilai K dan L∞ yang diterapkan dalam persamaan 

Log10(-t0) = - 0,3922 – 0,2752 log10L∞ - 1,038 log10K (Pauly, 

1980), dan K adalah koefisien pertumbuhan, L∞ adalah panjang 

asimtot dan t0 (parameter kondisi awal) adalah umur ketika panjang 

sama dengan nol. 

5. Rentang hidup alamiah (longevity) merupakan rentang waktu hidup 

bagi suatu spesies yang didefinisikan oleh Pauly (1982) sebagai 

rentang waktu hidup yang dicapai oleh suatu spesies dalam suatu 

kohort hingga 99% dari seluruh anggota kohort mencapai kematian 

secara alami. Persamaan Von Bartalanffy bila dijabarkan lebih 

lanjut, maka akan diperoleh persamaan t = Log10 (1-Lt/L∞)/K-t0; 

dan jika panjang maksimum (Lmaks) = 0,95 (L∞) dimasukan ke 
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dalam persamaan di atas, maka didapatkan umur siput lola 

terpanjang (life span) adalah  Tmaks = 2,9957/K + t0 (Pauly,1980). 

 

4) Pendugaan Mortalitas 

Pendugaan mortalitas total (Z) diduga melalui hubungan linear 

antara logaritme natural dari perubahan jumlah siput lola per waktu 

bertumbuh kelas ke-i dengan umur, yang dikenal dengan nama kurva 

hasil tangkapan yang dikonversi ke panjang, Length Converted Catch 

Curve  (LCCC)  dengan formulanya: 

Ln(Ni/Δti) = a + b 
.
 ti …………………………… (19) 

            N = jumlah siput lola pada kelas panjang ke i,  

              t = umur (atau umur relatif, dihitung dengan to = 0) 

                   berhubungan dengan nilai tengah kelas ke-i, dan  

             b = sudut/slope yang merupakan nilai Z 

 

5) Rekruitmen 

Penambahan individu pertama ke populasi siput lola dari data 

frekuensi panjang dibantu dengan suatu metode pendekatan yang 

difasilitasi oleh perangkat lunak FiSAT (Sparre and Venema, 1992). 

Program ini merekonstruksi pulsa rekruitmen dari suatu runutan data 

frekuensi panjang yang disesuaikan dengan persamaan Von 

Bartalanffy (VBGF) untuk mendeterminasi jumlah pulsa per tahun 

dan kekuatan relatif setiap pulsa. 
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6) Estimasi Produksi Tahunan 

Untuk menghitung produksi sumberdaya siput lola setiap tahun 

dilakukan berdasarkan informasi data sekunder pada tiap lokasi 

pengamatan maupun data total produksi keseluruhan pulau Saparua-

Maluku. Estimasi ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut : 

 Total tangkapan  = ∑  produksi tiap lokasi /Tahun   

 

3.6.2.  Mengetahui, Menganalisis dan Mengkaji Kondisi Ekologis 

Habitat  Siput Lola (T. niloticus)  di Pesisir Pulau Saparua 

 

Analisis kondisi ekologis habitat siput lola dilakukan terhadap komunitas 

terumbu karang. Parameter ekologi yang diestimasi adalah sebagai berikut: 

1) Persentase Tutupan Terumbu Karang 

Sampel karang yang diperoleh setelah dibersihkan kemudian 

diidentifikasi dan dibuat klasifikasinya menurut Allen and Steene 

(2002) dan Veron (1986). Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

untuk mendapat nilai persen penutupan dari setiap kategori (Tabel 7) 

dan komponen/kelompok kategori bentuk tumbuh menurut formula 

yang dikemukakan English et al (1994) sebagai berikut : 

 

       ∑ Intcept seluruh kategori LF  

PP suatu kategori LF  =  ------------------------------------  x 100%    ............... (20) 

              Panjang Garis Transek  

 

 

            ∑  Intercept seluruh LFHC 

Persen penutupan karang batu   =   ---------------------------------  x 100% .... (21) 

     Panjang Garis Transek 

 

    PP   = Persen Penutupan  

                Intcept  = Intercept (panjang perpotongan) 



90 
 
 

 LF       = Lifeform atau bentuk tumbuh  

 LFHC  = Lifeform Hard Coral/bentuk tumbuh karang keras 

 

 

Kondisi terumbu karang dinilai dengan mengikuti kriteria baku 

kerusakan terumbu karang yang dikemukakan Menteri Lingkungan 

Hidup No.Kep-04/MENLH/02/2001(Tabel 7), sebagai berikut : 

Tabel 7. Kriteria baku kerusakan terumbu karang 

Parameter Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang (%) 

Persentase Luas 

Tutupan Terumbu 

Karang yang Hidup 

Rusak 
Buruk (Poor) 0 – 24,9 

Sedang/Kurang Baik (Fair) 25 – 49,0 

Baik 
Baik (Good) 50,0 – 74,9 

Baik Sekali (Excellent) 75,0 - 100 
Sumber: - Kepmen LH No.Kep-04/MENLH  (2001) 

- Wilkinson et al. (1992) dan  

- Suharsono (1994)  

 
 

2) Keanekaragaman  Spesies Karang 

Keanekaragaman spesies karang dapat ditentukan dengan 

menggunakan teori informasi Shannon-Wiener 'H  

menurut Magurran (1988) dan Krebs (1989)  sebagai berikut :  

 
s

i

pipiH
1

ln'   ........................................................  (22) 

            'H  = indeks keanekaragaman Shannon-Wienner 

                        pi   = ni/N =jumlah individu masing-masing jenis (i=1,2,...,) 

ni   = jumlah individu jenis ke-i 

N   = jumlah total individu semua jenis 

s   = jumlah jenis biota  

 

Berdasarkan persamaan (22), indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner dikategorikan oleh Magurran, A. E., (1955) sebagai berikut : 

                     H’ <  2,3 =  keanekaragaman rendah 

                   2,3 <H’ <6,9  =   keanekaragaman sedang 

                      H’ > 6,9      =   keanekaragaman tinggi 
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3) Indeks Dominansi Spesies Simpson (D):     

 

                                          ..............................................          (23) 

4) Indeks Keseragaman atau Keserasian (Odum 1971) sebagai berikut: 

      s

H

H

H
E

ln

'

max'

'
 .......................................................  (24)   

                                 E  =  indeks keseragaman 

s=  jumlah jenis biota 

                        smaksH ln' = keragaman maksimum 

 H’maks akan tercapai bila ditemukan dalam keadaan 

dimana semua jenis adalah melimpah.  

                                    Nilai E berkisar antara 0 dan 1 yang mana nilai 1 artinya 

semua jenis cukup melimpah, sedangkan jika E=0 artinya 

keseragaman jenis rendah. 

 

5) Indek Kesamaan Spesies Karang 

 

S  =  2C / A + B    ………………………………    (25) 
 

               S = Kesamaan Spesies Karang antar stasiun penelitian 

  A = Jumlah spesies yang terdaftar dalam stasiun A 

  B = Jumlah spesies yang terdaftar dalam stasiun B dan 

  C = Jumlah seluruh spesies yang terdapat dalam stasiun A  

                      dan B 

 

3.6.3.   Menganalisis dan Mengkaji Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya  

              Masyarakat dalam Pemanfaatan/Pengelolaan Sumberdaya Siput  

              Lola 

 

Informasi tentang aspek sosial ekonomi dan budaya diketahui melalui 

analisis diskriptif kuantitatif berdasarkan informasi hasil wawancara dan 

kuensioner. Artinya hasil wawancara dan kuesioner tersebut selanjutnya 

dikuantifikasi ke dalam nilai persen.  Nilai-nilai persentase ini kemudian disajikan 

dalam bentuk pie chart yang menampilkan persentase jawaban masyarakat 

terhadap berbagai permasalahan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang 

D   =   (pi)2 
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dipertanyakan, khususnya untuk siput lola. Analisis ini adalah untuk melihat 

partisipasi atau peran masyarakat serta seberapa jauh pemahaman masyarakat 

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pesisir dan laut . 

 

3.6.4.  Mengevaluasi dan Mengkaji Aspek Hukum dan Kelembagaan 

Pengelolaan Sumberdaya Siput Lola (T.niloticus) yang telah 

digunakan Selama ini di Maluku 

 

1) Karakteristik  atau Tipe Pengelolaan Terhadap Sumberdaya 

T. niloticus 
 

Karakteristik atau tipe pengelolaan yang dilakukan terhadap 

sumberdaya T. niloticus, dapat diketahui dari data hasil wawancara 

dengan narasumber kunci yaitu dari instansi-instansi terkait antara 

lain, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku, 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.  

Selanjutnya karakteristik atau tipe pengelolaan T. niloticus dan 

karakteristik ancaman dianalisis menggunakan Metode Hierarchical 

Clustering. Parameter yang mengindikasikan karakteristik ancaman 

terhadap sumberdaya siput lola adalah ukuran individu siput lola yang 

ditangkap. Selain itu dengan pendekatan analisis ini juga diteliti 

kesamaan atau similarity ketujuh desa pengamatan yang memiliki tipe 

pengelolaan siput lola yang relatif sama.  

2) Hukum dan Kelembagaan 

Sistem hukum dan kelembagaan dapat diketahui dan dikaji 

melalui analisis secara kualitatif diskriptif yang dipresentasikan dalam 

bentuk tabel atau matriks evaluasi. 
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3.6.5. Membangun Model Dinamik untuk Pengelolaan Sumberdaya Siput 

Lola  (T. niloticus) Secara Komprehensif 

 

1)  Pendekatan Analisis Prospektif   

Dalam membangun sistem pengelolaan siput lola di perairan 

pesisir pulau Saparua, dilakukan pengembangan model guna 

mempresentasikan peubah komponen-komponen utama penyusun 

struktur pengelolaan siput lola serta faktor–faktor yang berinteraksi 

diantaranya. Berdasarkan karakteristik permasalahan yang kompleks 

dan dinamis serta multidimensi, ditetapkan penggunaan model 

simbolik. Dalam membangun model yang dibutuhkan, digunakan 

software Powersim versi 2.5c. Blok bangunan dasar (basic building 

block) dalam bahasa Powersim versi 2.5c yang digunakan adalah 

meliputi level, flows, auxilliary, konstanta dan  link  (Muhammadi et 

al , 2001). 

Pendekatan sistem digunakan untuk membangun model 

dinamik sumberdaya siput lola serta membuat simulasi yang dapat 

memprediksi beberapa perkiraan kondisi untuk 5 atau 10 tahun ke 

depan.  Pemodelan sistem dibangun berdasarkan integrasi dari faktor-

faktor dominan yang diperoleh baik dari analisis prospektif, maupun 

dari diagram sebab akibat atau causal loop yang dibangun.  Dalam hal 

ini faktor-faktor dominan yang diperoleh menjadi komponen utama 

sub-sub model dari model yang dibangun. Demikian pula skenario 

yang disusun berdasarkan pendekatan analisis prospektif dan causal 

loop akan disimulasikan secara kuantitatif berdasarkan model 
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simbolik, dengan demikian pemodelan sistem disini dilakukan dengan 

tahapan-tahapan antara lain penyusunan konsep, pembuatan model 

dan simulasi model, dan validasi hasil simulasi  (Muhammadi et al, 

2001). 

Analisis prospektif dilakukan dengan menggunakan cara 

matriks. Hasil analisis matriks ini ditunjukkan dan dipresentasikan 

dalam bentuk grafik dalam salib sumbu Kartesien. Penentuan faktor 

kunci dan tujuan strategis sepenuhnya harus merupakan pendapat 

pihak yang berkompeten sebagai pelaku dan ahli (expert) dalam 

pengelolaan dan perlindungan sumberdaya siput lola di Pulau 

Saparua. Inventarisasi kebutuhan pelaku dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner  (Bourgeois, 2002 ; Hardjomidjojo, 2002). 

 

2)  Analisis Sistem Dinamik 

Uraian latar belakang sebelumnya jelas menggambarkan 

bahwa sumberdaya pesisir siput lola (T. niloticus) telah mengalami 

perubahan yaitu penurunan produksi yang terus terjadi pada beberapa 

lokasi penghasil siput lola. Menyikapi langkah perubahan tersebut 

adalah mempelajari faktor-faktor penyebab, serta memprediksi 

kondisi yang akan terjadi jika salah satu variabel mengalami fluktuasi, 

sehingga keputusan dapat diambil sebagai langkah kebijakan 

selanjutnya. Mempelajari perubahan tersebut tidak segampang 

dipikirkan, keterkaitan berbagai komponen didalamnya membuat 

kompleksitasnya semakin jelas,  oleh karena itu dalam menyelesaikan 
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permasalahan sumberdaya T. niloticus  di tujuh desa di pulau Saparua 

ini, perlu diterapkan pendekatan sistem, sehingga dapat mempelajari 

secara menyeluruh komponen-komponen terkait dalamnya. 

Menurut Eriyatno (2003) pendekatan sistem adalah 

merupakan cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan 

identifikasi sejumlah kebutuhan-kebutuhan, sehingga menghasilkan 

suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif, dengan demikian 

pengkajian suatu persoalan dengan pendekatan sistem seharusnya 

memenuhi karakteristik: (1) Kompleks, dimana interaksi antar elemen 

cukup rumit, (2) Dinamis, dimana faktornya ada yang berubah 

menurut waktu serta ada pendugaan ke masa depan, dan (3) 

Probalilistik, yaitu diperlukannya fungsi peluang dalam inferensi 

kesimpulan maupun rekomendasi. 

Hartrisari (2007), model merupakan penyederhanaan sistem, 

oleh karena sistem sangat kompleks, tidak mungkin membuat model 

yang dapat menggambarkan seluruh proses yang terjadi dalam sistem. 

Model dibuat untuk mempermudah memahami pengkajian sistem 

karena sulit bekerja sesuai kenyataan sebenarnya. Ada beberapa 

tujuan model disusun: (1) Pemahaman proses yang terjadi dalam 

sistem (model harus dapat menggambarkan mekanisma proses yang 

terjadi dalam sistem yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai), 

(2) Prediksi (hanya model yang bersifat kuantitatif yang dapat 

melakukan prediksi), (3) Menunjang pengambilan keputusan (model 

yang disusun berdasarkan pemahaman proses serta yang mempunyai 
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kemampuan prediksi dapat dijadikan alat perencana dalam 

pengambilan keputusan). 

Untuk membangun model ini maka yang perlu diketahui dulu 

tentang sistem alam dari siput lola, antara lain; sumber-sumber sebab 

penurunan produksi, kondisi biologi siput lola, kondisi ekologi habitat 

(fisik kimia dan oseanografi) serta kondisi sosial ekonomi budaya dan 

hukum dan kelembagaan. Selanjutnya untuk merancang bangun model 

dinamik dalam pengelolaan sumberdaya siput lola, maka beberapa 

informasi yang diperlukan adalah seperti pada Gambar 6. Adapun 

langkah-langkah untuk membangun model adalah sebagai berikut: 

a) Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal pengkajian sistem. 

Tahap ini harus mencerminkan kebutuhan semua orang dan 

institusi yang terlibat di dalam sistem yang telah ditentukan. Tahap 

analisis kebutuhan dapat mempengaruhi kelayakan suatu sistem 

yang dibangun. Setiap pelaku sistem memiliki kebutuhan yang 

berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi kinerja sistem 

(Hartrisari 2007). Kebutuhan pelaku yang tidak terakomodir di 

dalam sistem yang akan dibangun dapat menyebabkan 

terganggunya kinerja sistem secara keseluruhan. 

Dalam kaitan dengan kebutuhan para pengguna, maka 

berdasarkan hasil observasi lapangan (wawancara) didapatkan 

berbagai pengambil kebijakan baik tingkat provinsi, tingkat 

kabupaten/kota  maupun  kecamatan  dan desa, hingga nelayan atau  
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Model  
Pengelolaan 

siput lola  

Data hukum & 
kelembagaan Nasional 

& lokal 

Sub Model Kondisi 
Bioekologi siput lola 

 

Data bioekologi 
siput lola     

Tingginya tingkat eksploitasi 

Kerusakan habitat 

Kondisi sosekbud masyarakat 

Lemahnya penegakan hukum &  peng-
awasan dari lembaga yang berwewenang 

Penyebab turunnya 
populasi Sumberdaya 

siput lola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Informasi-informasi yang diperlukan dalam model pengelolaan  

                        siput lola. 

 

 

masyarakat umum yang terlibat di dalam sistem pengelolaan 

sumberdaya T. niloticus dan habitatnya. Pada level Provinsi terdiri 

dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Dinas 

Kelautan dan Perikanan. Pada level Kabupaten terdiri dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten, Seksi Konservasi Wilayah II 

Sub Model 

Sosekbud Masy. 

Data Sosekbud 

Masyarakt 

Sub Model Hukum 

& Kelembagaan 
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(KSW II) yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Maluku 

Tengah. Berdasarkan sumber-sumber di atas didapatkan sejumlah 

kebutuhan dari pihak pemerintah, masyarakat termasuk nelayan 

yang memanfaatkan atau terlibat di dalam sistem pengelolaan 

sumberdaya dan habitat T. niloticus.  

 

b)  Formulasi Permasalahan 

Pengelolaan sumberdaya pesisir memenuhi kriteria sebagai 

pengelolaan sistem yang kompleks dan dinamis. Akan tetapi apakah 

kita dapat melihatnya sebagai sesuatu yang kompleks dan dinamis, 

sangat tergantung kepada mental kita atas kenyataan (Purnomo, 2000). 

Beberapa pihak mungkin melihat bahwa perairan pesisir dan laut 

sebagai sesuatu yang sederhana dan statis. Padahal ekosistem pesisir 

dan laut di dalamnya terkait banyak kepentingan. Menurut Hartrisari 

(2007) secara umum, kebutuhan yang saling kontradiktif dapat 

dikenali berdasarkan kelangkaan sumberdaya (lack of resources) dan 

perbedaan kepentingan (conflict of interest). Tujuan sistem sulit 

dicapai atau bahkan tidak tercapai, bila dari analisis kebutuhan 

ditemukan banyak yang kontradiktif. Sebaliknya kebutuhan-

kebutuhan yang sinergis, tujuan sistem tidak akan ada masalah, karena 

keinginan yang sama dari semua pelaku sistem. 

Berdasarkan uraian kebutuhan di atas, perbedaan kepentingan 

para pengguna, keberadaan sumberdaya alam laut, serta kebijakan 

pemerintah sekarang ini, maka masalah pengelolaan sumberdaya 
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pesisir (T. niloticus) di perairan pesisir Pulau Saparua dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

1. Bahwa telah terjadi gangguan ekologi pada habitat yang 

menyebabkan penurunan produksi sumberdaya siput lola yang 

hidup di dalamnya pada perairan pesisir pulau Saparua, 

2.  Bahwa tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya siput lola di alam 

oleh masyarakat setempat, telah menyebabkan turunnya produksi 

siput ini. 

3. Lemahnya kinerja sistem hukum baik lokal (tradisional) maupun 

nasional yang telah ada selama ini menyebabkan turunnya produksi 

sumberdaya siput lola, 

4. Lemahnya koordinasi antar lembaga atau institusi yang 

berkepentingan dalam mengembangkan sumberdaya alam dan 

lingkungan di pulau Saparua. 

 

c) Identifikasi Sistem 

Menurut Eriyatno (2003), suatu rantai hubungan antara 

pernyataan kebutuhan pelaku sistem dengan pernyataan khusus 

masalah yang harus dipecahkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut merupakan tahap identifikasi sistem, dan sering digambarkan 

dengan diagram sebab akibat (causal-loop) atau diagram kotak 

gelap/diagram input-output (Gambar  7). 

Masyarakat yang bermukim di perairan pesisir, sering 

menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan 
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bom/sianida untuk penangkapan ikan, khusus yang beroperasi pada 

daerah terumbu karang. Hal ini akan merusak ekosistem terumbu 

karang yang merupakan habitat T. niloticus. Pembangunan 

pemukiman, tentu mengkonversi sebagian sumberdaya hutan, 

demikian juga dengan pemanfaatan galian C dan terumbu karang di 

pantai mengakibatkan tingginya laju akresi, abrasi dan sedimentasi di 

pesisir, yang berdampak pada habitat serta sumberdaya Trochus. 

Selain sumber kerusakan habitat yang dijelaskan sebelumnya, 

eksploitasi sumberdaya T. niloticus secara terus-menerus oleh 

masyarakat (nelayan dan swasta) pada kawasan konservasi juga akan 

menurunkan populasi Trochus.  

Selanjutnya hubungan antara output yang akan dihasilkan 

dengan input berdasarkan tahapan analisis kebutuhan dan formulasi 

masalah dibuat diagram input-output Gambar 7. Selanjutnya model 

yang dibangun akan mengacu pada hasil analisis progresif yang 

menggambarkan pendapat narasumber ahli dalam melihat masalah 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara umum dan siput lola 

secara khusus; diagram sebab akibat (causal loop) yang 

menggambarkan hubungan satu kondisi nyata yang saling 

mempengaruhi; serta diagram input output yang menggambarkan 

beberapa input dan output yang dikehendaki yang merupakan harapan 

dari hasil penelitian ini, maupun input dan output yang tidak 

dikehendaki dari penelitian ini, misalnya terjadi penurunan produksi 

siput lola atau terjadi kerusakan habitat siput lola. 
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d.    Validasi Model 

 

Validasi merupakan tahap terakhir dalam pengembangan 

model, untuk memeriksa model dengan meninjau apakah keluaran 

model sesuai dengan sistem nyata, dengan melihat konsistensi  

internal korespondensi dan representasi (Simatupang, 2000). 

Menurut Daalen dan Thissen, (2001) validasi dalam pemodelan 

sistem dinamik dapat dilakukan dengan beberapa cara meliputi uji 

struktur secara langsung  (direc structure tests) tanpa merunning 

model, uji struktur tingkah laku model (strukture oriented behaviour 

tests) dengan merunning model, dan pembandingan tingkah laku 

model dengan sistem nyata (quantitative behaviour pattern 

comparison). 

Validasi pada pemodelan ini dilakukan dengan 

membandingkan  tingkah laku model dengan sistem nyata 

(quantitative behaviour pattern comparison) yaitu dengan uji AME 

(absolut mean error) yang dikembangkan oleh Muhammadi et al 

(2001). AME adalah uji statistik penyimpangan  antara nilai rata-rata 

simulasi terhadap aktual, dengan kisaran nilai antara 5 - 10 %.  

AME = (Si – Ai)/Ai x 100% 

      Si = Si/N  dan  Ai = Ai/N 

       S = Nilai simulasi 

      A = Nilai aktual 
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e. Uji Sensitivitas Model 

Sensitivitas model adalah respon model terhadap suatu 

stimulus. Respon ditinjukan dengan memberikan  perlakuan dan/atau 

kinerja model. Stimulus diberikan dengan memberikan perlakuan 

tertentu pada unsur atau struktur model. Perlakuan tersebut diuji 

sensitivitas. Uji sensitivitas bertujuan untuk menjelaskan sensitivitas 

parameter, variabel dan hubungan antar variabel dalam model. Hasil 

uji sensitivitas ini, dalam bentuk perubahan perilaku dan/atau kinerja 

model, digunakan untuk menganalisis efek intervensi terhadap 

model (Muhammadi,  et al  2001). 
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Gambar 7. Diagram input output sistem pengelolaan siput lola (T. niloticus) 

INPUT LINGKUNGAN 
o UU No.5/90; UU No.13/07; UU No.27/07;;PP 

No.7/99; No.60/07; Permen KH:No.P.57/08: 

Kepmen K&P No.385/99;Kepmen Kehut. 
No.12/98: No.447/03; KepDir.PHKA No.12/08, 

Kebijakan Desa/Sasi 

 

INPUT TIDAK TERKENDALI 

o Degradasi/kerusakan ekosistem 

terumbu karang 

o Tidak adanya pengawasan  

o Penerapan peraturan yang tidak 

konsisten 

 

 
SISTEM PENGELOLAAN SIPUT 

LOLA (T. niloticus) 

INPUT TERKENDALI 

o Satu menajemen pengelolaan pesisir 

terpadu, termasuk siput lola 

o Pemanfaatan SDH  yang lebih ramah 

lingkungan 

o Sosialisasi & peran masyarakat yg 

lebih komprehensip di dalam 

pengelolaan SD siput lola dan 

lingkungan. 

OUTPUT TIDAK DIKEHENDAKI 

o Populasi SD siput lola yang menurun 

o Kerusakan terumbu karang 

o Kualitas perairan yang menurun 

 

 

MODEL PENGELOLAAN SD Siput lola  

(BIOEKOLOGI, SOSESKBUD,HUKUM & 

KELEMBAGAAN) 

 

OUTPUT YANG DIKEHENDAKI 
o Kelestarian SDA dan Lingkungan 

o Tersedia SD terumbu karang yang sehat 
o Tersedia model pengelolaan SD Siput Lola 

terpadu berkelanjutan.  

o Produksi perikanan khususnya siput lola 
meningkat  

o Penegakan hukum dan Pengawasan 

o Peningkatan pendapatan nelayan 


