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ABSTRAK 

Aisya Safitri. L021171014. “Dinamika Populasi Ikan Kakatua Chlorurus capistratoides 
(Bleeker, 1847) di Perairan Kepulauan Spermonde”. Dibimbing oleh Joeharnani 
Tresnati sebagai pembimbing utama dan Suwarni sebagai pembimbing pendamping. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek dinamika populasi mencakup 
kelompok umur, pertumbuhan, mortalitas dan laju eksploitasi serta Relative Yield per 
Recruitment ikan kakatua, Chlorurus capistratoides (Bleeker,1847) yang tertangkap di 
perairan Kepulauan Spermonde. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan kakatua, Chlorurus 
capistratoides (Bleeker, 1847) khususnya yang tertangkap di perairan Kepulauan 
Spermonde. Pengambilan sampel ikan kakatua dilakukan setiap pertengahan bulan 
dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Sampel ikan kakatua 
diambil di Tempat Pendaratan Ikan Rajawali, Kota Makassar. Identifikasi dan analisis 
sampel dilakukan di Laboratorium Fisiologi Hewan Air, Fakultas Ilmu kelautan dan 
Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Ikan kakatua yang diamati berjumlah  
324 ekor. Sampel ikan kakatua dianalisis menggunakan bantuan program FISAT 
(FAO-ICLARM Stock Assesment Tools) II. Kelompok umur dianalisis menggunakan 
metode Bhattacharya. Pertumbuhan dianalisis menggunakan model pertumbuhan  von 
Bertalanffy. Mortalitas total (Z) diestimasi menggunakan metode Length-Converted 
Catch Curve. Mortalitas alami (M) diestimasi menggunakan rumus empiris Pauly. 
Mortalitas penangkapan (F) diestimasi menggunakan persamaan Sparre dan Venema. 
Laju eksploitasi (E) dan Relative Yield per Recruitment (Y’/R) dianalisis menggunakan 
persamaan Beverton dan Holt. Analisis kelompok umur menunjukkan bahwa terdapat 
empat kelompok umur dengan jumlah ikan yang tertangkap terbanyak terdapat pada 
kelompok umur ketiga yaitu 122 ekor dan jumlah ikan yang tertangkap paling sedikit 
terdapat pada kelompok umur pertama yaitu 15 ekor. Panjang asimptot (L∞) = 39,5 cm, 
laju koefisien pertumbuhan (K) = 0,42 per tahun dan umur teoritis (t0) sebesar -0,36 per 
tahun. Ikan kakatua mempunyai pertumbuhan yang lambat. Laju mortalitas (Z) = 2, 32 
per tahun, Mortalitas alami (M) = 0,95 per tahun, mortalitas penangkapan (F) = 1, 37 
per tahun, eksploitasi (E) = 0,59 per tahun, dan Relative Yield per Recruitment (Y’/R) = 
0,0227. Dapat disimpulkan bahwa ikan kakatua di perairan Kepulauan Spermonde 
telah mengalami penangkapan yang berlebih (over exploited). 

 
Kata kunci : Ikan kakatua, Chlorurus capistratoides, kelompok umur, pertumbuhan, 

mortalitas, eksploitasi, Relative Yield per Recruitment (Y’/R). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vii 
 

ABSTRACT 

Aisya Safitri. L021171014. "Population Dynamics of Indian Parrotfish Chlorurus 
capistratoides (Bleeker, 1847) in the waters of the Spermonde Islands". Supervised by 
Joeharnani Tresnati as the main supervisor and Suwarni as the member supervisor.

 
This study aims to analyze the analysis of aspects in the age range, growth, mortality, 
and exploitation rate as well as the Relative Yield per Recruitment of the parrotfish, 
Chlorurus capistratoides (Bleeker, 1847) caught in the waters of the Spermonde 
Islands. The results of this study are expected to be a source of information in the 
utilization and management of Indian Parrotfish resources, Chlorurus capistratoides 
(Bleeker, 1847) especially those found in the waters of the Spermonde Islands. 
Sampling of Indian Parrotfish is carried out every mid-month from January 2020 to 
December 2020. Samples of Indian Parrotfish are taken at the Rajawali Fish Landing 
Place, Makassar City. Identification and analysis of samples was carried out at the 
Laboratory of Physiology of Aquatic Animals, Faculty of Marine and Fisheries 
Sciences, Hasanuddin University, Makassar. The parrotfish observed were 324 tails. 
Parrotfish samples were analyzed using the FISAT (FAO-ICLARM Stock Assessment 
Tools) II assistance program. Age groups were analyzed using the Bhattacharya 
method. growth was analyzed using the von Bertalanffy growth model. Total mortality 
(Z) was estimated using the Length-Converted Catch Curve method. Natural mortality 
(M) was estimated using Pauly's empirical formula. Capture mortality (F) was estimated 
using the Sparre and Venema equations. The exploitation rate (E) and the Relative 
Yield per Recruitment (Y'/R) were analyzed using the Beverton and Holt equations. 
Age group analysis showed that there were four age groups with the highest number of 
fish found in the third age group, namely 122 and the least number of fish found in the 
first age group, namely 15. Asymptote length (L∞) = 39.5 cm, growth coefficient rate 
(K) = 0.42 per year and theoretical age (t0) of -0.36 per year. Indian Parrotfish have a 
slow growth. Mortality rate (Z) = 2.32 per year, Natural mortality (M) = 0.95 per year, 
fishing mortality (F) = 1.37 per year, exploitation (E) = 0.59 per year, and Relative Yield 
per Recruitment (Y'/R) = 0.0227. It can be said that parrotfish in the waters of the 
Spermonde Islands have been over-exploited. 
 
Keywords : Indian Parrotfish, Chlorurus capistratoides, age group, growth, mortality, 

exploitation, Relative Yield per Recruitment (Y’/R). 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepulauan Spermonde merupakan kepulauan yang mempunyai sekitar 120 

pulau terumbu karang (Kench dan Thomas, 2017) dimulai  dari Kabupaten Takalar di 

Sulawesi Selatan hingga Mamuju di Sulawesi Barat dan dikenal oleh masyarakat pulau 

sebagai pulau-pulau Sangkarang (Jompa et al., 2005). Kepulauan Spermonde memiliki 

keanekaragaman jenis terumbu karang yang bervariasi di setiap gugusan pulau 

sehingga sebaran ikan karang juga bervariasi (Nurjirana dan Burhanuddin, 2017). 

Salah satu ikan karang yang terdapat di perairan Kepulauan Spermonde adalah ikan 

kakatua Chlorurus capistratoides (Bleeker, 1847) 

Menurut Tresnati et al., (2020) ikan kakatua merupakan ikan karang dari famili 

scaridae yang memiliki sekitar 90 spesies. Ikan kakatua adalah salah satu ikan 

herbivora yang hidup di wilayah tropis dan subtropis perairan Indo-Pasifik. Ikan 

kakatua yang dikenal juga dengan nama Indian Parrotfish adalah salah satu  spesies 

yang ditemukan di perairan Indonesia. Ikan ini juga dapat ditemukan di Taman Laut 

Mahatma Gandi di Selatan Andaman, India serta di perairan Filipina dan Malaysia. 

Menurut Tuwo et al., (2020) C. capistratoides (Bleeker, 1847) merupakan salah satu 

dari 34 spesies yang ditangkap di perairan Kepulauan Spermonde.  

Secara ekologis ikan kakatua memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Hal ini dikarenakan C. 

capistratoides (Bleeker, 1847) merupakan salah satu ikan herbivora  yang memangsa 

alga halus yang tumbuh dan hidup menutupi karang (Tuwo et al., 2020). Bentuk gigi 

yang menyerupai paruh burung kakatua membantu  ikan tersebut mengikis ganggang 

epilitik yang menutupi permukaan substrat atau karang mati sehingga menghambat 

pertumbuhan ganggang (Liao et al., 2004). Selain memiliki peran ekologis yang 

penting C. capistratoides (Bleeker,1847) juga memiliki nilai ekonomis. Ikan ini cukup 

digemari masyarakat dan laku di pasaran sehingga  ikan tersebut banyak ditangkap 

oleh nelayan di perairan Kepulauan Spermonde. Jika permintaan dan penangkapan 

ikan kakatua terus meningkat tanpa adanya pengelolaan secara berkelanjutan maka 

akan berdampak pada populasi ikan yang ada di perairan dan akan mengakibatkan 

status stok sumber daya ikan menjadi kondisi tangkap lebih atau over exploited. Salah 

satu strategi pengelolaan ikan kakatua agar tetap terjaga kelestariannya dan dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan yaitu diperlukan informasi yang menyangkut 

dinamika populasi ikan kakatua di perairan Kepulauan Spermonde. 
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Penelitian ikan kakatua di perairan Kepulauan Spermonde telah dilakukan tetapi 

penelitian tersebut terkait dengan aspek biologi reproduksi oleh Tuwo et al., (2020) dan 

komposisi hasil tangkapan oleh Tresnati et al., (2020), namun penelitian mengenai  

dinamika populasi belum pernah  dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

dilakukan. 

B. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek dinamika populasi mencakup 

kelompok umur, pertumbuhan, mortalitas, dan laju eksploitasi serta Relative Yield per 

Recruitment ikan kakatua yang tertangkap di perairan Kepulauan Spermonde.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan kakatua khususnya yang tertangkap 

di perairan Kepulauan Spermonde. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Klasifikasi dan Morfologi  

Klasifikasi ikan kakatua Chlorurus capistratoides (Bleeker,1847) berdasarkan 

www.marinespecies.org adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Infrafilum  : Gnathostomata 

Parvphylum  : Osteichthyes 

Gigaclass  : Actinopterygii 

Kelas  : Actinopteri 

Subkelas  : Teleostei 

Ordo  : Eupercaria incertae sedis 

Famili  : Scaridae 

Subfamili : Scarinae 

Genus  : Chlorurus 

Spesies : Chlorurus capistratoides 

Common name : Indian parrotfish  

 
Gambar 1. Ikan kakatua Chlorurus capistratoides (Bleeker, 1847) yang tertangkap di 

perairan Kepulauan Spermonde; a) Ikan betina; b) Ikan jantan 

Menurut Bray (2022) ikan kakatua C. capistratoides (Bleeker, 1847) betina 

memiliki ciri berwarna keabu-abuan gelap sampai abu-abu kecoklatan, sirip dada 

berwarna merah muda dengan tepi luar berwarna kuning dibagian belakang, dan ekor 

merah muda. Ikan jantan berwarna hijau kemerah-merahan, memiliki tepi merah muda 

pada tutup insang, garis atau bintik merah muda pada sisik, sirip dada dengan tepi 

atas merah, pita hijau kebiruan di sekitar kepala dan pipi merah muda (Gambar 1). 

http://www.marinespecies.org/
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Menurut Adrim (2008) ikan kakatua memiliki sirip punggung bergabung dengan 9 

duri keras dan 10 duri lemah. Sirip dubur dengan 3 duri keras dan 9 duri lemah. Sirip 

dada dengan  13 – 17 duri lemah. Sirip perut dengan 1 duri keras dan 5 duri lemah. 

Sisik besar dan tidak bergerigi (cycloid). Gurat sisi memiliki 22 – 24 sisik berporos dan 

terpisah dua bagian. Pipi terdapat 1 – 4 sisik. Jumlah sisik  sebelum sirip punggung 

ada 2 – 8.  Rahang atas dan bawah terdapat gigi plat yang kuat, disebut gigi plat 

karena susunan gigi menyatu dan ditengah ada celah.  Ikan dewasa terdapat 1 atau 2 

taring pendek di samping rahang atas pada posisi belakang. Saat berstatus sebagai 

ikan muda dengan jenis kelamin betina hampir semua jenis kakatua berwarna keabu-

abuan atau kecoklatan tetapi setelah semakin menginjak dewasa, ikan ini berubah 

kelamin menjadi jantan yang merupakan fase akhir dari kehidupannya, warna 

tubuhnya berubah warna-warni. 

B. Habitat dan Distribusi  

Habitat ikan kakatua selalu berpindah-pindah tempat sesuai dengan keinginan 

untuk melanjutkan hidup (Ghiffar et al., 2017). Ikan kakatua memiliki sebaran 

perpindahan yang luas dan ada juga yang bertahan hidup dalam daerah tertentu saja 

seperti padang lamun, hutan bakau dan terumbu karang. Ada ikan kakatua yang 

memilih tempat mencari makan di padang lamun pada ukuran masih muda (juvenil), 

setelah beranjak remaja ikan mulai berpindah tempat dari padang lamun ke hutan 

bakau dan ikan berpindah lagi dari hutan bakau ke terumbu karang pada umur dewasa 

(Rahaningmas, 2020). 

Menurut (Parenti dan Randal, 2000) bahwa sebagian besar (75 %) ikan kakatua 

tersebar di kawasan Indo-Pasifik (termasuk Indonesia), sisanya terdapat di daerah 

sub-tropis seperti di Timur Samudera Atlantik dan Laut Mediterania. Ikan kakatua  

hidup pada kedalaman 2 – 25 m dan umumnya hidup soliter (Choat et al., 2012). 

Beberapa pakar mengemukakan tentang keberadaan ikan kakatua di beberapa negara 

di kawasan Indo-Pasifik, yaitu di Jepang sebanyak 30 jenis mewakili 4 marga ikan 

kakatua (Masuda et al., 1984). Sebanyak 30 jenis kakatua yang mewakili 7 marga 

berada di Taiwan (Shen et al., 1993). Di Indonesia ikan kakatua tersebar hampir di 

seluruh perairan Nusantara. Menurut Allen (2000) bahwa sebanyak 36 jenis ikan 

kakatua dijumpai di Indonesia. Secara umum ikan kakatua termasuk ikan karang serta 

dapat dijumpai di perairan Kepulauan Spermonde (Dayuman, 2019), sebagian besar 

ikan karang memiliki tubuh yang tidak terlalu besar (Nugrah, 2011), sehingga 

memungkinkan mereka berlindung di celah-celah sempit karang, lubang, dan 

cekungan (Wooton, 1992). 
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C. Dinamika Populasi 

1. Kelompok umur 

Pengetahuan mengenai komposisi umur dalam populasi atau komunitas ikan 

suatu perairan memegang peranan penting, terutama terutama jika dihubungkan 

dengan produksi akan erat kaitannya dengan pengolahan ikan sebagai sumberdaya 

dari suatu perairan. Keadaan jumlah ikan dari tiap kelas dalam komposisi populasi 

yang ada dalam perairan pada saat tertentu tergantung pada rekruitmen yang terjadi 

tiap tahun dan jumlah ikan yang hilang dari perairan disebabkan karena eksploitasi 

atau ikan mati secara alami. Keberhasilan atau kegagalan reproduksi ikan pada tahun 

tertentu dapat diketahui dari umur ikan dan komposisi jumlah ikan yang ada dan 

berhasil hidup (Effendie, 2002). 

Penentuan umur ikan dengan menggunakan metode sisik berdasarkan kepada 

tiga hal. Pertama, yaitu jumlah sisik ikan tidak berubah dan tetap identitasnya selama 

hidup. Kedua, pertumbuhan tahunan pada sisik ikan sebanding dengan pertambahan 

panjang ikan selama hidupnya. Ketiga, hanya satu annulus yang dibentuk pada tiap 

tahun (Effendie, 2002). Suatu kohort adalah sekelompok ikan yang mempunyai umur 

yang kira-kira sama dan berasal dari stok yang sama. Penentuan kelompok umur 

dengan metode Bhattacharya harus memperhatikan indeks separasi (separation 

index). Indeks separasi merupakan kualitas yang relevan terhadap studi bila dilakukan 

kemungkinan bagi suatu pemisahan yang berhasil dari dua komponen yang 

berdekatan, bila indeks separasi kurang dari dua (I < 2 ) maka tidak mungkin dilakukan 

pemisahan antara kelompok ukuran, karena terjadi tumpang tindih yang besar antar 

dua kelompok ukuran tersebut (Sparre dan Venema, 1999).  

Berdasarkan hasil penelitian Gusrin et al., (2020) di perairan Teluk Kulisusu, 

Buton Utara, Sulawesi Tenggara untuk ikan kakatua, Scarus rivulatus yang memiliki 

famili yang sama dengan ikan kakatua, C. Capistratoides diperoleh kelompok ukuran 

(kohort) yang ditemukan di perairan ini hanya terdiri dari satu generasi yang terlihat 

dari kelompok ukuran yang terbentuk yaitu hanya satu kelompok yang menyebar 

secara normal. Generasi tersebut tumbuh, berkembang, dan mengalami proses yang 

sama. Hal ini menunjukkan bahwa di perairan Teluk Kulisusu, ikan kakatua memiliki 

populasi yang sama dengan ukuran individu yang relatif seragam. Pendugaan 

kelompok ikan dapat menggambarkan suatu kondisi populasi ikan. Apabila kondisi 

populasi ikan dapat tergambarkan, maka hal tersebut dapat digunakan untuk menduga 

suatu produksi perikanan pada masa mendatang (Effendie, 2002). 
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2. Pertumbuhan 

Secara sederhana pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai pertambahan ukuran 

panjang atau berat dalam suatu waktu, sedangkan pertumbuhan dalam populasi yaitu 

pertambahan jumlah. Apabila dilihat lebih lanjut, sebenarnya pertumbuhan itu 

merupakan proses biologis yang kompleks dimana banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Kelompok sel-sel suatu jaringan dalam bagian tubuh digolongkan 

menjadi bagian yang dapat diperbaharui yaitu bagian yang dapat berkembang dan 

bagian yang statis (Effendie, 2002). Menurut Sparre dan Venema (1999), bahwa jika 

nilai koefisien pertumbuhan kurang dari 0,5 (K <0,5) maka dikategorikan sebagai ikan 

yang memiliki pertumbuhan yang lambat. Sebaliknya jika nilai koefisien pertumbuhan 

lebih dari 0,5 (K > 0,5) maka menunjukkan pertumbuhan yang cepat. 

Berdasarkan hasil penelitian Gusrin et al., (2020) di perairan Teluk Kulisusu, 

Buton Utara, Sulawesi Tenggara untuk ikan kakatua, Scarus rivulatus yang memiliki 

famili yang sama dengan ikan kakatua, C. Capistratoides diperoleh panjang asimptot 

(L∞) ikan jantan, betina dan gabungan berturut-turut yaitu 310 mm, 230 mm dan 304 

mm. Panjang asimptot tersebut dapat dicapai dengan koefisien laju pertumbuhan (K) 

yang berbeda-beda yaitu 0,89 per tahun, 0,46 per tahun dan 1,2 pertahun. Nilai 

koefisien laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ikan kakatua memiliki 

koefisien pertumbuhan yang bervariasi sehingga panjang maksimum yang dicapai juga 

terjadi saat umur yang berbeda. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor dalam dan faktor luar. 

Faktor tersebut ada yang dapat dikontrol dan ada juga yang tidak. Faktor dalam 

umumnya adalah faktor yang sukar dikontrol, diantaranya keturunan, sex, umur, 

parasit dan penyakit. Faktor luar yang utama mempengaruhi pertumbuhan adalah 

makanan dan suhu perairan. Sejauh ini belum diketahui faktor mana yang memegang 

peranan lebih besar dari kedua faktor tersebut (Effendie, 2002).  

3. Mortalitas dan Laju Eksploitasi 

Mortalitas total dapat didefinisikan sebagai jumlah individu yang hilang selama 

satu interval waktu. Umumnya dalam perikanan, mortalitas terdiri dari dua kelompok 

yaitu mortalitas alami (M) dan mortalitas penangkapan (F). Mortalitas alami yang tinggi 

didapat pada organisme yang memiliki nilai koefisien laju pertumbuhan yang besar dan 

sebaliknya, mortalitas alami yang rendah akan didapat pada organisme yang memiliki 

nilai laju koefisien pertumbuhan yang kecil. Mortalitas alami disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain predasi termasuk kanibalisme, penyakit, stres pada waktu pemijahan, 
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kelaparan dan umur yang tua. Mortalitas penangkapan disebabkan oleh adanya 

aktivitas penangkapan (Sparre & Venema, 1999). 

Mortalitas penangkapan merupakan mortalitas yang terjadi akibat adanya 

aktivitas penangkapan. Mortalitas penangkapan disebabkan kecepatan eksploitasi 

suatu stok karena kegiatan penangkapan atau selama periode waktu tertentu bilamana 

semua faktor penyebab kematian berpengaruh terhadap populasi. Sedangkan 

pengharapan kematian tahunan penyebab alamiah adalah peluang dimana seekor ikan 

mati oleh proses alamiah selama periode waktu yang diamati (Effendie, 2002). 

Mortalitas total didefinisikan sebagai laju penurunan pelimpahan individual ikan 

berdasarkan waktu eksponensial. Umumnya mortalitas total ikan dinyatakan dalam 

bentuk persamaan hubungan yakni Z = F + M, dimana F adalah mortalitas 

penangkapan dan M adalah mortalitas alami (Sparre & Venema, 1999).  

Berdasarkan hasil penelitian Vaitheeswaran dan Venkataramani (2017)  di Pantai 

Tuticorin India untuk ikan kakatua Scarus gibbus yang memiliki famili yang sama 

dengan C. Capistratoides, diperoleh nilai laju mortalitas alami (M) 0,47 per tahun, 

mortalitas penangkapan (F) 0,40 per tahun dan nilai laju mortalitas total 0,87 per tahun. 

Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa mortalitas alami lebih besar dari 

mortalitas penangkapan, sehingga mortalitas ikan kakatua di Pantai Tuticorin India 

disebabkan oleh kematian alami. 

Laju eksploitasi (E) didefinisikan sebagai bagian suatu kelompok umur yang akan 

ditangkap selama ikan tersebut hidup. Oleh karena itu, laju eksploitasi juga dapat 

diartikan sebagai jumlah ikan yang ditangkap dibandingkan dengan jumlah total  

ikan yang mati karena semua faktor, baik faktor alam maupun faktor penangkapan. 

Pauly (1984) menduga bahwa dalam stok yang dieksploitasi optimal maka laju 

mortalitas penangkapan (F) sama dengan laju mortalitas alami (M) atau laju eksploitasi 

(E) sama dengan 0,5. Penentuan laju eksploitasi merupakan salah satu faktor yang 

perlu diketahui untuk menentukan kondisi sumber daya perikanan dalam pengkajian 

stok ikan. 

Berdasarkan hasil penelitian Vaitheeswaran dan Venkataramani (2017) di Pantai 

Tuticorin India untuk ikan kakatua Scarus gibbus yang memiliki famili yang sama 

dengan C. Capistratoides, diperoleh nilai tingkat eksploitasi sebesar (E) 0.53 per tahun 

yang menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi di perairan tersebut telah melebihi batas 

optimum. 

4. Relative Yield per Recruitment 

Secara sederhana yield adalah porsi atau bagian dari populasi yang diambil oleh 

manusia. Recruitment adalah penambahan anggota baru ke dalam suatu kelompok. 
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Recruitment ini diartikan sebagai penambahan suplai baru (yang sudah dapat 

dieksploitasi) ke dalam stok lama yang sudah ada dan sedang dieksploitasi. Suplai 

baru ini adalah hasil reproduksi yang telah tersedia pada tahapan tertentu dari daur 

hidupnya dan telah mencapai ukuran tertentu sehingga dapat tertangkap dengan alat 

penangkapan yang digunakan dalam perikanan (Effendie, 2002). Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi rekruitment, termasuk didalamnya yaitu besarnya stok yang 

sedang bertelur, faktor lingkungan, predasi, dan persaingan (Aziz, 1989). 

Model Yield per recruitment adalah salah satu model non linier yang disebut juga 

model analisis recruitment dan dikembangakan oleh Beverton dan Holt (1957). Model 

ini lebih mudah dan praktis digunakan karena hanya memerlukan input nilai parameter 

populasi lebih sedikit jika dibandingkan dengan model yield per recruitment yang 

lainnya (Pauly, 1984). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Vaitheeswaran dan 

Venkataramani (2017)  untuk ikan kakatua S. gibbus di Pantai Tuticorin India yang 

memiliki famili yang sama dengan ikan kakatua C. capistratoides, diperoleh nilai Y/R 

sebesar 0,017 g/recruitment, dan Y/R maksimum adalah E = 0,014 serta nilai E yang 

diperoleh sebesar 0,53 per tahun yang menunjukkan bahwa nilai tersebut telah 

melewati batas optimum laju eksploitasi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


