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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah kegiatan yang meliputi 

pengumpulan, pemakaian data, historis untuk menemukan keteraturan, pola atau 

hubungan dalam set data berukuran besar (Santosa, 2007). Langkah-langkah 

dalam KDD sebagai berikut (Fayyad et al., 1996) : 

1. Data Selection 

Data yang ada pada database yang sering kali tidak semuanya dipakai, oleh 

karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari 

database. 

2. Preprocessing 

Preprocessing merupakan tahap mempersiapkan data, dilakukan dengan 

pembersihan data (data cleaning). Data cleaning mencakup antara lain 

membuang duplikasi data, memeriksa data yang tidak relevan, memeriksa ada 

tidaknya missing data, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti salah 

ketik. Membersihkan data-data yang tidak relevan dapat meningkatkan dan 

mengefisienkan teknik data mining yang digunakan.  

3. Transformation 

Data diubah atau digabung kedalam format yang sesuai untuk diproses dalam 

data mining dan sesuai dengan software data mining yang digunakan. 

Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang khusus 

sebelum bisa diaplikasikan (Huda, 2010). Beberapa sofware data mining 

hanya dapat membaca data dengan format yang khusus seperti *.csv, *.txt atau 

*.arff. Oleh karena itu, apabila data yang didapatkan misalnya berupa data 

dengan format *.xls, maka harus diubah ke *.csv, *txt, atau *.arff.  

4. Data Mining 

Proses data mining yaitu proses mencari pola atau informasi menarik yang 

tersembunyi dalam data dengan menggunakan teknik dan algoritma tertentu.
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5. Interpretasion/Evaluation 

Menginterpretasikan pola-pola atau patterns menarik yang ditemukan ke 

dalam bentuk knowledge yang lebih mudah dimengerti oleh pihak yang 

berkepentingan. 

 

3.2. Data Mining 

Data mining merupakan proses menemukan pola dan pengetahuan dari 

data yang berjumlah besar (Han et al., 2012). Menurut Gartner Group, data 

mining adalah proses menemukan hubungan baru yang bermakna, pola, dan 

kecenderungan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang tersimpan dalam 

penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik 

dan matematika (Larose, 2005). 

 

3.3. Association Rules 

Association rules digunakan untuk menemukan pola-pola yang terjadi 

dalam suatu kumpulan data yang diberikan. Association analysis mengidentifikasi 

hubungan antara observasi dan variabel dari suatu kumpulan data. Hubungan ini 

dinyatakan oleh suatu kumpulan aturan yang menunjukkan kelompok items yang 

cenderung berhubungan dengan yang lainnya (Pachecho, 2015). Asosiasi terdapat 

istilah antecedent dan consequent. Antecendent untuk mewakili bagian “jika” dan 

consequent untuk mewakili bagian “maka” (Santoso, 2007). 

Menurut Zao (2013), association rule dalam bentuk A   B, dimana A dan 

B adalah dua itemsets terpisah (disjoint) yang masing-masing disebut sebagai lhs 

(left-hand side) dan rhs (right-hand side). Ada tiga ukuran yang digunakan untuk 

memilih aturan yaitu support, confidence, dan lift. Support adalah persentase 

kejadian yang mengandung A dan B. Confidence adalah persentase kejadian yang 

mengandung A dan mengandung B. Lift adalah rasio dari confidence untuk 

persentase kejadian yang mengandung B. Rumus untuk menghitung support, 

confidence, dan lift adalah: 

a)        (   )   (   ) 
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b)           (   )   (   )   
 (   )

 ( )
 

c)     (   )   
           (   )

 ( )
  

 (   )

 ( ) ( )
 

 

3.4. Algoritma Association Rules 

Pada software R, algoritma association rules ada dua yaitu algoritma 

apriori dan algoritma ECLAT (Zao, 2013). Ada berbagai teknik yang diusulkan 

untuk menghasilkan frequent itemsets agar association rules dapat digunakan 

secara efisien. Saxena dan Gadhiya (2014) menyatakan bahwa pendekatan untuk 

menghasilkan frequent itemsets dibagi menjadi tiga dasar teknik, yaitu: 

a) Algoritma apriori : horizontal layout based 

b) Algoritma eclat : vertical layout based 

c) Algoritma fp-growth : projected database based 

 

3.4.1. Algoritma Apriori 

Algoritma apriori adalah algoritma yang sudah sangat dikenal dalam 

melakukan pencarian frequent itemset dengan menggunakan teknik association 

rule (Moertin dan Marsela, 2007). Pada algoritma apriori untuk menentukan 

kandidat-kandidat yang mungkin muncul dengan cara memperhatikan minimum 

support. Ada dua proses utama yang dilakukan dalam algoritma apriori, yaitu 

(Han et al., 2012) : 

1. Join (Penggabungan) 

Pada proses ini setiap item dikombinasikan dengan item yang lainnya sampai 

tidak terbentuk kombinasi lagi. 

2. Prume (Pemangkasan) 

Pada proses ini, hasil dari item yang telah dikombinasikan tadi lalu dipangkas 

dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan oleh user. 

Langkah pertama algoritma apriori adalah support dari setiap item 

dihitung dengan men-scan database. Setelah support dari item didapat, item yang 

memiliki support lebih besar dari minimum support dipilih sebagai frequent 
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itemset dengan panjang 1 atau sering disingkat 1-itemset. Singkatan k-itemset 

berarti satu set yang terdiri dari k item. 

Iterasi kedua menghasilkan 2-itemset yang tiap set-nya memiliki dua item. 

Pertama dibuat kandidat 2-item dari kombinasi semua 1-itemset. Lalu untuk setiap 

kandidat 2-itemset ini dihitung support-nya dengan men-scan database. Support 

artinya jumlah transaksi dalam database yang mengandung kedua item dalam 

kandidat 2-itemset. Setelah support dari semua kandidat 2-itemset didapatkan, 

kandidat 2-itemset yang memenuhi syarat minimum support dapat ditetapkan 

sebagai 2-itemset yang juga merupakan frequent itemset dengan panjang 2. Untuk 

selanjutnya iterasi ke-k dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

1. Pembentukan kandidat itemset 

Kandidat k-itemset dibentuk dari kombinasi (k-1) itemset yang didapat dari 

iterasi sebelumnya. Satu ciri dari algoritma apriori adalah adanya 

pemangkasan kandidat k-itemset yang subset-nya berisi k-1 item tidak 

termasuk dalam pola frequent itemset dengan panjang k-1. 

2. Penghitungan support dari tiap kandidat k-itemset 

Support dari tiap kandidat k-itemset didapat dengan men-scan database untuk 

menghitung jumlah transaksi yang membuat semua item di dalam kandidat k-

itemset tersebut. Ciri-ciri dari algoritma apriori yaitu diperlukan penghitungan 

dengan scan seluruh database sebanyak k-itemset terpanjang. 

3. Tetapkan frequent itemset 

Frequent itemset yang memuat k item atau k-itemset ditetapkan dari kandidat 

k-itemset yang support-nya lebih besar dari minimum support. Kemudian 

dihitung confidence masing-masing kombinasi item. 

4. Iterasi berhenti 

Bila tidak didapat frequent itemset baru maka seluruh proses dihentikan. Bila 

tidak, maka k ditambah satu dan kembali ke bagian 1. 

Secara ringkas, langkah-langkah algoritma apriori adalah sebagai berikut:  

a) Scan database. 

b) Hitung support masing-masing itemset. 
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c) Pruning, yaitu membuang itemset yang tidak memenuhi support. Sedangkan 

yang memenuhi support disebut kandidat untuk itemset pada scan berikutnya. 

d) Kombinasikan semua kandidat. 

e) Ulangi langkah a sampai d sampai tidak ditemukan lagi frequent itemset. 

Sebuah contoh dari penerapan algoritma apriori diilustrasikan pada 

Gambar 3.1. Pada contoh tersebut, minimum support adalah 50% atau minimal 

support-nya adalah 2. Pada iterasi pertama, item yang support-nya dibawah 2 

dieliminasi dari 1 itemset L1. Kemudian kandidat 2-itemset C2 dari iterasi kedua 

dibentuk dari cross product item-item yang ada di L1. Setelah kandidat 2 itemset 

itu dihitung dari database. Ditetapkan 2 itemset L2. Proses serupa berulang di 

iterasi ketiga, tetapi perhatikan bahwa selain {2,3,5} yang menjadi kandidat 3-

itemset C3 sebenarnya ada juga itemset {1,2,3} dan {1,3,5} yang dapat diperoleh 

dari kombinasi item-item di L2. Proses ini berulang sampai tidak ada lagi kandidat 

baru yang dapat dihasilkan di iterasi ke 4. 

 

 

Gambar 3.1. Contoh Algoritma Apriori (Agrawal dan Ramakrishnan, 1994) 
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3.4.2. Algoritma ECLAT (Equivalence Class Transformation) 

Menurut Saxena dan Gadhiya (2014), proses pembentukan itemset pada 

algoritma ECLAT di mulai dengan mengubah bentuk transaksi, jika item pada 

transaksi berbentuk horizontal maka diubah menjadi bentuk vertikal dengan 

menggabungkan TID List pada transaksi yang memiliki item yang sama. Pada 

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 merupakan perubahan bentuk transaksi dari bentuk 

horizontal menjadi vertikal. 

 

Tabel 3.1. Transaksi Awal 

TID Item 

1 a,b 

2 b, c, d 

3 b, c, d, e 

4 a, d, e 

5 a, b, c 

 

Tabel 3.2. Transaksi Vertikal 

Itemset TID List 

a (1,4,5) 

b (1,2,3,5) 

c (2,3,5) 

d (2,3,4) 

e (3,4) 

 

Selanjutnya dilakukan penyilangan TID List dari kedua (k-1) subset. 

Model penyilangan dapat dilakukan dari atas kebawah. Contoh penyilangan dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3. Hasil Penyilangan 2-itemset 

Itemset TID List 

(a,b) (1,5) 

(a,c) (5) 

(a,d) (4) 

(a,e) (4) 
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Itemset TID List 

(b,c) (2,3,5) 

(b,d) (2,3) 

(b,e) (3) 

(c,d) (2,3) 

(c,e) (3) 

(d,e) (3,4) 

 

Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa subset item a disilangkan dengan subset 

item b, hasil penyilangan (a,b) didapat dari operasi konjungsi antara anggota 

subset a dan subset b, proses penyilangan terus dilakukan sampai tidak ada lagi 

itemset yang tersisa. Selanjutnya ditentukan minimum support (minsupp) dari 

setiap k-itemset. Itemset yang memiliki nilai kurang dari nilai minsupp akan 

dihilangkan. Misal, ditentukan bahwa minsupp dari transaksi adalah 2, maka hasil 

transaksi terdapat pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Hasil frequent 2-itemset 

Itemset TID List 

(a,b) (1,5) 

(b,c) (2,3,5) 

(b,d) (2,3) 

(c,d) (2,3) 

(d,e) (3,4) 

 

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa semua transaksi memiliki jumlah 

TIDList kurang dari nilai minsupp telah dihilangkan. Sehingga didapat hasil 

frequent dari 2-itemset. Selanjutnya dilakukan penyilangan terhadap 3-itemset, 

penyilangan dilakukan dengan langkah yang sama dengan penyilangan 

sebelumnya dari atas kebawah. Hasil dari penyilangan dapat dilihat pada Tabel 

3.5. 

 

Tabel 3.5. Hasil Penyilangan 3-itemset 

Itemset TID List 

(a,b,c) (5) 
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Itemset TID List 

(a,b,d) 0 

(a,b,e) 0 

(b,c,d) (2,3) 

(b,c,e) 0 

(c,d,e) (3) 

 

Tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa penyilangan dilakukan dari subset 

item ab dengan subset item bc menghasilkan itemset (abc) yang merupakan hasil 

dari operasi konjungsi antara anggota subset ab dan bc. Begitu juga dengan 

itemset seterusnya. Kemudian dilakukan filter pada itemset dengan menggunakan 

nilai minsupp yang telah ditentukan (pada kasus ini minsupp=2). Maka hasil dari 

filter pada transaksi dengan 3-itemset terdapat pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. Hasil Frequent 3-itemset 

Itemset TID List 

(b,c,d) (2,3) 

 

Tabel 3.6 menunjukkan data transaksi yang memiliki frequent 3-itemset. 

Proses penyilangan dapat terus dilakukan sehingga frequent k-itemset ditemukan. 

Setelah hasil dari frequent itemset ditemukan maka dilakukan perhitungan 

terhadap nilai support dan nilai confidence dari masing-masing itemset untuk 

menentukan ukuran seberapa valid association rule yang ditemukan. 

 

Tabel 3.7. Nilai Support dan Confidence Frequent 2-itemset 

Itemset Support (%) Confidence (%) 

(a→b) 0,4 0,6667 

(b→c) 0,6 0,75 

(b→d) 0,4 0,5 

(c→d) 0,4 0,66667 

(d→e) 0,4 0,66667 
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Pada Tabel 3.7 merupakan nilai support dan confidence dari frequent 2-

itemset. Pada aturan asosiasi (a→b) diketahui bahwa nilai support atau nilai 

transaksi yang mengandung item a dan b dari total transaksi adalah 0,4%, 

sedangkan nilai confidence semua transaksi yang mengandung a dan b dari semua 

transaksi yang mengandung a dari aturan asosiasi (a→b) adalah 0,66667%. Pada 

Tabel 3.7 juga dapat dilihat bahwa aturan asosiasi yang mempunyai nilai support 

dan confidence tertinggi adalah (b→c). Untuk nilai support dan confidence pada 

aturan asosiasi dengan frequent 3-itemset dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8. Nilai Support dan Confidence Frequent 3-itemset 

Itemset Support (%) Confidence (%) 

b,c → d 0,4 0,66667 

b,d →c 0,4 1 

c,d → b 0,4 1 

b →c,d 0,4 0,5 

c →b,d 0,4 0,66667 

d →b,c 0,4 0,66667 

 

Pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa transaksi yang mempunyai nilai 

support dan confidence tertinggi dari aturan asosiasi frequent 3-itemset adalah 

(b,d →c) dan (c,d →b) dengan nilai suppport 0,4% dan confidence 1%. 

 

3.5. TPI 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasa terletak di dalam 

pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan dan di tempat tersebut terjadi transaksi 

penjualan  ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI 

yang menjual/melelang ikan air tawar), TPI dikoordinasi oleh Dinas Perikanan 

atau Pemerintah Daerah setempat (BPS, 2015). TPI yang dicakup harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) Tempat tetap (tidak berpindah-pindah). 

b) Ada bangunan tempat transaksi lelang/penjualan ikan. 

c) Ada koordinator dalam prosedur lelang/penjualan ikan. 
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d) Ada izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah). 

 

3.6. Produksi Perikanan Tangkap 

Data produksi mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air 

lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami baik yang 

diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Berat 

produksi adalah berat basah pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi kalau 

hasil penangkapan didaratkan sesudah diolah di atas kapal penangkap atau di 

daerah penangkapan, maka beratnya harus dikembalikan ke dalam berat basah. 

Nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi harga 

yang digunakan adalah harga produsen (Sub Direktorat Data dan Statistik 

Perikanan Tangkap, 2015). 

 

3.7. Jenis Ikan 

3.7.1. Layang (Decapterus macrosoma) 

  

Gambar 3.2. Layang 

(http://www.discoverlife.org)  

Layang deles, Decapterus macrosoma (Carangidae); hidup bergerombol 

diperairan lepas pantai, daerah pantai laut dalam, kadar garam tinggi, panjang ikan 

dapat mencapai 40 cm, umumnya 25 cm. Termasuk ikan pelagis kecil, pemakan 

plank-ton penangkapan dengan purse seine, payang, jaring insang, pukat buton, 

jala lompo. Dipasarkan dalam bentuk segar, asin kering, harga sedang. Daerah 

penyebaran; Selat Bali, Laut Banda, Ambon, Selat Makassar, dan Sangihe, Teluk 

Benggala, Philipinna, dan Laut Cina Selatan (http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

 

 

 

http://www.discoverlife.org/
http://www.djpt.kkp.go.id/
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3.7.2. Bawal Hitam (Formio niger) 

 

Gambar 3.3. Bawal hitam 

(http://home.pacific.net.id)  

Bawal hitam, Formio niger (Formionidae); hidup di perairan agak jauh 

dari pantai sampai kedalaman 100 m, bergerombol kadang-kadang bersama-sama 

layang disekitar rumpon, dapat mencapai panjang 30 cm, umumnya 20 cm. 

Termasuk ikan pelagis, ikan buas, makanannya ikan-ikan kecil dan krustasea, 

penangkapan dengan payang, pukat banting,pukat langgar, trawl, sero, jaring 

insang, dipasarkan dalam bentuk segar, harga agak mahal. Daerah penyebaran, 

hampir tedapat diseluruh perairan Indonesia terutama Laut Jawa, Selat Malaka, 

sepanjang perairan Kalimantan, Sulsel Arafuru, ke utara sampai Teluk Benggala, 

Teluk Siam, sepanjang Laut Cina Selatan, Philipinna (http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

3.7.3. Kembung (Rastrelliger brachysoma) 

 

Gambar 3.4. Kembung 

(https://www.kahaku.go.jp)  

Kembung (Rastrelliger brachysoma) adalah sejenis ikan laut dari suku 

scombridae dan ditemukan di Samudera Pasifik dari Laut Andaman ke Thailand, 

Indonesia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Kembung 

berenang terdapat di daerah dengan suhu permukaan laut antara 20°-30°C. 

Mangsa utamanya adalah mikro-zooplankton, yang tercampur dengan banyak 

fitoplankton. Diperkirakan mencapai umur dewasa pada panjang tubuh sekitar 15-

http://home.pacific.net.id/
http://www.djpt.kkp.go.id/
https://www.kahaku.go.jp/
https://id.wikipedia.org/wiki/Zooplankton
https://id.wikipedia.org/wiki/Fitoplankton
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18 cm, ikan ini berpijah antara bulan Maret hingga September 

(http://www.iucnredlist.org/). 

 

3.7.4. Selar (Selaroides leptolepis) 

 

Gambar 3.5. Selar 

(https://www.kahaku.go.jp)  

Selar kuning, Selaroides leptolepis (Carangidae); hidup bergerombol, 

perairan pantai panjang ikan dapat mencapai 20 cm, umumnya 15 cm. Termasuk 

ikan buas, pemakan ikan kecil dan udang-udang kecil, penangkapan dengan 

payang, purse seine, sero, jaring insang, dipasarkan dalam bentuk segar, asin-

kering, asin-rebus, harga sedang. Daerah penyebaran; daerah pantai seluruh 

Indonesia, Teluk Benggala, Teluk Siam, sepanjang pantai laut Cina Selatan. Ke 

selatan meliputi perairan tropis Australia (http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

3.7.5. Tembang /Jui (Sardinella fimbriata) 

 

Gambar 3.6. Tembang/jui 

(http://www.noeyeddeer.com)  

Tembang, Sardinella fimbriata (Clupeidae); hidup bergerombol, 

membentuk gerombolan besar, pemakan plankton, dapat mencapai panjang 16 

cm, umumnya 12,5 cm. Tergolong ikan pelagis kecil ditangkap dengan payang, 

purse seine, jala, pukat tepi, soma giob, bagan, jaring insang, dipasarkan dalam 

bentuk segar, asin kering, asin rebus (pindang), harga sedang. Daerah penyebaran; 

terdapat diseluruh perairan pantai Indonesia, ke utara sampai Taiwan, ke selatan 

http://www.iucnredlist.org/
https://www.kahaku.go.jp/
http://www.djpt.kkp.go.id/
http://www.noeyeddeer.com/
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sampai ujung utara Australia, dan ke barat sampai Laut Merah 

(http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

3.7.6. Tongkol (Auxis thazard) 

 

Gambar 3.7. Tongkol 

(http://www.redmap.org.au) 

Tongkol (Auxis thazard) adalah sejenis ikan laut anggota suku 

scombridae. Habitat ikan tongkol yaitu epipelagik, neritik, dan oseanik. Tongkol 

hidup pada suhu 24°C atau lebih tinggi. Tongkol memakan ikan kecil, cumi-cumi, 

krustasea planktonik (megalop), dan larva stomatopod. Auxis thazard banyak 

tersebar di Atlantik, India, dan lautan Pasifik (http://www.iucnredlist.org/).
 

 

3.7.7. Tenggiri (Scomberomorus lineolatus) 

 

Gambar 3.8. Tenggiri 

(http://indiabiodiversity.org)  

Tenggiri (Scomberomorus lineolatus) adalah sejenis ikan laut anggota 

suku scombridae. Tenggiri ditemukan di sepanjang pantai barat India dan Sri 

Lanka ke timur ke Thailand, Malaysia, dan Jawa. Tenggiri tidak ditemukan di 

perairan yang sangat keruh. Tenggiri memakan ikan pelagis kecil terutama 

clupeoids (http://www.iucnredlist.org/). 

  

 

 

 

http://www.djpt.kkp.go.id/
http://www.redmap.org.au/
http://www.iucnredlist.org/
http://indiabiodiversity.org/
http://www.iucnredlist.org/
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3.7.8. Cumi-Cumi (Loligo sp) 

 

Gambar 3.9. Cumi-cumi 

(http://www.edubio.info)  

Cumi-cumi (Loligo sp.) merupakan penghuni demersak atau semi plagik 

pada daerah pantai dan paparan benua sampai kedalaman 400m. beberapa spesies 

hidup sampai di perairan payau. Cumi-cumi melakukan pergerakan diurnal, yaitu 

pada siang hari akan berkelompok dekat dasar perairan dan akan menyebar pada 

kolom perairan pada malam hari. Cumi-cumi tertarik pada cahaya (fototaksis 

positif), oleh karena itu sering ditangkap dengan menggunakan bantuan cahaya 

(Roper et.al, 1983). 

 

3.7.9. Petek (Leiognathus equulus) 

 

Gambar 3.10. Petek 

(https://www.kahaku.go.jp)  

Peperek topang, Leiognathus equulus (Leiognathidae); hidup di perairan 

pantai sampai kedalaman 30 m, dekat permukaan, makanannya terutama binatang- 

binatang dasar kecil, dapat mencapai panjang 22 cm, umumnya 12-16 cm. 

Tergolong ikan demersal, penangkapan dengan trawl (pukat dasar), cantrang dan 

sejenisnya, macam- macam pukat tepi, dipasarkan dalam bentuk asin-kering, 

segar. Daerah penyebaran; terdapat diseluruh perairan pantai Indonesia terutama 

Laut Jawa, Sumatera bagian timur, sepanjang pantai Kalimantan, Sulsel, Arafuru, 

ke utara sampai Teluk Benggala, sepanjang pantai India, Teluk Siam, sepanjang 

http://www.edubio.info/
https://www.kahaku.go.jp/
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pantai Laut Cina Selatan, Philipinna, pantai utara Aus-tralia, ke barat sampai 

pantai Afrika Timur (http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

3.7.10. Ekor kuning/jamban (Odontoglypis tolu) 

 

Gambar 3.11. Ekor kuning/jamban 

(http://hkti.org)  

Ekor kuning mempunyai nama lain yaitu yellowtail snapper, flag, tail, dan 

rabirubia. Ikan merupakan Petarung yang seru untuk kelas piranti yang 

berimbang dengan berat ikan, dan merupakan yang terbaik diantara ikan-ikan 

karang lainnya. Karena kebanyakan terpancing dekat permukaan, jenis ini 

biasanya akan melarikan diri dengan kuatnya. Ekor Kuning sangat ahli dalam hal 

memutuskan tali pancing pada pinggir tebing karang, atau pada karang yang 

menjulang tinggi (http://hkti.org). 

 

3.7.11. Demang K/Swanggi (Priacanthus tayenus)  

 

Gambar 3.12. Demang K/Swanggi 

(http://www.kahaku.go.jp) 

Ikan swanggi umumnya hidup di perairan pantai di antara bebatuan karang 

dan terkadang di area yang lebih terbuka pada kedalaman 20-200 m atau lebih 

dalam. Distribusi ikan ini meliputi wilayah pesisir utara Samudera Hindia dari 

Teluk Persia bagian Timur dan wilayah Pasifik Barat dari Australia bagian Utara 

dan Pulau Solomon bagian utara sampai Provinsi Taiwan di China (Starnes 1984) 

 

http://www.djpt.kkp.go.id/
http://hkti.org/
http://hkti.org/
http://www.kahaku.go.jp/
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3.7.12. Kwee (Caranx tille-Curiver) 

 

Gambar 3.13. Kwee 

(http://www.fishbase.org) 

Kwee tersebar di Indo-Pasifik Barat yang lebih tepatnya di Zanzibar 

(Tanzania) sampai Durban (Afrika Selatan), Madagaskar dan Sri Lanka, Utara 

Okinawa, Ryukyus, Selatan Laut Arafura, Australia, Fiji, dan Samudra Hindia. 

Kwee hidup di perairan pantai, dekat terumbu karang dan batu. Kwee memakan 

ikan dan crustaceans (http://www.fishbase.org). 

 

3.7.13. Kurisi (Nemipterus hexodon) 

 

Gambar 3.14. Kurisi 

(http://www.fishbase.org) 

Kurisi (Nemipterus hexodon) terdapat ditemukan di Andaman Sea sampai 

Kepulauan Solomon atau di Western Pasific. Habitat kurisi di lumpur atau pasir 

dasar dengan kedalaman 20 sampai 50 m. Kurisi memakan udang kecil, cumi-

cumi, ikan kecil dan benthic animal (http://www.fishbase.org/). 

 

3.7.14. Balak/beloso (Saurida tumbil) 

 

Gambar 3.15. Balak/beloso 

(http://www.kahaku.go.jp) 

http://www.fishbase.org/
http://www.fishbase.org/
http://www.fishbase.org/
http://www.fishbase.org/
http://www.kahaku.go.jp/
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Balak/beloso mempunyai tubuh coklat muda bagian punggung, putih 

keperakan bagian perut; sirip dada dan lobus bawah kehitaman sirip ekor; sirip 

adiposa dengan hitam yang menandainya. Didistribusikan secara luas di Pasifik 

Indo-Barat dari pantai timur Afrika, Laut Merah ke timur Australia. Ditemukan di 

pasir pantai yang dangkal atau dasar berlumpur. Memakan ikan, krustasea, dan 

cumi-cumi (http://www.kahaku.go.jp). 

 

3.7.15. Kerapu (Cephalopholis boenak) 

 

Gambar 3.16. Kerapu 

(http://indiabiodiversity.org) 

Kerapu adalah spesies Indo-Pasifik Barat dengan distribusi yang luas dari 

Afrika Timur, Selatan India, dan Pasifik Barat termasuk Kepulauan Ryukyu 

(Jepang), Taiwan, dan China, dan memperluas sampai ke selatan New Caledonia 

dan Australia bagian Utara. Ditemukan di daerah pesisir terutama di terumbu mati 

yang berlumpur (http://www.iucnredlist.org). 

 

3.7.16. Pari/Peh (Gymnara sp) 

 

Gambar 3.17. Pari/peh 

(http://www.medialuhkan.com) 

Pari merupakan ikan bertulang rawan. Pari berada di perairan demersal 

dengan kedalaman setidaknya 37 m dan juga ditemukan di lepas pantai. Pari 

http://www.kahaku.go.jp/
http://indiabiodiversity.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.medialuhkan.com/
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terdapat di Samudera Hindia Timur dan Barat Central Pacific seperti India, 

Indonesia, Singapura, dan Thailand (http://www.fishbase.org). 

 

3.7.17. Teri (Stolephorus commersonii) 

 

Gambar 3.18. Teri 

(http://www.fishesofaustralia.net.au) 

Teri, Stolephorus commersonii (Clupeidae); hidup diperairan pantai, 

membentuk gerombolan besar, pemakan plankton, dapat mencapai panjang 15 

cm, umumnya 12 cm, sisik mudah terkelupas. Tergolong ikan pelagis kecil, 

penangkapan dengan payang tepi, bagan, jermal, togo, pukat tepi, soma dampar, 

dipasarkan dalam bentuk segar, asin kering, harga sedang. Daerah penyebaran; 

terdapat diseluruh perairan pantai Indonesia, melebar ke utara sampai pantai Teluk 

Benggala, Philipinna dan ke selatan sampai Queensland (Auskalia) juga ke barat 

sampai pantai Afrika Timur (http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

3.7.18. Rajungan (Portunus pelagicus) 

 

Gambar 3.19. Rajungan 

(http://www.fao.org) 

Rajungan terdapat di Jepang, Filipina, Asia Timur, Indonesia, Timur 

Australia, dan Kepulauan FIDJI, Barat Laut Merah, Afrika Timur. Rajungan 

mempunyai habitat di perairan dangkal dengan kedalaman antara 10 sampai 50 m. 

Rajungan juga hidup di daerah dekat karang, mangrove, lamun, dan alga 

(http://www.fao.org). 

 

http://www.fishbase.org/
http://www.fishesofaustralia.net.au/
http://www.djpt.kkp.go.id/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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3.7.19. Udang (Banana prawn) 

 
Gambar 3.20. Udang 

(http://www.fooduniversity.com) 

Udang mempunyai berat rata-rata 17-18 per ton. Tubuh mereka adalah 

kuning pucat atau tembus dan berbintik-bintik coklat kemerahan. Udang terdapat 

di perairan pantai dari muara dangkal dan daerah intertidal sampai kedalaman 

maksimum 45 meter terutama di Teluk Carpentaria, Tengah dan Southern 

Queensland, dan Australia (http://www.fooduniversity.com). 

 

3.7.20. Lemuru (Sardinella lemuru) 

 

Gambar 3.21. Lemuru 

(http://zukan.com) 

Lemuru terdapat di Thailand, pantai selatan Jawa Timur, Bali, dan 

Australia Barat, Laut Jawa, Filipina, Hongkong, Pulau Taiwan, Jepang Selatan. 

Lemuru biasanya dapat ditemukan di teluk yang terlindungi dan laguna. Laguna 

memakan fitoplankton dan zooplankton (http://www.fishbase.org). 

 

3.7.21. Layur (Trichiurus spp) 

 

Gambar 3.22. Layur 

(http://www.fishingwiki.com) 

Layur terdapat di perairan tropis dan subtropis di dunia. Layur mempunyai 

badan yang sangat memanjang dan sangat pipih seperti pita. Layur sesekali berada 

http://www.fooduniversity.com/
http://www.fooduniversity.com/
http://zukan.com/
http://www.fishbase.org/
http://www.fishingwiki.com/
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di perairan dangkal dan di permukaan saat malam hari. Layur memakan 

euphausiids, crustaceans palagis plankton kecil seperti Paracalanus, Acartia, 

Oncaea, dan ikan kecil (http://www.fao.org). 

 

3.7.22. Manyung (Netuma thalassina) 

 

Gambar 3.23. Manyung 

(http://www.fishesofaustralia.net.au) 

Manyung merupakan spesies laut yang sering ditemukan di muara sungai, 

tetapi sesekali juga masuk air tawar. Makanan dari manyung adalah kepiting, 

udang, dan mollusks (http://www.fishbase.org). 

 

3.7.23. Kakap merah (Lutjanus spp) 

 

Gambar 3.24. Kakap merah 

(https://www.fisherieswiki.org) 

Kakap merah terdapat di Samudera Hindia Timur seperti Indonesia dan 

barat Kuri Bay, Australia Barat. Kakap hidup di daerah terumbu yang lebih 

dalam.Kakap merah hidup di kedalaman 40-80 m (http://www.fishbase.se). 

 

3.7.24. Biji nangka (Upeneus vittatus) 

 

Gambar 3.25. Biji nangka 

(http://www.fishwisepro.com) 

http://www.fao.org/
http://www.fishesofaustralia.net.au/
http://www.fishbase.org/
https://www.fisherieswiki.org/
http://www.fishbase.se/
http://www.fishwisepro.com/
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Biji nangka terdapat di Indo-Pasifik, Laut Merah selatan sampai Timur 

London, Afrika Selatan dan Timur sampai ke Mikronesia dan Hawaii, Marquesas, 

Selatan Jepang, Selatan Kaledonia Baru. Biji nangka mendiami laguna berpasir 

dan terlindungi perairan pesisir. Biji nangka juga ditemukan di dasar berlumpur. 

Biji nangka memakan crustaceans kecil (http://www.fishbase.org). 

 

3.7.25. Baracuda (Sphyraena barracuda) 

 

Gambar 3.26. Baracuda 

(http://www.fda.gov) 

Baracuda berada di Indo-Pasific, Western Atlantic, dan Eastern Atlantic. 

Baracuda ditemukan di dekat permukaan. Baracuda memakan ikan, cumi, dan 

kadang-kadang udang (http://www.fishbase.org). 

 

3.7.26. Siro (Amblygaster sirm) 

 

Gambar 3.27. Siro 

(http://www.fishesofaustralia.net.au)  

Siro termasuk ikan pelagis. Siro tersebar di perairan pesisir dan laguna. 

Siro memakan copepods, naupili, dan zoe larvae. Ikan siro biasanya digunakan 

sebagai umpan di perikanan ikan tuna. Ikan siro terdapat di Laut Merah dan 

Mozambik untuk Filipina, Utara ke Taiwan dan Okinawa (Jepang), Selatan ke 

New Guinea, Laut Arafura (http://www.fishbase.org). 

 

 

 

 

 

http://www.fishbase.org/
http://www.fda.gov/
http://www.fishbase.org/
http://www.fishesofaustralia.net.au/
http://www.fishbase.org/
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3.7.27. Lemadang (Coryphaena hippurus) 

 

Gambar 3.28. Lemadang 

(http://www.djpt.kkp.go.id) 

Lemadang, Coryphaena hippurus (Coryphaenidae); hidup diperairan lepas 

pantai. daerah pantai yang berbatasan laut terbuka. dapat mencapai panjang 200 

cm, umurnnya 70-100 cm. Tergolong ikan pelagis, ikan buas makanannya ikan, 

cumi-cumi, udang. Penangkapan dengan pancing tonda, purse seine, kadang-

kadang masuk sero, dipasarkan dalam bentuk segar, asin kering, harga sedang. 

Daerah penyebaran; daerah pantai lepas, pantai seluruh Indonesia, perairan Indo-

Pasifik lainnya dan meluas sampai perairan sub-tropis 

(http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

3.7.28. Bentong (Selar crumenophthalmus) 

 

Gambar 3.29. Bentong 

(http://www.fao.org) 

Selar bentong, Selar crumenophthalmus (Carangidae); hidup 

bergerombol, diperairan pantai sampai kedalaman 80 cm, dapat mencapai panjang 

30 cm, umumnya 20 cm. Termasuk ikan pelagis kecil, ikan buas, penangkapan 

dengan pancing, bubu, jaring klotok, payang dan sejenisnya, purse seine, pukat 

banting, pukat selar, termasuk ikan buas,makanannya ikan-ikan kecil, krustasea, 

dipasarkan dalam bentuk segar, asin-kering, asin-rebus, harga sedang. Daerah 

penyebaran; perairan pantai seluruh Indonesia, Teluk Benggala, Teluk Siam, 

sepanjang pantai Laut Cina Selatan, Philipinna, perairan tropis Australia 

(http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

http://www.djpt.kkp.go.id/
http://www.djpt.kkp.go.id/
http://www.fao.org/
http://www.djpt.kkp.go.id/
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3.7.29. Kapasan (Gerres sp) 

 

Gambar 3.30. Kapasan 

(http://www.fishesofaustralia.net.au) 

Kapasan berada di Indo-Pasifik. Kapasan dapat ditemukan di sepanjang 

pantai, laguna air asin, dan muara. Kapasan juga dapat ditemukan di dekat 

terumbu. Kapasan memakan organisme kecil yang hidup di dasar berpasir 

(http://www.fishbase.org). 

 

3.7.30. Tetengkek (Megalaspic cordyla) 

 

Gambar 3.31. Tetengkek 

(http://www.djpt.kkp.go.id) 

Selar tetengkek, Megalaspis cordyla (Carangidae); hidup diperairan 

pantai sampai kedalaman 60 m, dapat mencapai panjang 40 cm, umumnya 30 cm. 

Termasuk ikan pelagis kecil yang buas, penangkapan dengan bubu, Jaring insang, 

pancing, payang, purse seine, tonda, dipasarkan dalam bentuk segar, asin- kering, 

harga agak mahal. Daerah penyebaran; daerah pantai, perairan karang seluruh 

Indonesia, Teluk Benggala, Teluk Siam, sepanjang pantai Laut Cina Selatan, 

Philipinna dan ke selatan sampai perairan tropis Australia 

(http://www.djpt.kkp.go.id). 

 

 

 

 

http://www.fishesofaustralia.net.au/
http://www.fishbase.org/
http://www.djpt.kkp.go.id/
http://www.djpt.kkp.go.id/
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3.7.31. Ayam-ayam/Togek (Abalistes stellaris) 

 

Gambar 3.32. Ayam-ayam 

(http://dreamfish.com.au) 

Ayam-ayam/Togek hidup di laut dengan kedalaman 40-100 m. Ikan ini 

terdapat di wilayah pesisir, biasanya ditemukan di dasar lumpur dan berpasir atau 

juga disekitar karang bersama dengan spons dan ganggang. Abalistes stellaris 

berada di Laut Merah dan Afrika Timur sampai Asia Tenggara, Utara sampai 

Jepang dan Selatan ke Utara Australia (http://www.fishbase.org). 

http://dreamfish.com.au/
http://www.fishbase.org/

