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Abstrak
Selat Madura masuk dalam Sub Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712. Perikanan
di Selat Madura memiliki karakteristik multigear dan multispecies. Cantrang merupakan salah satu alat
tangkap yang masih dioperasikan di Selat Madura meskipun menurut Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor / PERMEN-KP/ 2016 melarang adanya pengoperasian alat tangkap tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang berat ikan hasil tangkapan cantrang dan mengetahui tingkat
eksplotitasi sumberdaya ikan oleh alat tangkap cantrang berdasarkan nilai Cacth Per Unit Effort (CPUE).
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus tahun 2020 di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data panjang ikan (cm) dan
berat ikan (kg) hasil tangkapan cantrang yaitu ikan kurisi, ikan swanggi, dan ikan beloso. Hasil perhitungan
menunjukkan hubungan panjang dan berat ketiga ikan sampel bersifat allometris negatif. Hasil perhitungan
CPUE paling tinggi berada pada tahun 2011 untuk semua ikan. Hasil tangkapan alat tangkap sangat fluktuatif,
namun cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam
pengelolaan perikanan berkelanjutan terutama dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan kebijakan
pengoperasian alat tangkap cantrang.
Kata kunci: Panjang berat ikan, CPUE, Cantrang, Selat Madura

Abstract
Madura Strait is included in the Sub – Territory for Fisheries Management of the Republic of Indonesia 712.
Fisheries in the Madura Strait have multigear and multispecies capabilities. Cantrang is one of the fishing
gears that are still being operated in the Madura Strait, although according to the Minister of Marine Affairs
and Fisheries Regulation Number / PERMEN-KP / 2016 there is no fishing gear. This study aims to determine
the relationship between length and weight of fish caught by cantrang and to determine the level of utilization
of fish resources with cantrang fishing gear based on the value of Cacth Per Unit Effort (CPUE). This research
was conducted in July-August 2020 at the Mayangan Beach Fishing Port. The data collected in the form of
primary data and secondary data. Primary data is data of fish length (cm) and fish weight (kg) caught by
cantrang, namely kurisi, swanggi, and beloso. The calculation result shows that the correlation between lebght
and weight of the three sample fish is negative. The highest CPUE calculation results were in 2011 for all
fish. The catch of fishing gear has been very volatile, but has tended to decline in recent years. The results of
this study can be used as a reference in sustainable fisheries management, especially in policies whose policies
refer to cantrang fishing gear.
Keywords: Fish length and weight, CPUE, Cantrang, Madura strait

PENDAHULUAN
Selat Madura masuk dalam Sub Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (Sub WPPNRI) 712. Sebaran zona
potensi penangkapan di Perairan Selat Madura
cukup
signifikan.
Persebaran
daerah
penangkapan ikan di Selat Madura hampir
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merata dari bagian barat sampai bagian timur
dari perairan [1]. Perikanan di Selat Madura
memiliki
karakteristik
multigear
dan
multispecies. Cantrang merupakan salah satu
alat tangkap yang masih dioperasikan di Selat
Madura meskipun menurut Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor/PERMENKP/2016 melarang adanya pengoperasian alat
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tangkap tersebut, karena cantrang termasuk
dalam kategori alat tangkap yang tidak ramah
lingkungan. Alat tangkap cantrang menyerupai
kantong besar berbentuk seperti kerucut,
semakin kebelakang ukurannya
semakin
mengerucut. Bahan pembuat alat
tangkap
cantrang yaitu jaring, memiliki kantong besar
yang berbentuk menyerupai kerucut dimana
semakin kebelakang ukuranya semakin kecil
dan mengerucut. Kapstan digunakan untuk
penarikan tali selambar dari atas kapal pada
alat tangkap ini [2]. Cantrang dioperasikan
hampir sama dengan trawl, yaitu menyapu
dasar perairan, bedanya trawl dihela dengan
kapal berjalan, sedangkan cantrang ditarik
dalam keadaan kapal berhenti. Alat tangkap
yang dioperasikan menyapu dasar perairan
dapat mengakibatkan kerusakan ekologi dan
mengganggu keberlanjutan sumberdaya ikan.
Sejak tahun 2008 sumberdaya perikanan
demersal di Selat Madura diprediksi akan
mengalami percepatan. Pengelolaan perikanan
memerlukan
keahlian
khusus
untuk
memadukan kondisi perikanan yang multigear
dan multispecies. Data hasil tangkapan, jumlah
stok ikan, kondisi biologi ikan, kondisi sosial
ekonomi dan etika nelayan sangat diperlukan
sebagai
dasar
pengelolaan
perikanan
berkelanjutan [3]. Selat Madura yang menjadi
sumber mata pencaharian bagi nelayan
menimbulkan dampak terhadap lingkungan
sekitar dan akan berpengaruh terhadap sosial,
ekonomi, dan budaya secara langsung dan
tidak langsung [4]. Tingkat pemanfaatan yang
tinggi berpotensi mempercepat degradasi
lingkungan [5]. Potensi discard hasil
tangkapan dan rusaknya lingkungan dasar
perairan dipengaruhi oleh pengoperasian alat
tangkap di dasar perairan[6]. Pengoperasian
cantrang yang dilakukan di wilayah yang tepat
memperkecil potensi discard hasil tangkapan
dan rusaknya lingkungan perairan [7].
Pendugaan stok dapat dilakukakn secara
konvensional
untuk
menetukan
stok
sumberdaya ikan seperti usaha menentukan
status stok ikan relatif terhadap tingkat
kematian, biomassa atau struktur umum,
kondisi biologi, dan pemijahan. Namun kajian
pendugaan potensi sumberdaya perikanan laut
belum banyak dilakukan di Selat Madura [8].
Informasi terkait panjang dan berat ikan dapat
digunakan
untuk
mengetahui
kondisi
kesehatan ikan dan lingkungannya [9].
Hubungan
panjang dan berat yang
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menunjukkan pola pertumbuhan ikan[10];
[11]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan panjang berat ikan hasil tangkapan
cantrang dan mengetahui tingkat eksplotitasi
sumberdaya ikan oleh alat tangkap cantrang
berdasarkan nilai CPUE. Hasil penelitian ini
dapat digunakan menanggapi isu penghapusan
larangan pengoperasian alat tangkap cantrang
dari sisi kelayakan ukuran hasil tangkapan.
Kemudian digunakan sebagai acuan dalam
pengelolaan perikanan berkelanjutan di Selat
Madura.
.
METODE
Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Agustus tahun 2020 di Pelabuhan Perikanan
Pantai Mayangan. Lokasi pelabuhan berada di
Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Kel.
Mangunharjo,
Kec
Mayangan
Kota
Probolinggo Jawa Timur. Ikan sampel hasil
tangkapan alat tangkapan cantrang yang
didaratkan di PPP Mayangan kemudian diukur
panjang dan berat masing-masing jenis di
Laboratoium Hidrobiologi Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.
Jenis dan teknik pengambilan data
Data yang dikumpulkan berupa data
primer dan data sekunder. Data primer yaitu
data panjang ikan (cm) dan berat ikan (kg) hasil
tangkapan cantrang. Panjang ikan diukur mulai
dari mulut terdepan hingga ujung ekor terakhir
dengan menggunakan penggaris yang
memiliki ketelitian sebesar 1 mm[12]. Berat
ikan ditimbang menggunakan timbangan
digital. Ikan hasil tangkapan yang dipilih yaitu
kurisi, swanggi, dan beloso. Jumlah sample
ikan sebanyak 240 ekor ikan kurisi, 162 ekor
ikan beloso dan 305 ikan swanggi. Sample
tersebut diambil secara acak sederhana (simple
random sampling).
Data sekunder meliputi data produksi
tahunan alat tangkap cantrang selama 10 tahun
terakhir. Alat tangkap cantrang tersebut
menggunakan kapal dengan ukuran 20-30 GT
dan dioperasikan di perairan Selat Madura.
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Hubungan panjang dan berat dihitung
menggunakan rumus[13]:
𝑊 = 𝑎 . 𝐿𝑏

(1)

keterangan :
W = berat (kg)
L = panjang ikan (cm)
a = konstanta atau intersep
b = eksponen atau sudut tangensial
Bentuk linier dari persamaan tersebut
dapat digambarkan dengan membuat logaritma
menjadi log W = log a + b log L. Apabila b
sama dengan 3 (b = 3) maka pertumbuhan
bersifat isometrik dan apabila b tidak sama
dengan 3 (b ≠ 3) maka pertumbuhan bersifat
alometrik, dimana b > 3 adalah alometrik
positif dan b < 3 adalah alometrik negatif.
Pengujian ketepatan model hubungan
Panjang berat dilakukan dengan uji F. Jika
Fhitung > Ftable maka H0 di tolak, artinya
model tersebut tepat digunakan. Sifat
pertumbuhan diketahui dengan melakukan uji t
pada nilai b. Jika thitung > ttable maka
hipotesis nol diterima, artinya nilai b tidak
berbeda nyata dengan 3[14].
Tingkat eksploitasi sumberdaya ikan
dapat ditentukan dengan menggunakan trend
hasil tangkapan per upaya penangkapan dan
laju tangkapan (CPUE). Hasil tangkapan per
upaya penangkapan dihitung berdasarkan
jumlah hasil tangkapan (kg) dibagi dengan
jumlah effort (trip), sedangkan laju tangkapan
dihitung berdasarkan total hasil tangkapan
dibagi dengan upaya standar [14].
Rumus untuk menghitung hasil tangkapan
per upaya tangkapan[15]:

Indikator kondisi perikanan mengalami
kelebihan tangkap apabila upaya penangkapan
naik, jumlah hasil tangkapan naik, namun hasil
tangkapan persatuan upaya mengalami
penurunan[14].
Fluktuasi hasil tangkapan dilihat
berdasarkan data produksi tahunan alat
tangkap selama 10 tahun terakhir. Fluktuasi
menunjukkan jumlah hasil tangkapan setiap
bulan. Jenis ikan yang disajikan adalah ikan
kurisi, beloso dan swanggi. Fluktuasi hasil
tangkapan disajikan dalam diagram garis.
.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Panjang dan berat
Hasil pengukuran panjang ikan hasil
tangkapan menunjukkan bahwa panjang ikan
beloso diperoleh kisaran ukuran panjang 13-33
cm. Hasil tangkapan ikan beloso paling banyak
pada ukuran 16.1 -17.5 cm yaitu sebanyak 49
ekor kemudian disusul dengan ukuran 17.6 –
19 cm sebanyak 40 ekor (Gambar 1).
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Gambar 1. Hasil pengukuran panjang ikan
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berat ikan kurisi diperoleh persamaan
Y=2.6902x – 3.1516 dengan nilai R2= 0.7885
(Gambar 5). berdasarkan regresi terhadap nilai
b pada selang kepercayaan 95% menunjukkan
nilai b<3.
7
y = 3.5101x - 6.1814
R² = 0.9643

6
5

Berat (gr)

Berat hasil tangkapan ikan beloso
berkisar antara 26 – 324 gram, dengan jumlah
yang paling banyak pada kisaran 41-50 gram
sebanyak 50 ekor (Gambar 2). Hasil tangkapan
ikan swanggi (mangla) yang diperoleh berkisar
antara 10.4 – 18.3 cm dengan berat berkisar
antara 19 – 77 gram. Hasil tangkapan paling
banyak berkisar pada panjang 13.1 – 14.5 cm
sebanyak 131 ekor dan dengan berat 31 – 40
gram sebanyak 120 ekor. Sedangkan hasil
pengukuran berat dan panjang ikan kurisi
diperoleh kisaran ukuran Panjang 7.7-20.6 cm
dengan berat kisaran ukuran 9-128 gram. Hasil
tangkapan paling banyak pada kisaran panjang
13.1 – 14.5 cm sebanyak 91 ekor dan kisaran
berat antara 31-40 gram sebanyak 78 ekor.
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Gambar 4. Hubunganpanjangberat Ikan
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5

Hasil perhitungan ukuran panjang dan
berat ikan beloso diperoleh persamaan
Y=3.5101x – 6.1814 dengan nilai R2= 0.9643
(Gambar 3) Berdasarkan perhitungan regresi
terhadap nilai b pada selang kepercayaan 95%
menunjukkan nilai b<3. Hasil perhitungan
ukuran panjang dan berat ikan swanggi
(mangla) diperoleh persamaan Y=2.5553x –
2.9107 dengan nilai R2= 0.8916 (Gambar 4).
berdasarkan regresi terhadap nilai b pada
selang kepercayaan 95% menunjukkan nilai
b<3. Hasil perhitungan ukuran panjang dan
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Hasil tangkapan ikan beloso, ikan
swanggi (mangla) dan ikan kurisi oleh alat
tangkap cantrang di Pelabuhan Perikanan
Mayangan Probolinggo ditunjukkan pada tabel
1, tabel 2, dan tabel 3. Hasil tangkapan ikan
kurisi paling banyak pada tahun 2011 dengan
jumlah 1180963 kg, ikan swanggi pada tahun
2011 dengan jumlah 929569 kg dan ikan
beloso pada tahun 2011 juga dengan jumlah
1553 kg.

bahwa nilai CPUE ikan kurisi paling
pada tahun 2016 yaitu sebesar 245.79,
ikan swanggi (mangla) pada tahun
sebesar 180.48 dan ikan beloso pada
2010 sebesar 0.35 (Gambar 6).
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2016
tahun
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200.00
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Tabel 1. Hasil tangkapan dan jumlah trip ikan kurisi
Effort (trip)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4299
6628
2824
4627
4312
2721
1916
985
830
502

Tabel 2. Hasil tangkapan dan jumlah trip ikan
swanggi (mangla)
Tahun

Effort (trip)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4299
6628
2824
4627
4312
2721
1916
985
830
502

Hasil Tangkapan
(kg)
387470
939569
304911
532707
708566
340879
345797
115290
90302
53820

Kurisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
146.9 178.1 157.6 154.6 166.6 191.7 247.0 245.7 222.1 223.5

Mangla 90.13 141.7 107.9 115.1 164.3 125.2 180.4 117.0 108.8 107.2
Beloso

0.35 0.23

0

0.02 0.01

0

0

0
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Gambar 6. Cacth Per Unit Effort
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Gambar 7. Hasil tangkapan ikan per tahun

Tabel 3. Hasil tangkapan dan jumlah trip ikan
beloso
Tahun

Effort (trip)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4299
6628
2824
4627
4312
2721
1916
985
830
502

Hasil Tangkapan
(kg)
1518
1553
0
101
38
0
0
0
30
0

Hasil perhitungan Cacth Per Unit Effort
(CPUE) alat tangkap cantrang menunjukkan
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Gambar 8. Hasil tangkapan ikan per bulan

Fluktuasi hasil tangkapan

Pembahasan

Hasil tangkapan alat tangkap cantrang
paling tinggi pada tahun 2010. Gambar 7
menunjukkan bahwa hasil tangkapan cantrang
cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hasil
tangkapan ikan mangla tertinggi terjadi pada
bulan Maret tahun 2011 dan bulan Maret tahun
2014 (Gambar 8). Kenaikan yang signifikan
terjadi pada bulan Januari-Maret setiap
tahunnya. Sedangkan hasil tangkapan terendah
terjadi pada bulan Juli di setiap tahunnya. Hasil
tangkapan ikan kurisi terbanyak terjadi pada
bulan Mei dan Juni tahun 2011. Kenaikan yang
signifikan terjadi pada bulan SeptemberDesember setiap tahunnya. Sedangkan hasil
tangkapan mengalami penurunan terjadi pada
bulan Juli di setiap tahunnya. Fluktuasi hasil
tangkapan ikan beloso tidak terlihat signifikan
karena jarang terjadi penangkapan ikan
tersebut. Pada tiga tahun terakhir hasil
tangkapan ikan mangla dan ikan kurisi
cenderung stabil, tidak mengalami kenaikan
yang signifikan.

Perhitungan hubungan panjang berat
mengikuti persamaan W = aLb dimana W
adalah berat ikan (gram) dan L merupakan
panjang ikan (cm), dimana a adalah intersep
dan b adalah slope atau kemiringan. Nilai
koefisien ‘b’ hasil regresi tersebut dapat
memberikan informasi mengenai pola
pertumbuhan suatu jenis ikan. Ketika nilai b =
3 maka dikatakan sebagai suatu jenis ikan
memiliki pola pertumbuhan isometrik,
sedangkan b>3 menunjukkan allometrik positif
dan allometrik negatif untuk b<3. Nilai b
tersebut dipengaruhi oleh habitat dan
musim[16]. Nilai b ini kemudian diuji melalui
t-test pada taraf nyata 5% atau a=0.05 untuk
memastikan jika nilai yang diperoleh berbeda
secara nyata dari 3[17].
Hasil analisis hubungan antara panjang
dan berat ikan beloso sama dengan yang
dilakukan oleh [18], penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan beloso
jantan mengikuti persamaan W=0.0076L3.0583
(N=99; r2=0.970). Persamaan hubungan
panjang-berat ikan beloso betina mengikuti
persamaan
W=0.0083L3.0439
(N=102;
2
r =0.979). Sehingga dapat ditarik kesimpulan
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bahwa pertumbuhan ikan beloso adalah
allometris negatif yaitu pertumbuhan panjang
lebih cepat daripada pertumbuhan beratnya.
Pada perhitungan hubungan panjang berat ikan
Swanggi (Mangla) sama dengan penelitian
yang dilakukan oleh [19] terhadap ikan
Swanggi (Mangla) yang didaratkan di PPP
Tawang Kabupaten Tegal diperoleh persamaan
W=0.00045L2.30701, dengan nilai a sebesar
0.00045 dan nilai b < 3, yaitusebesar 2.3070.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
pertumbuhan ikan mangla adalah allometris
negatif yaitu pertumbuhan panjang lebih cepat
daripada pertumbuhan beratnya. Hasil
penelitian terhadap ikan kurisi sama dengan
yang pernah dilakukan di selat madura dimana
diperoleh nilai W=0.05L2.47 dengan R2=0,78[8]
dan penelitian di perairan teluk banten
memperoleh nilai W=0.0006L2.2760 untuk ikan
kurisi jantan dan W=0.0010L2.1674 untuk ikan
kurisi betina[17]. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa pertumbuhan ikan kurisi
adalah allometris negatif yaitu pertumbuhan
panjang lebih cepat daripada pertumbuhan
beratnya. Panjang dan berat ikan memiliki
hubungan yang erat sehingga mempengaruhi
nilai korelasi yang tinggi[10], [20]. Nilai
allometris mengindikasikan kemampuan
adaptasi
ikan
terhadap
perubahan
lingkungan[21].
Perhitungan CPUE ikan kurisi cenderung
mengalami peningkatan pada tahun 20122016. Terutama pada tahun 2015 dan 2016.
Pada tahun tersebut terjadi peningkatan nilai
CPUE yang cukup tinggi yaitu 191.75 kg/trip
menjadi 247.08 kg/trip. Hal ini berbanding
terbalik dengan hasil penelitian[22] yang
menunjukkan bahwa CPUE hasil tangkapan
cantrang keseluruhan menurun dari tahun 2014
– 2018. Penurunan tersebut disebabkan adanya
peningkatan jumlah upaya penangkapan[22],
[23]. Perhitungan CPUE ikan mangla
mengalami peningkatan dan penurunan dalam
setiap tahunnya. Peningkatan dan penurunan
nilai CPUE yang paling signifikan terjadi pada
tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 nilai CPUE
ikan mangla menunjukkan 125.28 kg/trip
kemudian mengalami peningkatan menjadi
180.48 kg/trip pada tahun 2016 dan nilai
tersebut menjadi nilai CPUE paling besar ikan
mangla. Namun pada tahun selanjutnya
mengalami penurunan hingga 63.43 menjadi
117.05 kg/trip. Fluktuatif nilai CPUE
dipengaruhi oleh jumlah unit penangkapan
160

yang beroperasi pada setiap tahunnya, musim
penangkapan dan ketersediaan ikan yang akan
ditangkap. sangat berkaitan dengan jumlah
upaya dan hasil tangkapan yang dilakukan
sehingga akan menpengaruhi nilai CPUE tiap
tahunnya[24]. Nilai CPUE ikan beloso hanya
mengalami peningkatan yang sangat rendah
karena jarang adanya hasil tangkapan ikan
tersebut. Trend CPUE yang naik merupakan
gambaran
bahwa
tingkat
eksploitasi
sumberdaya ikan dapat dikatakan masih pada
tahapan berkembang. Trend CPUE yang
mendatar merupakan gambaran bahwa tingkat
eksploitasi sumberdaya ikan sudah mendekati
kejenuhan upaya, sedangkan trend CPUE yang
menurun merupakan indikasi bahwa tingkat
eksploitasi sumberdaya ikan apabila terus
dibiarkan akan mengarah kepada suatu
keadaan yang disebut ‘over-fishing’ atau
bahkan ‘overfished’ [25].
Hasil tangkapan cantrang di Selat Madura
menurun dari tahun ketahun, penurunan
tersebut merupakan indikasi penurunan
kelimpahan stok sumberdaya di perairan
tersebut[26]. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa peningkatan hasil
tangkapan terjadi pada sekitar bulan FebruariJuni, berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh [27] menunjukkan perbedaan
dimana hasil tangkapan cantrang di PPP Tegal
Sari Kota Tegal cenderung mengalami
peningkatan pada bulan Juli-November pada
setiap tahunnya. Tinggi rendahnya hasil
tangkapan dan upaya penangkapan akan sangat
di pengaruhi oleh musim penangkapan, pada
saat bulan musim penangkapan nelayan akan
meningkatkan jumlah upaya penangkapan dan
pada saat bukan bulan musim penangkapan
nelayan akan mengurangi jumlah upaya
penangkapan yang akan berpengaruh pada
hasil tangkapan. Fluktuasi hasil tangkapan
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara
lain oleh keberadaan ikan, jumlah dari upaya
yang dilakukan dan tingkat keberhasilan
penangkapan [24].
KESIMPULAN
1. Hubungan panjang dan berat ikan hasil
tangkapan pertumbuhan ikan beloso adalah
allometris negatif yaitu pertumbuhan
panjang lebih cepat daripada pertumbuhan
beratnya, sedangkan pertumbuhan ikan
mangla adalah allometris negatif yaitu
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pertumbuhan panjang lebih cepat daripada
pertumbuhan beratnya serta ikan kurisi
adalah allometris negatif yaitu pertumbuhan
panjang lebih cepat daripada pertumbuhan
beratnya.
2. Tingkat eksploitasi sumberdaya ikan di
Selat Madura berdasarkan perhitungan
CPUE alat tangkap cantrang menunjukkan
bahwa nilai CPUE ikan kurisi paling besar
pada tahun 2016 yaitu sebesar 245.79,
untuk ikan swanggi (mangla) pada tahun
2016 sebesar 180.48 dan ikan beloso pada
tahun 2010 sebesar 0.35.
3. Fluktuasi hasil tangkapan di Selat Madura
pada alat tangkap cantrang paling tinggi
pada tahun 2010. Hasil tangkapan cantrang
cenderung menurun dari tahun ke tahun.
Hasil tangkapan ikan mangla tertinggi
terjadi pada bulan maret tahun 2011 dan
bulan maret tahun 2014. Kenaikan yang
signifikan terjadi pada bulan januari-maret
setiap tahunnya. Sedangkan hasil tangkapan
terendah terjadi pada bulan juli di setiap
tahunnya.
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