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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tangkapan ikan tongkol yang didaratkan 

pada Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Desa Barek Motor serta menentukan upaya hasil tangkapan 

(CPUE), potensi lestari (Maximum Sustainable Yield), Tingkat Pemanfaatan (TP) ikan tongkol, 

serta jumlah tangkapan ikan tongkol yang diperbolehkan (JTB). Hasil penelitian diharapkan dapat 

jadikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan ikan pelagis secara berkelanjutan dan dapat 

menjadi bahan informasi dalam rangka penelitian lebih lanjut.Hasil analisis data penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis ikan tongkol yang didaratkan pada TPI DesaBarek Motor, 

dengan nilai CPUE tidak stabil pada tiap bulannya.Berdasarkan model Schaefer dapat ditetapkan 

standar acuan MSYnya sebesar 218,57 kg, dengan kategori tingkat pemanfaatannya 

Kata kunci : Potensi,  Pemanfaatan, Ikan, Pelagis 

 

ABSTRACT 

This research aims to understand the type fishes that pelagis ashore on the unloading of 

fish Barek Motor villages as well as todetermine Catch per Unit Effort (CPUE), the potential lestari 

(Maximum SustainableYield) , the utilization rate pelagis fishes , and Total Allowable Catch 

pelagis fishes (TAC). The results of research is expected can be used as the consideration in the 

management of pelagis fish in a sustainable way and can become materialinformation in order to 

further research. From the data analysis research shows that there were 2 kinds of fish pelagis 

dominant in land in public fish market Barek Motor village, with the CPUE unstable in each month. 

Based on model schaefer canbe set standard reference MSY of 218,57 kg, and it can be seen the 

national its usethe category steady and number of think that allowed is still in safe to use.  

Keyword : Potential, Utilization, Fishes, Palagis 

 



 

PENDAHULUAN 

Sumber daya perikanan dan kelautan 

merupakan sumber daya yang relatif 

kompleks.Dalam hal ini lingkungan 

pengelolaan pun sangat berbeda dari sumber 

daya terestial lainnya.Dari sisi sumber daya, 

stok sumber daya ikan, misalnya, bermigrasi 

dan bergerak dalam ruang tiga 

demensi.Kondisi ini menambah 

kompleksitas dalam pengelolaan, misalnya 

saja menyangkut pengaturan hak 

kepemilikan atas sumber daya tersebut (Fauzi 

dan Suzy, 2005). 

Desa Barek Motor merupakan salah 

satu tempat pendaratan ikan yang terletak di 

wilayah Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan 

Riau.Ikan tongkol merupakan salah satu jenis 

ikan yang didaratkan di Tempat Pendaratan 

ikan (TPI) desa Barek Motor. Desa Barek 

Motor ini merupakan salah satu kawasan 

perairan yang sebagai besar penduduk 

bermukim dan bermata pencaharian sebagai 

nelayan. 

Ikan tongkol merupakan jenis ikan 

Scombridae (ikan pelagis), tongkol terdapat 

di seluruh perairan hangat Indo- Pasifik barat, 

termasuk laut kepulauan dan laut 

nusantara,bagi masyarakat sekitar tempat 

pendaratan ikan.Ikan tongkol merupakan 

hasil utama dari penangkapan dengan 

menggunakan jaring insang hanyut( 

Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, 2008 ) 

Kenaikan yang pesat dari harga dan 

produksi menunjukkan bahwa sektor 

penangkapan ikan tongkol dengan jaring 

insang hanyut merupakan usaha yang 

prospektif.Permintaan ikan tongkol yang 

tinggi membuat ikan ini menjadi ikan 

unggulan dari pada ikan pelagis 

lainnya.Sehingga ikan ini menjadi incaran 

utama para nelayan (Direktorat Kredit, BPR 

dan UMKM, 2008).Oleh karena itu, penting 

untuk dilakukan penelitian  mengenai ‘’ 

Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Ikan 

Tongkol yang didaratkan di Desa Barek 

Motor Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian iniakan dilaksanakan 

pada bulan April–Juni 2017 berlokasi di 

Tempat Pendaratan Ikan (TPI).Di Desa 

Barek Motor Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau.Lokasi penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3. 



 

 

Gambar 3. Peta lokasi penelitian 

Metode Penelitian 

  1.  Penentuan  lokasi penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei.Menurut 

Nazir (2003) dalam Nurhayati (2013), 

metode pegambilan sampel digunakan 

metode total sampling.Lokasi penelitian di 

pendaratan ikan Desa Barek Motor 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

       2.  Metode Penangkapan   

Di Indonesia ikan tongkol di tangkap 

dengan drift gillnet (gillnet) dan hock and 

line. Jaring Insang hanyut (drift gillnet) 

merupakan alat tangkap yang digunakan oleh 

nelayan Desa Barek Motor, Kecamatan 

Bintan. 

       3.  Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data 

primer dan sekunder.Data primer yang 

dikumpulkan meliputi hasil tangkapanikan 

Tongkol, ukuran ikan yang tertangkap dan 

jumlah trip yang melaut. 

Data sekunder diperoleh melalui 

penelusuran pustaka dan studi literature yang 

terkait dengan populasi penelitian. 

      4. Penentuan Responden 

Responden yang diamati adalah para 

nelayan yang melakukan pendaratan ikan di 

Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Desa Barek 

Motor, ada 12 kapal yang melakukan 

penangkapan ikan tongkol. 

Dalam penelitian ini metode 

pegambilan sampel menggunakan metode 

total sampling.Lokasi penelitian di pelabuhan 

pendaratan ikan Desa Barek Motor 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Analisis Data  

   1. Penentuan Standarisasi Upaya 

Penangkapan (FPI) dan CPUE 

Upaya penangkapan atau fishing 

effort itu sendiri adalah perkalian antara 

jumlah armada (kapal ikan) dengan jumlah 

trip melaut. Perhitungan FPI (Nurhayati, 

2013)adalah sebagai berikut : 

Keterangan :  

Catch(s)    = Total hasil 

tangkapan jenis unit penangkapan 

ikan 

CPUE(s)   =     (𝒔) 

𝑬𝒇𝒇𝒐𝒓𝒕(𝒔) 



 

FPI(s)       =      𝑪𝒂tch(𝒔) 

       𝑪𝑷𝑼𝑬 

 

 

Keterangan : 

Catch(s)   = Total hasil tangkapan 

jenisunit penangkapan 

ikan yang akan 

distandarisasi. 

Effort(s)    = Total upaya 

penangkapanjenis unit 

penangkapanikan yang 

akan distandarisasi . 

CPUE    = Hasil tangkapan per upaya 

penangkapan yang 

paling  dominan 

(kg/trip) 

CPUE(s)  = Hasil tangkapan per 

upaya penangkapan 

yang akan 

distandarisasi 

(kg/trip). 

FPI(s)      = Total upaya 

penangkapan(effort)jeni

s unit penangkapan ikan 

yang akan 

distandarisasi. 

 

Menurut Gulland (1991) dalam 

Sibagariang (2014), nilai FPI(s) 

digunakan untuk menghitung 

totalupaya standar (Fstandar) 

denganpersamaan: 

Fstandar = FPI(s) x 

Effort(s) 

Dari persamaan di atas, lalu 

dilakukan perhitungan untuk nilai 

CPUE dengan persamaan (Gulland, 

1991 dalam Sibagariang, 2014) : 

 

CPUE (i)    =    Catch(𝒊) 

                                                 𝑭𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓(𝒊) 

Keterangan : 

CPUE(i) = Hasil tangkapan 

per upaya 

penangkapan 

standar padatahun 

ke-i (kg/trip) 

Catch(i)    = Total hasil 

tangkapan padatahun ke-i (kg) 

Fstandar   = Total upaya 

penangkapanstandar (trip) 

 2.  Nilai Potensi Maksimum Lestari(MSY) 

Untuk menduga besarnya 

MSYsumberdaya perikanan dan upaya 

penangkapan optimal, digunakan model 

Schaefer. Besarnya parameter adan b secara 

matematik dapat dicaridengan menggunakan 

persamaan regresi sederhana dengan rumus : 

Y = a + bx  

Keterangan : 

Parameter a :intercept 



 

Parameter b :slope 

               Selanjutnya parameter a dan b dapat 

dicari dengan rumus : 

a  =    Σ𝒚𝒊 Σ𝒙𝒊 − Σ𝒙𝒊 (Σ𝒙𝒊𝒚𝒊) 

                                      𝒏 Σ𝒙𝒊𝟐− (Σ𝒙𝒊)² 

b  =    𝒏 Σ𝒙𝒊𝒚𝒊 − Σ𝒙𝒊 ( Σ𝒚𝒊) 

                                     𝒏 (Σ 𝒙𝒊²) –(Σ𝒙𝒊)² 

Keterangan 

:

  

                  x  :Upaya penangkapan pada 

periode 

                 y  : Hasil tangkapan per satuan 

upaya  pada periode 

                 n  : Jumlah sampel. 

Besarnya parameter a dan b secara 

matematik dapat dicari dengan menggunaka 

persamaan regresi sederhana dengan rumus 

:(Sparre and Venema, 1992). 

Metode yang digunakan dalam 

penelitiaan ini adalah model Schaefer.  Yang 

dilakukan oleh Sparre dan Venema (1999), 

dengan persamaan model Schaefer yang 

merupakan persamaan parabola nilai 

maksimum dari C(i), MSY, pada suatu 

tahapan upaya penagkapan:  

FMSY = a
2/4b 

Bila f MSY didistribusikan ke 

persamaan maka diperoleh tingkat 

pemanfaatan ikan tongkol  dengan jumlah 

hasil tangkapan pada periode tertentu 

dengan MSY, tetapi menurut Dahuri (2010), 

tingkat pemanfaatan dapat dihitung dengan 

rumus :  

MSY = a2/4b 

 3. Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya 

Ikan  

Menurut Astuti (2005) dalamRosana 

dan Viv (2015), rumus tingkat pemanfaatan 

sumberdaya ikan adalahsebagai berikut: 

                                TP  =    C1 x 100%  

                              MSY 

 Dimana : 

TP    = Tingkat 

Pemanfaatan  

  Ci        =   Hasil 

Tangkapan pada periode  

          MSY  =  potensi lestari 

(Maximum Sustainable Yield) 

4.  Jumlah Tangkap yang diperbolehkan 

(JTB)  

Berdasarkan komitmen internasional 

yang dibuat FAO yang dinyatakan dalam 

Code of Conduct for Responsible Fisheries 

(CCRF), potensi sumberdaya laut yang boleh 

dimanfaatkan hanya sekitar 80% dari tingkat 

panen maksimum berkelanjutan (Maximum 

Sustainable Yield, MSY).Dasar pemanfaatan 

potensi yang boleh ditangkap (Total 

Allowable Catch, TAC) sebesar 80% dari 

MSY (FAO, 2002 dalam Anugrahini, 2011). 



 

Jadi untuk menghitung JTB (Jumlah Tangkap 

yang diperbolehkan) menurut (FAO, 2002 

dalam Anugrahini, 2011) yaitu dengan 

menggunakan rumus JTB = 80% x MSY, 

Jika JTB MSY berarti terjadi over fishing 

tetapi jika JTB MSY berarti penangkapan 

ikan masih bisa ditingkatkan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih, tetapi tidak 

melebihi batas MSY yang sudah ditentukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi umum lokasi penelitian 

Kabupaten Bintan memiliki 240 buah 

pulau besar dan kecil.Dari jumlah tersebut 

hanya 49 buah diantaranya yang 

berpenghuni, sedangkan sisanya walau pun 

belum berpenghuni namun sudah 

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, 

khususnya usaha perkebunan.Secara 

administrasi, Kabupaten Bintan terdiri dari 

10 kecamatan, 36 desa, dan 15 kelurahan. 3 

kecamatan terletak di luar Pulau Bintan yaitu 

Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan 

Mantang dan Kecamatan Tambelan 

sedangkan sisanya terletak di Pulau 

Bintan.Desa Barek Motor merupakan salah 

desa yang terletak di permukaan air 

laut,demikian juga dengan ketersediaan alat 

produksi dan armada perikanan, yang pada 

tahun 2010 terdiri dari 18.733 unit alat 

penangkapan ikan, 2.329 unit kapal motor, 

936 unit motor tempel dan 1.164 unit perahu 

tanpa motor, 1.659 unit keramba, 77,3 Ha 

areal kolam, dan 120,8 Ha areal 

tambak.(RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 

2010-2015) 

Letak Geografis dan Luas Wilayah  

Secara geografis, wilayah 

Kabupaten Bintan terletak antara 0006’17” - 

1034’52” Lintang Utara dan 104012’47” 

Bujur Timur di sebelah Barat - 1080 02’27” 

Bujur Timur di sebelah Timur. Secara 

keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan 

adalah 87.717,84 km2 terdiri atas wilayah 

daratan seluas 1.319,51 km2 (1,50%) dan 

wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (98,50%) 

 Potensi Pengembangan Wilayah  

     1.  Kawasan Perikanan  

Kabupaten Bintan memiliki potensi 

di bidang kelautan dan perikanan yang cukup 

besar baik perikanan tangkap maupun 

perikanan budidaya. Hal ini karena wilayah 

Kabupaten Bintan sebagian besar adalah 

wilayah laut dengan luas yang mencapai 

57.874,00 km2 dan daratannya terdiri dari 

pulau-pulau yang secara langsung 

menciptakan garis pantai yang sangat 

panjang mencapai 966,54 Km dengan pantai 

umumnya berpasir, berlumpur dan 

berkarang. Secara historis, kabupaten ini 

terkenal akan tebaran pulau-pulau kecil dan 



 

wilayah laut yang luas, sehingga 

mengakibatkan perairannya kaya akan ikan, 

kerang-kerangan, udang dan biota laut 

lainnya seperti terumbu karang, padang 

lamun dan hutan mangrove.  

Disamping itu kegiatan pengolahan 

hasil perikanan telah pula mulai 

dikembangkan di Kabupaten Bintan, berupa 

kegiatan pengeringan (pengasinan), 

pengasapan, pembuatan kerupuk, pembuatan 

terasi dan lain sebagainya.Melihat kondisi ini 

perlu pengembangan akses pasar yang lebih 

luas, baik akses pasar lokal, antar pulau 

maupun ekspor.Saat ini, negara-negara yang 

menjadi importir hasil perikanan dari 

Kabupaten Bintan adalah Malaysia, 

Singapura dan Hongkong.Kondisi ini juga 

ditunjang dengan posisi geografis yang 

berada di pertemuan antara Laut Natuna 

dengan laut pedalaman Indonesia (Laut Jawa 

dan Selat Malaka). Selat Malaka merupakan 

salah satu laut yang mempunyai produktifitas 

primer yang tinggi.Dalam Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (ZEEI), potensi 

sumberdaya ikan di wilayah perairan laut 

Natuna dan laut Cina Selatan mencapai 378,2 

ribu ton dengan jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan adalah 302,5 ribu ton. Dari 

potensi tersebut, potensi sumberdaya ikan 

yang masuk dalam wilayah perairan 

Kabupaten Bintan adalah 106.018 ton dengan 

jumlah tangkapan yang diperbolehkan 

84.814 ton.Berdasarkan data dari tahun ke 

tahun produksi perikanan tangkap 

mengalami peningkatan. 

Potensi perikanan dan kelautan 

Kabupaten Bintan antara lain:  

- Perikanan Tangkap  

- Perikanan Budidaya Laut 

  

- Perikanan Budidaya Payau  

- Perikanan Budidaya Tawar  

Volume produksi perikanan yang 

berasal dari usaha penangkapan di Kabupaten 

Bintan pada tahun 2009 tercatat sebesar 

19.749,28 ton dengan nilai Rp 

138.246.885.000, dibandingkan tahun 2008 

yaitu 18.809,10 ton dengan nilai Rp 

131.663.700.000, produksi perikanan 

tangkap mengalami peningkatan sebesar 

940,18 ton (5,00%). Sedangkan volume 

produksi perikanan usaha budidaya laut di 

Kabupaten Bintan, pada tahun 2008 yaitu 

182,36 ton dengan nilai produksi Rp 

16.589.285.000,-; sedangkan tahun 2009 

tercatat sebanyak 191,49 ton dengan nilai Rp 

17.418.749.250,-. Kondisi ini menunjukkan 

adanya peningkatan produksi sebesar 9,13 

ton (5,01%), dan nilai produksi mengalami 

peningkatan sebesar Rp 829.464.250,- 

(5,00%). 



 

(RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 

2010-2015). 

Daerah Penangkapan Ikan 

Daerah penangkapan ikan Tongkol 

(fishing ground) diperairan laut Kalimantan 

pada umumnya berdasarkan musim 

penangkapan yang dilakukan oleh 

nelayan.Lokasi ini merupakan daerah 

penangkapan yang biasanya dipakai untuk 

nelayan ketika beroperasi pada saat musim 

angin timur. Daerah penangkapan ikan ini 

berada pada perairan yang  terlindung dari 

tiupan angin sehingga gelombang dan ombak 

tidak besar. Umumnya daerah penangkapan 

dipasang sekitar 4 – 20 mil laut diukur dari 

garis pantai yaitu perairan dengan kedalaman 

berkisar 200 – 500 meter.  

Musim penangkapan ikan tongkol di 

perairan Indonesia bervariasi dan belum tentu 

sama diantara satu perairan dengan perairan 

yang lain. Nikujuluw(1986), menyatakan 

bahwa penangkapan ikan tongkol di perairan 

Indonesia dapat dilakukan sepanjang tahun 

dan hasil yang diperoleh berbeda dari musim 

ke musim dan bervariasi menurut lokasi 

penangkapan. 

Musim Penangkapan Ikan 

Operasi penangkapan dilaksanakan 

dengan sistem one day trip, yaitu mulai dari 

subuh jam 05.30–09.00 WIT. Pembagian 

musim penangkapan ikan biasanya 

disesuaikan dengan musim angin yang 

bertiup . Puncak penangkapan umumnya 

terjadi sekitar bulan Desember sampai 

dengan Maret (musim angin barat), 

penangkapan sedang dimulai dari bulan 

Agustus – Nopember, sedangkan musim 

paceklik (sedikit ikan) terjadi sekitar bulan 

April-Juli (musim angin timur). Pada musim 

paceklik ini biasanya kegiatan penangkapan 

ikan menurun drastis dibandingkan dengan 

pada saat musim lainnya. 

Satu unit penangkapan ikan dengan alat 

tangkap jaring insang terdiri atas 

kapal penangkap, alat tangkap dan ABK. 

Kebanyakan kapal penangkap ikan dengan  

berukuran 5–15 GT dan panjangnya sekitar 

5-6 m sebanyak 10 buah.Dengan ukuran mata 

jaring 1,25 inci dengan panjang 250 meter.  

Hasil Tangkapan Produksi  

Data dari hasil tangkapan ikan 

tongkol pada tempat pendaratan ikan Desa 

Barek Motor  selama 2 Bulan penelitian 

seperti pada Tabel 1.dibawah ini: 

Tabel 1.Produksi ikan tongkol di perairan 

Bintan. 

                   Minggu ke Catch (trip) 

 

                          1                 289 

                          2                 191 

                          3                 291 

                          4      313 

               5      282 

 



 

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa hasil 

tangkapan pada minggu pertama sebanyak 

289 kg, pada minggu 3 sebanyak 291 kg dan 

minggu 5 sebanyak 282 kg. Hasil tangkapan 

yang tertinggi pada minggu ke empat 

sebanyak 313 kg.Sedangkan minggu yang 

terendah terdapat pada minggu ke 2 yaitu 

sabesar 191 kg,ini diduga karena musim 

penangkapan ikan tongkol yang sudah mulai 

berkurang. Menurut Laevastu dan 

Favorite(1988)dalam 

Suhaeti(2002)Fluktuasi hari penangkapan 

ikan banyak dipenuhi oleh beberapa faktor 

antara lain oleh keberadaan ikan,jumlah 

upaya penangkapan,dan tingkat keberhasilan 

operasi penangkapan. 

Upaya Penangkapan  

Tabel 2.Upaya penangkapan ikan tongkol di 

perairan Bintan. 

 

          Minggu ke Effort 

                 1   11,1 

                 2                  11,3 

                 3                  11,7 

                 4                  11,4 

                 5                  11,3 

 

Tabel 2.Upaya tangkap pada minggu  

pertama menurun sebanyak 11.4/ trip  pada 

minggu ke dua – ke lima tidak ada peningkat 

setiap minggu.Salah satu faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap penurunan populasi 

ikan pelagis adalah pertambahan jumlah 

upaya penangkapan (trip).Akan tetapi, jika 

terjadi penurunan pada bulan yang sama, 

maka produksi tangkapan ikan pelagis 

mungkin dipengaruhi oleh berbagai factor 

seperti perubahan lingkungan yang dapat 

berpengaruh terhadap kelimpahan ikan (Ali, 

2005dalam Murniati, 2011). 

Hasil Tangkapan Per Unit Upaya (CPUE)  

Tabel 3.Tangkapan Per Unit Upaya di 

perairan Bintan. 

 

          Minggu ke  CPUE(kg) 

  

     1         26,19 

                2         1,79 

     3         2,50 

     4         2,80 

     5         2,56 

 

Tabel 3 dapat dilihat hasil tangkapan 

tertinggi tedapat  pada minggu ke pertama 

sebesar 26,19 kg/trip, hasil tangkapan Per 

Unit Upaya  terendah terdapat pada  minggu 

ke dua yaitu menjadi 1,19 kg/trip sampai 

minggu ke lima  diduga karena adanya 

penambahan  upaya penangkapan 

(trip).Penurunan hasil tangkapan disebabkan 

karena menurunnya ukuran populasi akibat 

tingginya upaya penangkapan di tahun-tahun 

sebelumnya.Sebaliknya hasil tangkapan 

meningkat disebabkan karena meningkatnya 

ukuran populasi akibat rendahnya upaya 

penangkapan ditahun sebelumnya (Murniati, 



 

2011).Namun apabila dirata-ratakan nilai 

keseluruhan selama 2 bulan adalah sebesar 

80.245 kg/bulan.Hal ini disebabkan tingkat 

pemanfaatan ikan tongkolpada tiap bulannya 

masih tidak  stabil, hanya pada bulan Mei 

2017yang terjadi peningkatan yang cukup 

sedikit drastis disebabkan oleh meningkatnya 

upaya penangkapan dan pengaruh musim 

penangkapan yang terjadi masapanen/puncak 

penangkapan pada bulan Mei 2017. 

Menurut Cahyani(2013),nilai dari 

CPUE menggambarkan tingkat produktivitas 

dari upaya penangkapan (effort). Nilai CPUE 

semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat 

produktivitas alat tangkap yangdigunakan 

semakin tinggi pula.Maka untuk 

mengendalikan populasi ikan yang ada di 

Desa Barek Motor,  harus memperhatikan 

upaya optimum yang harus dicapai agar 

potensi sumberdaya ikan tongkol dapat 

dimanfaatkan oleh nelayan,khususnya 

nelayan Desa Barek Motor. 

Potensi Maksimum Lestari ( Maksimum 

Sustainable Yield ) 

Dari hasil perhitungan MSY 

berdasarkan data hasil penangkapan selama 5 

minggu dapat diketahui bahwa pendugaan 

hasil maksimum lestari (Cmsy) sebesar 

218,57 kg dan upaya optimum (Fopt) yaitu 

sebesar 277,21/ trip.Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya ikan 

tongkol tidak melebihi dari batas yang di 

perbolehkan,karena kelestarian sumberdaya 

ikan tongkol dapat terjaga dari masalah over 

fishing.Selain itu,dengan adanya pendugaan 

dari Fopt diharapkan agar setiap upaya 

penangkapan yang dilakukan olehnelayan 

tidak merugikan kelangsungan sumberdaya 

ikan. Hal ini diperkuat oleh Cahyani (2013) 

yang mengemukakan bahwa, manfaat 

dilakukannya pendugaan Fopt adalah agar 

kerugian waktu, tenaga dan biaya operasi 

penangkapan dapat diperkecil dan usaha 

penangkapan yang dilakukan diharapkan 

akan selalu mencapai hasil yang optimal 

tanpa melebihi nilai Cmsy. 

            

 

Gambar 3.Tingkat pemanfaatan 

MSY (Schaefer) 

Dari Gambar  di atas dapat di lihat 

nilai MSY sumberdaya perikanan dengan 

menggunakan model Schaefer. Yaitu sebesar 

218,57 kg dengan upaya tangkapan optimum 

setarta Fopt sebesar 277,21 kg dengan upaya 

tangkapan optimum setara dengan 
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80.245/trip.Dengan adanya jumlah 

tangkapan optimum lestari dan jumlah upaya 

optimum penangkapan ikan tongkol ini 

diharapkan tidak ada penangkapan yang 

berlebih (overfishing). 

 

Tingkat Pemanfaatan ( TP )  

Tabel 3. Dari hasil hitungan nilai 

Upaya penangkapan yang optimum serta 

nilai MSY maka tingkat pemanfaatan ikan 

tongkol dapat diketahui, Tingkat 

pemanfaatan  dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Setelah dirata-ratakan nilai 

keseluruhan selama 5 minggu adalah sebesar 

80.245 kg/trip, Hal ini disebabkan karena 

tingkat pemanfaatan ikan tongkol belum 

masih bersifat stabil.Karena dipengaruhi oleh 

musim angin dan arus yang kuat.  

Jumlah Tangkap yang diperbolehkan 

(JTB)  

Pengelolaan sumberdaya perikanan 

dengan pendekatan kuota penangkapan 

adalah upaya pembatasan jumlah ikan yang 

boleh ditangkap.Untuk menjaga kelestarian 

sumberdaya suatu jenis ikan, maka nilai JTB 

harus di bawah MaximumSustainable Yield 

(MSY) yang telah ditentukan.Jumlah tangkap 

yang diperbolehkan (JTB) merupakan 80% 

jumlah tangkapan dari tingkat panen 

maksimum lestari. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa, tingkat panen 

maksimum lestari sebesar 218,57 kg, 

sehingga jumlah tangkap yang diperbolehkan 

80% dari  yaitu sebesar 174,85 kg. Hal ini 

berarti bahwa penangkapan ikan masih bisa 

ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang 

lebih optimal, tetapi tidak melebihi batas 

MSY yang sudah ditentukan yaitu 218,57 kg. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari kegiatan penelitian dan hasil 

analisis selama 2 bulan (Mei-Juni 

2017),maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

a). Hasil tangkapan Per Unit Upaya (CPUE) 

pada bulan Mei dan Juni yaitu sebesar 35,84 

kg/trip. 

 b). Hasil tangkapan Maksimum Lestari 

(MSY) bedasarkan model Schafer pada bulan 

Mei dan Juni sebesar 218,57 kg dengan 

upaya tangkapan optimal(Fopt) sebesar 

277,21 trip. 

c).  Tingkat pemanfaatan pada bulan Mei dan 

Juni yaitu sebesar 80,245%. Tingkat 

pemanfaatan selama penelitian 2 bulan ini 

masuk dalam tingkat katagori rendah dimana 

tangkapan masih sebagian kecil dari potensi 

hasilestari dengan demikian upaya 

penangkapan masih perlu ditingkatkan 

selama tidak melebihi batas nilai MSY yang 

ada. 



 

Saran  

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 

yang terbatas, yaitu selama dua  bulan, mulai 

dari bulan Mei-Juni 2017 (musim Timu) hasil 

tangkapan ikan sebaiknya nelayan 

menggunakan alat tangkap seperti kapal yang 

mempunyai GT yang besar, alat tangkap 

yang dilengkapi dengan fishfinder  untuk 

penentuan daerah penangkapan dan 

peningkatan sumberdaya manusia meliputi 

pendidikan dan mempunyai keahlian dalam 

bidang perkapalan dan alat tangkap. sehingga 

dapat disarankan adanya penelitian lanjutan 

pada musim yang berbeda dengan tujuan dan 

kondisi daerah penangkapan ikan. 
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