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RINGKASAN

Sutrisno. C 31.1602. Kecenderungan Hasil Tangkapan Per Satuan Upaya
Penangkapan dan Musim Penangkapan Ikan Tongkol (Eutltynnus affinis) di
Perairan Utara Jawa dengan Pendekatan Hasil Tangkapan yang Didaratkan di
Pelabuhan Perikanan Nllsantara Pelmlongan. (Dibawah Bimbingan Daniel R.
Monintja dan Sugeng Had Wisudo)

Dewasa ini, pemanfaatan sumberdaya perikanan ikan pelagis semakin intensif di

Laut Jawa, semenjak adanya pelarangan usaha penangkapan ikan dengan

menggunakan pukat harimau pada tahun 1980 oleh pemerintah. Komoditi perikanan

laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagian besar

berupa ikan pelagis kecil, seperti ikan layang, ikan tongkol, ikan kembung, ikan

tembang, ikan lemuru dan ikan selar (Dinas Perikanan Kotamadya Pekalongan,

1995).

Salah satu sumberdaya ikan pelagis yang cukup penting adalah ikan tongkol

(Euthynnus sp.). Penelitian ini bertujuan llntuk mengetahui kecenderungan hasil

tangkapan per satuan upaya penangkapan ikan tongkol dan distribusi temporalnya di

Perairan Utara Jawa, dengan pendekatall hasil tangkapan yang didaratkan di

_ _____r~11L@b_anJ.>~rjk,I.I1~ILNjJsa_n_tar~JJ:'J.>:tlLKQ1,ml~Qy~1'f:.ta10ngmL}JlWltIf:.llg1LI1____________ _

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai September 1998, di Kotamadya

Pekalongan, Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data primer

diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, meliputi jenis-jenis alat tangkap

yang digunakan, hasil tangkapan dan daerah penangkapan ika tongkol. Data

sekunder diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kotamadya

Pekalongan dan Dinas Perikanan Kotamadya Pekalongan, meliputi keadaan umum

perikanan, hasil tangkapan, upaya penangkapan selama lima tahun terakhir, jumlah

dan jenis alat tangkap yang digunakan di Kotamadya Pekalongan.



Data hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan tongkol dianalisis dengan

menggunakan analisis catch per unit effort (CPUE), untuk mengetahui

kecenderungan CPUE-nya selama lima tahun. Oleh karena itu diperlukan

standardisasi alat tangkap untuk penyeragaman upaya penangkapan , yaitu dengan

memilih satu unit alat tangkap sebagai alat tangkap standar berdasarkan efektivitas

alat tangkap dan dominasi hasil tangkapannya.

Alat tangkap ikan tongkol yang dominan di Kotamadya Pekalongan adalah

gillnet, purse seine dan mini purse seine. Dari ketiga alat tangkap tersebut, yang

paling efektif dalam menangkap ikan tongkol dan mendominasi jumlah ikan tongkol

yang didaratkan di Kotamadya Pekalongan adalah gillnet, sehingga dij adikan sebagai

alat tangkap standar.

Data hasil tangkapan, upaya penangkapan dan catch per unit effort (CPUE) ikan

tongkol yang didaratkatl di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan periode tahun

1993 - 1997 berfluktuasi. Produksi terbesar adalah pada tahun 1993, yaitu sebesar

5.139.452 kg dengan upaya penangkapan terbesar juga, yaitu 3.356 trip. Pada tahun

1994 upaya penangkapan menurun sebesar 7,47 % menjadi 3.105 trip, yang diikuti

penurunan hasil tangkapan 18,66 %, yaitu 4.180.542 kg. Kemudian pada tahun 1995

terjadi penurunan upaya penangkapan dan hasil tangkapan masing-masing sebesar

12,63 % dan 25,66 %, yaitu 2.716 trip dan 3.107.661 kg. Pada tahun ini terjadi

produksi terendah dalam lima tahun (1993 - 1997). Hasil tangkapan pada tahull 1996

meii1ngkaC39,5T%-(4~3Tr24T)walaupunupaya-penangkapannyati.irun-ZZ,63%----

(2.101 trip) dan diikuti peningkatan 5,18 % pada tahun berikutnya menjadi 4.562.096

kg, dengan upaya penangkapan turun sebesar 20,46 % (1.671 trip) pada tahun 1997.

Secara U11lum kecenderungan CPUE pada periode tahun 1993 - 1997 meningkat

dengan nilai 331,44 poin per tahun, dengan persamaan CPUE = 311,44 x + 828,87.

Distribusi temporal diperoleh dengan menggunakan metode Dekomposisi Klasik

dengan ratio pada rata-rata bergerak terhadap .data hasil tangkapan ikan tongkol

bulanan selama lima tahun (Spyros et. al. vide Kurniadi, 1993).

Berdasarkan histogram indeks musim penangkapan, terdapat dua puncak musim

penangkapan, puncak rendah dan puncak tinggi, dan keduanya terjadi pada musim



peralihan. Puncak rendah terjadi pada bulan Maret (peralihan musim barat ke musim

timur) dan puncak musim penangkapan tertinggi terjadi pada bulan Oktober

(peralihan musim timur ke musim barat). Hasil ini tidak jauh berbeda dengan periode

lima tahun sebelumnya (1987 - 1991), dalam penelitian yang dilakukan oleh

Kurniadi (1993), yaitu menunjukkan pola m\lsim penangkapan yang sama.
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