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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Alat tangkap Bagan perahu (Boat lift net) ialah salah satu alat tangkap yang 

banyak digunakan di Desa Bobaneigo. Bagan perahu berbentuk segi-empat yang 

terdiri dari perahu dan rangkaian rangka bagan. Bagian tengah bangunan tersebut 

dipasang jaring yang berperan buat menjaring ikan yang terdapat di dasar bagan 

perahu. Bagan perahu adalah perlengkapan untuk menjaring ikan yang dioperasikan 

dengan metode menurunkan jaring pada kolom perairan serta dinaikan kembali 

setelah banyaknya ikan yang berada pada kolom perairan, dalam pengoperasiannya 

menggunakan perahu untuk berpindah-pindah ke lokasi lainnya yang diperkirakan 

banyak ikannya (Subani, 1989). 

Aspek teknis menggambarkan kondisi penangkapan secara teknis yang meliputi 

dimensi alat tangkap, metode pengoperasian, fishing ground, dan hasil tangkapan. 

Sedangkan aspek financial adalah untuk menentukan rencana investasi melalui 

perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara 

pengeluaran dan pendapatan, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar 

kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan apakah proyek akan dapat 

terus berkembang.  

Usaha perikanan tangkap dengan alat tangkap bagan perahu merupakan usaha 

yang potensial dengan hasil tangkapan yang bernilai ekonomis tinggi yaitu berupa 

ikan pelagis kecil yang memiliki harga jual tinggi, untuk itu diperlukan Informasi 

mengenai modal, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, keuntungan 

dan kelayakan usaha penangkapan bagan perahu di Desa Bobaneigo Kecamatan 

Jailolo Timur kabupaten Halmahera Barat agar dapat menciptakan usaha yang 

berkelanjutan. Studi aspek teknis dan finansial usaha perikanan sangat diperlukan 

karena ketidak pastian usaha yang dipengaruhi oleh musim penangkapan. Penelitian 

ini mengkaji aspek teknis dan finansial, pengkajian aspek teknis bertujuan untuk 

mengetahui konstruksi bagan perahu, metode pengoperasian dan beberapa aspek 

teknis lainnya. Sedangkan aspek finansial dikaji untuk mengetahui tingkat 
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keuntungan usaha dan kelayakan usaha perikanan bagan 1 (satu) perahu dan bagan 2 

(dua) yang berada di Desa Bobaneigo. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian  

ini yaitu: 

1. Aspek teknik 

a) Bagaimana bentuk konstruksi pada bagan 1 (satu) perahu dan bagan 2 (dua) 

perahu 

b) Bagaimana teknik pengoperasian pada bagan 1 (satu) perahu dan bagan 1 

(dua) perahu 

c) Seberapa besar jumlah hasil tangkapan pada bagan 1 (satu) perahu dan bagan 

2 (dua) perahu 

2. Aspek finansial 

a) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan bagan 1 

(satu) perahu dan bagan 2 (dua) perahu  

b) Berapa besar biaya pengeluaran dan keuntungan pada usaha bagan 1 (satu) 

perahu dan bagan 2 (dua) perahu 

c) Tingkat kelayakan usaha penangkapan 1 (satu) perahu dan bagan 2 (dua) 

perahu 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan aspek teknis bagan perahu di Desa Bobaneigo Kecamatan 

Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat 

2. Menganalisis aspek finansial bagan perahu di Desa Bobaneigo Kecamatan 

Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi nelayan 

terkait aspek teknis dan finansial, serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


