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 BAB I
PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Pancing cumi masuk dalam kategori pancing ulur atau hand line, karena

pengoperasiannya dengan cara mengulur senar yang sudah dilengkapi, mata

pancing dan umpan ke dalam perairan dan senar di pegang oleh nelayan. Pancing

cumi ini banyak ditemukan pada setiap perkampungan nelayan di Indonesia untuk

kegiatan penangkapan cumi-cumi karena alat tangkap tersebut mudah dioperasikan.

Pengoperasian pancing cumi dilakukan dengan dua cara, cara pertama

menggunakan umpan buatan dan cara ke dua menggunakan umpan asli dengan

diletakkan mata pancing di bagian ekor tanpa kait balik (Rakian, 2011) dalam

(Maryam S et all, 2012). Selanjutnya Hamzah dan Sumadhiharga, 1993 menjelaskan

pancing cumi yang menggunakan umpan buatan digunakan untuk menangkap jenis

sotong, sedangkan jenis umpan asli digunakan untuk menangkap jenis cumi-cumi

(Loligpo sp.). Von Brandt (1984) dalam Sudirman dan Mallawa (2012),

mendefenisikan pancing ulur (hand line) adalah alat tangkap yang dioperasikan oleh

satu orang dengan konstruksi alat terdiri dari pancing, tali pancing dan pemberat.

Pancing ulur memiliki disain dan konstruksi yang sederhana (Nurdin dan

Nugraha 2008; Sulistyaningsih et al. 2011), tergolong alat tangkap yang selektif

terhadap ukuran sumber daya, ramah lingkungan, mudah dioperasikan, biaya

pembuatan murah dan hasil tangkapan pada umumnya sangat berkualitas.

Dibandingkan dengan alat tangkap lainya, hasil tangkapan pancing ulur lebih

berkualitas dilihat dari kondisi fisiknya dan kesegarannya jauh lebih baik karena

mata pancing terkait di bagian mulut. Menurut Mahyudi et al (2014), pancing ulur
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merupakan suatu alat penangkapan ikan yang pada prinsipnya menangkap ikan

secara individu.

Perikanan pancing cumi dalam perkembangannya tidak banyak mengalami

kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Dengan

demikian, keberlanjutan usaha penangkapan dengan alat pancing cumi perlu

dilakukan upaya perbaikan konstruksi alat tangkap sehingga mendapatkan hasil

tangkapan yang lebih optimal. Salah satu upaya adalah melakukan modifikasi

untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan pancing cumi dengan

menggunakan alat bantu cahaya lampu.

Penggunaan warna cahaya lampu merupakan faktor yang perlu diperhatikan

karena mempunyai peranan penting dalam keberasilan usaha penangkapan. Cahaya

lampu yang baik memiliki syarat antara lain harus dapat memberikan rangsangan

terhadap tujuan tangkapan. Salah satu cara yang umum digunakan oleh para

nelayan dalam menarik, menggiring ikan serta mengumpulkan ikan adalah dengan

menggunakan cahaya lampu (Katiandagho dan Kumajas 1987).

Penangkapan cumi-cumi umumnya menggunakan pencahayaan karena cumi-

cumi termasuk hewan fototaksis positif, pencahayaan ini terindikasi sebagai alat

pemikat terhadap cumi-cumi. Chandra Yulia (2007), menyatakan bahwa cumi-cumi

memberikan respon positif terhadap cahaya, karena selalu mendekati perairan yang

tersinari cahaya. Cumi-cumi genus Loligo bersifat fototaksis positif (tertarik pada

cahaya), oleh karena itu sering ditangkap dengan menggunakan cahaya (Barnes,

1974; Roper et al., 1984).

Kegiatan penangkapan cumi-cumi oleh nelayan Bajo umumnya

menggunakan pancing ulur tanpa kail balik, proses pembuatan sampai pada

proses pengoperasian alat tangkap ini relatif tidak membutuhkan biaya yang
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besar. Selain itu hasil tangkapan cumi memiliki kondisi fisiknya masih baik dan

segar sehingga baik untuk dijadikan sebagai umpan ikan pelagis besar (tuna dan

cakalang). Cumi-cumi adalah salah satu jenis mangsa yang digemari oleh ikan

tuna dan cakalang.

Kegiatan penangkapan cumi-cumi dengan pancing ulur, menggunakan

sayatan umpan asli yang dilengkapi dengan alat bantu berupa cahaya lampu.

Hingga saat ini belum ada informasi ilmiah terkait dengan penggunaan warna

cahaya lampu yang sesuai pada alat tangkap pancing ulur.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Warna Cahaya Lampu Bawah Air Terhadap Hasil Tangkapan Cumi-

Cumi Dengan Alat Tangkap Pancing Ulur Di Perairan Kabupaten Sula’’. Sehingga

harapan dari penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah agar kedepan

direkomendasikan adanya suatu regulasi yang sesuai kajian ilmiah mengenai

kelayakan penggunaan warna cahaya terhadap hasil tangkapan cumi-cumi pada

alat tangkap pancing ulur.

1.2     Rumusan Masalah

Salah satu sumberdaya perikanan tangkap di perairan Kabupaten Sula yang

sudah lama dimanfaatkan sebagai umpan pelagis besar, kecil dan domersal oleh

nelayan Bajo adalah cumi-cumi (Loligo Sp). Cumi-cumi termasuk dari kelas

Cephalopoda adalah hewan karnivora karena memiliki kebiasaan memakan hewan-

hewan seperti udang dan ikan-ikan pelagis yang di tangkap dengan tentakelnya

(Ismail dkk, 2013).

Umumnya masyarakat Bajo adalah nelayan tangkap, dengan menggunakan

perahu <5 Gt sebagai alat transportasi dalam penangkapan ikan maupun cumi-cumi
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yang dioperasikan setiap hari. Sumberdaya cumi dapat diusahakan dengan berbagai

macam alat tangkap termasuk alat tangkap tradisional yakni pancing cumi.

Pancing cumi adalah jenis alat tangkap masuk dalam kategori pancing ulur

bersifat pasif yang dioperasikan oleh nelayan Bajo untuk menangkap cumi-cumi.

Penggunaan alat tangkap pancing cumi mengalami perubahan mulai dari konstruksi

sampai dengan dilengkapai alat bantu cahaya lampu bawah air untuk meningkatkan

hasil tangkapan cumi.

Penggunaan alat bantu cahaya merupakan salah satu metode yang paling

berhasil untuk mengontrol perilaku ikan dan cumi-cumi untuk tujuan penangkapan,

karena penglihatan merupakan indera yang paling dominan dalam aktifitas makan dan

aktifitas lainnya pada kebanyakan ikan dan cumi-cumi yang hidup di permukaan

(Anongponyoskun et.al., 2011; Blaxter,1980).

Produktivitas hasil tangkapan pada pancing cumi dapat ditingkatkan dengan

menambahkan lampu bawah air sehingga pencahayaan tidak mengalami pembiasan

dan pemantulan oleh permukaan air. Hasil tangkapan lampu bawah air lebih baik

dibandingkan dengan hasil tangkapan lampu petromak Fuad et al (2016).

Permasalahan yang sering dialami nelayan terkait penggunaan cahaya lampu

bawah air sampai saat ini belum memberikan hasil tangkapan yang optimal. oleh

karena itu penangkapan dengan alat pancing cumi yang dilengkapi cahaya lampu

bawah air yang tepat membutuhkan berbagai informasi terkait dengan penangkapan

cumi-cumi. Sayangnya informasi tentang kegiatan penangkapan cumi-cumi dengan

pancing ulur, menggunakan umpan yang dilengkapi dengan alat bantu berupa cahaya

lampu masih sangat minim. Oleh sebab itu pemanfaatan cahaya lampu melalui

kegiatan penangkapan sudah saatnya dilakukan upaya perbaikan konstruksi alat



5

tangkap sehingga mendapatkan hasil tangkapan lebih optimal di Perairan Kabupaten

Sula.

1.3     Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh warna cahaya lampu

terhadap hasil tangkapan cumi-cumi pada alat tangkap pancing ulur.

1.4     Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan :

1. Sebagai informasi dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan pancing cumi

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perikanan tangkap terkait

penggunaan warna cahaya lampu terhadap hasil tangkapan cumi-cumi

1.5     Kerangka Penelitian

Penelitian dimulai dengan studi literatur sebagai langkah awal, guna

mendapatkan metode yang mudah digunakan. Penangkapan cumi-cumi sampai saat

ini masih dilakukan. Namun masalah kegiatan penangkapan cumi-cumi yang

dihadapi nelayan Bajo saat beroperasi yaitu belum mendapatkan hasil tangkapan

yang optimal. Hingga saat ini belum ada informasi ilmiah terkait dengan penggunaan

warna cahaya lampu yang sesuai pada alat tangkap pancing ulur. Hal ini perlu

dilakukan kajian ilmiah terkait dengan penggunaan warna cahaya lampu yang sesuai

pada alat tangkap pancing ulur melalui eksperimental fishing. Percobaan

menggunakan 5 perlakuan warna cahaya berbeda secara langsung ke perairan

melalui operasi penangkapan cumi-cumi. Informasi yang diperoleh dari percobaan

langsung ini kemudian dilakukan analisis data hasil tangkapan. Selanjutnya dilakukan
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kajian ilmiah terkait dengan penggunaan warna cahaya lampu yang sesuai pada alat

tangkap pancing ulur agar kedepan direkomendasikan pada nelayan saat melakukan

kegiatan penangkapan cumi-cumi di perairan Kabupaten Sula (Gambar 1.1).

Gambar 1.1
Kerangka pikir

 


