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Ikan layang ( Decapterus spp ) merupakan salah satu ikan pelagis yang banyak ditemukan serta 
menjadi komoditas utama bagi nelayan perairan Pamekasan. Hal ini dikarenakan pada perairan 

Pamekasan terutama sebelah utara menjadi salah satu jalur migrasi yang banyak dilalui oleh ikan 
ini.  

Namun dengan semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya alat tangkap yang ada 
pada saat ini, memaksa masyarakat pesisir khususnya yang ada di perairan Pamekasan harus 
benar- benar mengetahui tingkat stok ikan layang yang menjadi tangkapan utamanya, apakah 

mengalami kemerosotan atau tetap terjadi pertumbuhan, sehingga tidak terjadi penurunan 
produktivitas penangkapan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2007 Di Kabupaten Pamekasan, 
Madura, Jawa Timur. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui produktifitas hasil tangkap perikanan layang di 

Pamekasan dan tingkat pengusahaannya. Untuk mengetahui upaya optimum yang menghasilkan 
hasil tangkap maksimum dan tetap mempertahankan biomas stok pada kondisi keseimbangan 

dan mengetahui jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan tetap mempertahankan biomas 
stok ikan pada kondisi keseimbangan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi atau suatu 
sistem penelitian. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara 

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena 
yang diselidiki. Data yang diolah, diperoleh dari data primer yang merupakan data asli dari 
perorangan maupun organisasi serta data sekunder yang merupakan data tertulis dari instansi. Di 

dalam pengolahan data, anlisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Schaffer 
yang bertujuan untuk mengetahui berapa upaya tangkap optimumnya, berapa hasil tangkap 

maximumnya, berapa MSY ( maximum sustainable yield ) dan berapa jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan ( JTB ). Dari hasil analisis pendugaan stok dengan menggunakan model Schaffer 
ini dapat diambil langkah – langkah dalam mempertahankan stok sumberdaya perikanan layang 

di Perairan Pamekasan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan layang di Kabupaten 

Pamekasan mengalami under fishing. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil tangkapan 
maksimum (Ce) dari model Schaffer yaitu 2662.1971 ton/tahun lebih besar dari pada hasil 
tangkapan (Ce) selama sepuluh tahun terakhir (1997-2006) yaitu 2093.543 ton/tahun. Untuk 

pengoperasian unit alat tangkap ikan layang Di Perairan Pamekasan melebihi dari batas 
maksimal pada model Schaffer, akan tetapi produksi hasil tangkapannya masih belum mencapai 

maksimal serta nilai JTB sebesar 40. 342385 ton tiap tahunnya guna menjaga kondisi seimbang 
perikanan layang. 
 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa status pemanfaatan sumberdaya perikanan layang 



Di Perairan Pamekasan masih mengalami under fishing karena hasil tangkapan maksimum 
model Schaffer lebih besar dari pada hasil tangkapan sebenarnya atau sepuluh tahun terakhir 

(1997-2006). Keadaan ini dikarenakan tidak maksimalnya alat tangkap yang digunakan 
meskipun sudah melebihi dari alat tangkap maksimal yang digunakan pada model Schaffer.  

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah sebaiknya membuat suatu kebijakan mengenai 
pemaksimalan alat tangkap perikanan layang yang setara dengan alat tangkap purse seine. 
Sebaiknya pemerintah, instansi maupun organisasi yang berhubungan dengan Nelayan sama – 

sama melakukan pengawasan dan pembenahan terhadap armada penangkapan yang beroperasi. 
Namun hal yang paling utama adalah peningkatan ilmu tentang penangkapan yang modern dan 

efektif terhadap Nelayan. 

 


