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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Alat Tangkap Purse Seine 

Pukat cincin (Purse seine) adalah alat penangkap ikan dari jaring yang 

dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan hingga alat berbentuk seperti 

mangkuk pada akhir proses penangkapan ikan. Alat tangkap ini digunakan untuk 

menangkap ikan pelagis yang bergerombol. Cara pengoperasian pukat cincin 

adalah dengan melingkari gerombolan ikan, kemudian tali kolor (purse line) ditarik 

ke dan dari kapal hingga bentuk jaring menyerupai mangkuk. Selanjutnya hasil 

tangkapan dipindahkan ke kapal dengan menggunakan serok atau scoop. Purse 

seine disebut juga pukat atau jaring kantong, karena bentuk jaring pada saat 

dioperasikan menyerupai kantong. Alat tangkap ini disebut juga jaring kolor, 

karena pada bagian bawah jaring dilengkapi dengan tali kolor yang berfungsi untuk 

menyatukan bagian bawah jaring sewaktu operasi dengan cara menarik tali kolor 

tersebut (Diniah, 2008). 

Menurut Brandt (2005) menyatakan bahwa karakteristik purse seine terletak 

pada cincin dan purse line atau tali kolor. Alat tangkap ini memiliki ciri tali ris atas 

yang lebih pendek dari tali ris bawahnya, sedangkan alat tangkap yang termasuk 

kelompok ini seperti lampara memiliki tali ris atas yang lebih panjang dari tali ris 

bawah. Purse seine dikelompokkan ke dalam kelompok surrounding nets. Ada dua 

tipe Purse seine yaitu Purse seine tipe Amerika dan Purse seine tipe Jepang. Purse 

seine tipe Amerika berbentuk empat persegi panjang dengan bagian pembentuk 

kantong terletak di bagian tepi jaring. Purse seine tipe Jepang berbentuk empat 
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persegi panjang dengan bagian bawah jaring berbentuk busur lingkaran dan bagian 

pembentuk kantong terletak di tengah jaring. 

Purse seine dinamakan demikian karena sifat alat tangkap yang menggurung 

gerombolan kemudian tali kerut ditarik sehingga jaring membentuk kantong yang 

besar, sehingga ikan-ikan terkurung. Purse seine memiliki bentuk umum dan 

bagian-bagian yang sama walaupun ada bermacam-macam purse seine. Bentuk 

umum purse seine beserta bagian-baiannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

(Baskoro, 2002). 

             Gambar 1. Bentuk umum pukat cincin (purse seine) 

Sumber : Baskoro (2002) 

2.2 Alat Bantu Penangkapan Ikan  

2.2.1 Rumpon 

Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah salah satu jenis alat 

bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut 

dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar 

berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Definisi 

rumpon menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat 

Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilaya Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik Indonesia adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan 
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dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat atau atraktor dari benda 

padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. 

Menurut Yusfiandayani (2004), rumpon adalah suatu bangunan menyerupai 

pepohonan yang dipasang di suatu tempat di tengah laut. Disebut sebagai alat bantu 

penangkapan, fungsinya hanya sebagai pembantu, yaitu untuk mengumpulkan ikan 

pada suatu titik atau tempat tertentu untuk kemudian dilakukan operasi 

penangkapan ikan. Yusfiandayani (2004) juga menambahkan bahwa tertariknya 

ikan yang berada di sekitar rumpon disebabkan: 

1. Rumpon sebagai tempat berteduh (shading place) bagi beberapa jenis ikan 

tertentu; 

2. Rumpon sebagai tempat mencari makan (feeding ground) bagi ikan-ikan 

tertentu; 

3. Rumpon sebagai substrat untuk meletakkan telur, bagi ikan-ikan tertentu; 

4. Rumpon sebagai tempat berlindung; 

5. Rumpon sebagai tempat atau titik acuan navigasi (meeting point) bagi ikan-ikan 

yang beruaya. 

Rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang 

di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut bertujuan untuk 

menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah 

ditangkap. Melalui pemasangan rumpon, kegiatan penangkapan ikan akan menjadi 

lebih efektif dan efisien karena tidak perlu lagi berburu ikan atau dengan mengikuti 

ruayanya), tetapi cukup melakukan kegiatan penangkapan ikan disekitar rumpon 

tersebut (Jungjunan, 2009). 
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Rumpon menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 tentang JalurPenangkapan Ikan dan 

Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilaya 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terdiri dari: 

1. Rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak 

dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus  

2. Rumpon menetap, merupakan rumpon menetap yang ditempatkan secara 

menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat. Rumpon menetap 

terdiri dari rumpon permukaan untuk mengumpulkan ikan pelagis dan rumpon 

dasar untuk mengumpulkan ikan demersal. Untuk lebih jelasnya mengenai 

konstruksi rumpon dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2. Konstruksi Rumpon 

Sumber : Yusfiandayani (2004) 

Yusfiandayani (2004) menyatakan bahwa dalam melakukan pemasangan 

rumpon perairan dalam ada hal-hal yang harus dperhatikan, antara lain: 

1. Tidak boleh mengganggu alur pelayaran 
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2. Jarak pemasangan antar rumpon tidak boleh kurang dari sepuluh (10) mil laut 

3. Tidak boleh mengganggu pergerakan ikan di perairan laut 

4. Tidak boleh dipasang pada kedalaman perairan kurang dari 200 meter 

5. Tidak boleh dipasang dengan jarak kurang dari 12 mil laut diukur dari garis 

6. pasang surut terendah pada waktu air surut dari setiap pulau 

7. Cara pemasangan rumpon tidak boleh mengakibatkan efek pagar (zig zag), 

8. yang dapat mengancam kelestarian jenis ikan pelagis. 

2.2.2 Cahaya 

Pada mulanya sumber cahaya yang digunakan untuk mengumpulkan ikan 

adalah obor. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi mulailah 

digunakan lampu minyak dan gas karbit, dan pada akhirnya menggunakan lampu 

listrik. Intensitas cahaya obor kurang lebih sebesar 100 kandela, untuk lampu 

minyak intensitas cahayanya anatara 400 – 600 kandela, intensitas cahaya lampu 

gas karbit berkisar antara 100 – 1000 kandela sedangkan untuk lampu listrik, 

intensitasnya tergantung pada daya lampu yang digunakan (Yudianto, 2006).  

Penempatan lampu bisa di permukaan air dan di dalam air. Lampu dipasang di 

perairan 2-3 jam sebelum operasi penangkapan dilakukan. Untuk lampu di 

permukaan air, bisa menggunakan lampu gas tekan (petromak) dan neon, 

sedangkan untuk lampu di dalam air menggunakan lampu neon atau lampu 

wolfram. Salah satu faktor yang mempengaruhi tertarik dan berkumpulnya ikan di 

sekeliling lampu adalah kekuatan dan warna lampu yang digunakan. Ikan dapat 

membedakan warna cahaya asalkan cahayanya cukup terang. Tiap spesies 

menyenangi warna cahaya yang berbedabeda. Penangkapan ikan dengan cahaya 
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lampu umumnya dutujukan kepada ikan-ikan pelagis dengan suhu perairan antara 

6°C – 28°C (Brant, 2005).  

2.3 Operasi Penangkapan Dengan Purse Seine 

2.3.1  Persiapan Penangkapan 

Penempatan alat tangkap di atas kapal ini disesuaikan arah putaran baling -

baling kapal. Pada kapal dengan baling-baling kapal putar kiri (dilihat dari buritan 

kapal) biasanya pukat cincin diletakan di sisi kiri, pada kapal dengan baling-baling 

putar kanan alat tangkap diletakan di sisi kanan kapal, sedangkan penyusunan di 

buritan kapal dapat dilakukan pada kapal baling-baling putar kiri maupun kanan 

(Warsito, 2008). 

2.3.2 Waktu Penurunan 

Penangkapan dengan purse seine biasanya dilakukan pada sore (setelah 

matahari terbenam sampai dengan pagi hari (menjelang matahari terbit), kadang 

kala dilakukan siang hari. Waktu penangkapan ini berhubungan dengan 

berkumpulnya ikan di alat penggumpul ikan (rumpon dan lampu). Pada saat malam 

ikan-ikan pelagis yang menjadi target penangkapan biasanya kumpul bergerombol 

di daerah sekitar rumpon, sehingga pada saat ini paling tepat Purse seine 

dioperasikan. Tetapi ada pula operasi penangkapan tidak menggunakan rumpon 

tetapi mencari gerombolan ikan yang ada dengan menggunakan alat bantu pencari 

Ikan atau sonar (Sound Navigation and Ranging) yaitu suatu alat yang dapat 

dipergunakan untuk mengetahui keberadaan gerombolan ikan di dalam laut 

(Indrawatit, 2000). 
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Pada umumnya nelayan mengoperasikan 2 sampai dengan  4 kali sehari, hal 

ini tergantung dari jumlah ikan yang tertangkap. Bila hasilnya banyak maka operasi 

penangkapan sampai dengan penyimpanan hasil ke dalam palkah relatif 

membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam satu hari hanya melakukan dua 

kali penangkapan. Demikian sebaliknya bila hasil tangkapan sedikit maka operasi 

penangkan sampai dengan penyimpanan memerlukan waktu yang sedikit pula, 

sehingga dalam satu hari dapat dioperasikan purse seine lebih dari empat kali 

(Mallawa, 2012). 

2.3.3 Daerah Penangkapan (Fishing Ground) 

Daerah penangkapan atau lazim disebut “ fishing ground” adalah suatu 

daerah dimana ikan dapat ditangkap dengan hasil tangkapan ikan yang 

mengguntungkan. Adapun syarat daerah penangkapan pengoperasian purse seine 

yaitu : 

a. bukan daerah yang dilarang menangkap ikan 

b. terdapat ikan pelagis yang bergerombol 

c. perairannya relatif lebih dalam dibandingkan dengan dalamnya jaring 

Operasi penangkapan yang membutuhkan rumpon sebagai alat bantu 

menangkap ikan, maka kapal penangkap tersebut setelah sampai daerah 

penangkapan yang diinginkan maka rumpon diturunnkan ke dalam perairan dan 

diberi pelampung tanda kemudian ditinggalkan, biasanya nelayan membawa lebih 

dari satu rumpon. Tetapi ada pula rumpon tidak ditinggalkan, tetapi setelah kapal 

lego jangkar (menurunkan jangkar) rumpon diturunkan ke dalam air kemudian 

diikatkan satu buah di haluan di haluan dan satu buah di buritan kapal. Lampu 
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penerangan (listrik atau minyak tanah) dinyalakan di sekeliling kapal sehingga 

kapal tersebut sanggat terang, maksudnya supaya ikan bergerombol di sekitar kapal 

(Perkasa, 2004). 

Penggunaan Sonar untuk mencari gerombolan ikan pada kapal penangkap 

sanggat diperlukan tetapi cara mencari gerombolan ikan dapat dilihat dengan 

memperhatikan tanda-tanda adanya ikan, yaitu : 

a. burung menyambar-nyambar ke permukaan air laut 

b. ikan-ikan yang melompat-lompat 

c. di permukaan laut terliahat ada buih-buih atau percikan air laut 

d. adanya riak-riak di permukaan 

e. warna air laut yang lebih gelap dari warna laut sekitarnya (Yudianto, 2006). 

2.3.4 Penurunan Alat (Setting) 

Ikan-ikan akan bergerombol di sekitar rumpon yang diberi penerangan telah 

terlihat padat maka operasi penangkapan dapat dilaksanakan. Pertama adalah 

melepas rumpon dari haluan kapal, rumpon yang di buritan dinaikan ke atas kapal. 

Rumpon yang dilepas dan diberi tanda serta penerangan, kemudian kapal hibob 

jangkar (menaikan jangkar) menjauhi rumpon sampai dengan jarak yang optimum 

untuk melingkari gerombolan ikan di sekitar rumpon (Warsito, 2008). 

Operasi penangkapan dengan purse seine perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Arah angin, yaitu jaring harus di atas, maksudnya jaring berada dimana arah 

angin datang sedangkan kapal penangkap berada setelah alat tangkap. Sehingga 
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kapal tidak akan masuk ke dalam lingkaran purse seine, sebab kapal lebih cepat 

terbawa angin dibandingkan dengan alat tangkap. 

b. Arah arus, kebalikan dari arah angin, yaitu kapal harus berada di atas arus 

sehingga alat tangkap tidak hanyut di bawah kapal. 

c. Arah pergerakan gerombolan ikan. Jaring harus menghadang arah pergerakan 

gerombolan ikan sehingga ikan yang telah dilingkari tidak dapat meloloskan diri.  

d. Arah datangnya sinar matahari 

Operasi penangkapan pada siang hari harus memperhatikan arah datangnya 

sinar matahari, sebab bila penempatannya tidak sesuai maka gerombolan ikan akan 

memencar sehingga operasi penangkapan tidak berhasil. Terhadap datangnya sinar 

matahari alat tangkap harus diletakan sesuai dengan datangnya sinar matahari dan 

kapal berada berlawanan dengan datangnya sinar matahari (Warsito, 2008). 

Setelah penggaruh-penggaruh tersebut dipertimbangkan dan mencapai jarak 

dengan gerombolan yang diinginkan maka pelingkaran jaring dapat dimulai. 

Adapun urut-urutan penurunan jaring sebagi berikut : 

1. Ujung-ujung tali ris (atas dan bawah) disatukan dengan tali kerut , kemudian 

diberi pelampung tanda dan pelampung tersebut di bawa terjun kelaut oleh 

seorang anak buah kapal (ABK), pada kapal yang beroperasi dengan dua kapal 

ujung tersebut di bawa oleh kapal yang tidak membawa alat tangkap dan kapal 

yang satunya membawa alat tangkap. 

2. Setelah itu maka kapal penangkap akan melingkari gerombolan ikan dimulai 

dengan menurunkan : jaring, pelampung, pemberat, dan cincin, menuju ke arah 

pelampung tanda atau kapal pembawa ujung jaring awal, bagi purse seine yang 
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dioperasikan dengan dua buah kapal. Kapal dengan baling-baling putar kanan 

maka arah pelingkaran jaring ke arah kanan dan sebaliknya kapal dengan balin-

baling putar kiri pelingkaran jaring ke arah kiri 

3. Pada saat pelingkaran sudah selesai maka ujung jaring yang satu dinaikan ke 

kapal penangkap dan selanjutnya tali kerut ditarikk hingga cincinnya terkumpul 

demikian juga jaring bagian bawah sudah terkumpul menjadi satu di atas dek. 

Dengan demikian ikan-ikan sudah terkurung di dalam jaring (Yudianto, 2006). 

2.3.5 Pengangkatan Alat dan Hasil Tangkapan  

Pada keadaan tali kerut sudah ditarik cincin dan jaring bagian bawah sudah 

terkumpul menjadi satu, maka: 

a. Penarikan badan jaring dimulai dari ujung-ujung sayap, hal ini dilakukan pada 

purse seine yang menggunakan kantong yang di tenggah-tenggah jaring atau 

yang ditarik oleh tenaga manusia.. Penarikan jaring dilakukan mulai dari ujung 

sayap yang tidak berkantong. Penarikan dilakukan dengan melepas ring dari 

badan jaring, tetapi pada purse seine yang ditarik manusia cincin tidak 

dilepaskan. 

b. Setelah bagian wing, midle, shoulder naik keatas kapal, maka ikan ikan terkurung 

pada bagian bunt yang relatif lebih sempit. Kemudian ikan dinaikan ke atas kapal 

dengan memaki serok sampai dengan ikan yang ada di dalam bunt terambil 

semua. 

c. Bagian yang masih berada di dalam air di naikan keatas kapal dan disusun 

kembali sehingga kapal siap setting. 
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d. Ikan hasil tangkapan dicuci bersih dan di simpan ke dalam palkah pendingin. 

(Warsito, 2008). 

2.4 Nelayan  

 Nelayan, sebagai salah satu faktor dari unit-unit penangkapan ikan, sangat 

berperan dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di laut. Terutama 

dalam mengelola faktor-faktor yang tergabung dalam satu unit penangkapan 

sehunungan dengan tujuan pemanfaatan sumberdaya perikanan itu sendiri. Nelayan 

menurut aktifitasnya dikelompokan menjadi : (1) nelayan penuh, yaitu nelayan 

yang seluruh waktunya digunakan untuk menangkap ikan; (2) nelayan sambilan 

utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk menangkap 

ikan; dan (3) nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang hanya sebagian kecil 

waktunya digunakan untuk menangkap ikan (Mallawa, 2012). 

 Jumlah nelayan yang dibutuhkan untuk pengoperasian setiap unit 

penangkapan ikan tergantung dari ukuran kapal, jenis alat tangkap, dan tingkat 

teknologi yang digunakan.. Unit penangkapan purse seine paling bnayak menyerap 

tenaga kerja, hal ini dipengaruhi oleh kapasitas perahu purse seine yang lebih besar 

dan juga jarak jangkauan yang lebih jauh (Indrawatit, 2000). 

2.5 Studi Kelayakan Usaha  

 Kelayakan usaha dapat diketahui dari proses menganalisis modal usaha 

yang dijalankan. Sehingga hasil analisis yang didapat dapat menjelaskan berapa 

besar biaya yang diperlukan, kemudian diambil kesimpulan layak atau tidak usaha 

tersebut untuk dijalankan. Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu 



15 
 

usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap purse seine layak atau tidak untuk 

dilaksanakan adalah dengan analisis biaya dan manfaat. Manfaat (benefit) adalah 

hasil kali antara jumlah produksi dengan harga yang berlaku. Analisis biaya dan 

manfaat berguna untuk mengukur keberhasilan suatu usaha. Keberhasilan ini dapat 

dilihat dari keuntungan yang diperoleh dan besarnya biaya yang dikeluarkan 

(Sugiyono, 2006). 

 Menurut Rutkaya (2008) ada tiga Investment Criteria yang paling terkenal, 

yaitu : (1) Net Present Value (NPV), (2) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), (3) 

Internal Rate Of Return (IRR). Selain pendekatan analisis finansial, juga dilakukan 

pendekatan analisis sensitive (analisis kepekaan). Analisis ini bertujuan untuk 

melihat hasil analisis proyek jika ada suatu kesalahan atau perunbahan dalam dasar-

dasar perhitungan biaya atau benefit (Rutkaya, 2008).  

2.5.1 Net Present Value (NPV) 

 Net  Present value adalah selisih antara nilai sekarang benefit dengan nilai 

sekarang biaya produksi atau dengan perkataan lain berapa besar benefit yang 

diperoleh dari jumlah yang dikeluarkan. Net Present Value merupakaan net present 

value yang telah didiscounted dengan Social Opportunity Cost Of Capital (SOCC) 

yang berlaku di dalam masyarakat. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan pelaku usaha dalam mengelola usaha penangkapan ikan. Bila NPV 

lebih besar dari nol berarti layak. Bila lebih kecil dari nol berarti tidak layak. NPV 

ada dua macam, yaitu : NPV positif dan NPV negatif (Sutojo, 2000). 
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2.5.2 Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

 Net B/C adalah perbandingan antara jumlah Net present Value positif 

dengan jumlah Net Present Value negatif. Net B/C ini menunjukkan gambaran 

berapa kali lipat benefit yang akan diperoleh dari cost yang dikeluarkan (Rutkaya, 

2008). Suatu progam pengembangan layak diusahakan apabila Net B/C > 1, artinya 

penerimaan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Suatu proyek 

tidak layak diusahakan apabila Net B/C < 1, artinya penerimaan yang diperoleh 

lebih kecil dari biaya yang dilekuarkan. 

2.5.3 Internal Rate Of Return (IRR) 

 IRR adalah untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu proyek 

dalam pengembalian bunga pinjaman. IRR pada dasarnya adalah menunjukkan 

bahwa Present Value penerimaan akan sama dengan Present Value Cost, dengan 

kata lain bahwa IRR ini menunjukkan Net Present Value = 0. Dengan demikian 

untuk mencari IRR kita harus menaikan “discount factor”, sehingga Present value 

= 0 (Rutkaya, 2008).  

2.5.4 Break Event Point (BEP)  

 BEP merupakan saat dimana penghasilan total cost (total revenue) sama 

dengan pembiayaan total (total cost), (Rutkaya, 2008). Jadi pada saat BEP, suatu 

usaha tidak mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Apabila 

pembiayaan total melebihi pendapatan total, suatu usaha mengalami kerugian. 

Sebaliknya apabila penghasilan total melebihi biaya total, berarti suatu usaha 

mendapat keuntungan. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa tingkat suku bunga 
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yang digunakan adalah suku bunga yang berlaku pada saat penelitian, yaitu 15% 

per tahun. Sementara harga bahan dan alat diukur berdasarkan standar harga yang 

berlaku pada saat penelitian. Dan Harga hasil produksi berdasarkan harga yang 

berlaku pada saat penelitian. 

2.5.5 Payback Period 

 Menurut Umar (2007) payback period dapat diartikan sebagai jangka waktu 

kembalinya investasi yang telah dikeluarkan, melalui keuntungan yang diperoleh 

dari suatu proyek yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Sutojo (2000) 

payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali 

pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas netto (net cash 

flows). 

 Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa payback period dari suatu investasi menggambarkan panjang waktu yang 

diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali 

seluruhnya. Analisis payback period dalam studi kelayakan usaha perlu ditampilkan 

untuk mengetahui seberapa lama usahanya dapat kembali nilai investasi (Umar, 

2007). 

 


