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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai 2/3 wilayahnya 

adalah perairan laut. Dengan panjang pantai 95.181 km², dan luas perairan 5,8 juta 

km², serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau (Marhaeni Ria Siombo, 2010). 

Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya kelautan tentunya pendapat 

masyarakat dalam bidang penangkapan ikan laut sangat besar. Namun keadaanya 

tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Dilihat dari realitas usaha dibidang 

penangkapan ikan bagi masyarat pesisir ternyata tidak mencukupi kebutuhan pokok 

bagi keluarga nelayan sehari-hari. Hal ini seperti dinyatakan oleh Ketua Umum DPP 

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien Martadiningrat 

bahwa sedikitnya 14, 58 juta atau sekitar 90% dari 16, 2  juta nelayan di Indonesia  

masih hidup dibawah garis kemiskinan. 

Kabupaten Dompu sebagai salah satu dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dengan  wilayah perairan laut 2.753 km² (54,22%) serta garis pantai 

22,4 mil atau 272,2 km² dengan komoditas antara lain : ikan tuna, lobster, udang, ikan 

pelagis, rajungan dan rumput laut. Kabupaten Dompu memiliki tiga teluk yaitu Teluk 

Saleh, Teluk Cempi dan Teluk Sanggar yang masing-masing memiliki potensi 

perikanan yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya perikanan, 

(Bappeda Kabupaten Dompu, 2001). Potensi pengelolaan hasil tangkap yang baru 

dimanfaatkan sebesar 61,6%, budidaya tambak 38,1% dan budidaya laut 8,6% dilihat 

dari angka tersebut, Kabupaten Dompu masih memberikan peluang bagi masyarakat 

atau nelayan dapat meraih produksi dan pendapatan yang lebih tinggi.  

Teluk Cempi menyimpan kekayaan alam dan potensi yang besar dalam 

beberapa sektor. Disektor perikanan tangkap kawasan Teluk Cempi memiliki 

komoditas unggulan antara lain : areal penangkapan ikan tuna, lobster, berbagai jenis 

udang, ikan pelagis, rajungan dan berbagai jenis ikan ekonomis penting lainya 

(Nastiti, 2012). 
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Alat tangkap payang merupakan alat tangkap yang banyak digunakan 

diperairan Teluk Cempi, khususnya di Desa Jala yang dikenal dengan nama jala oras 

yang diidentikan dengan nelayan Desa Jala. Hal ini disebabkan alat tangkap payang 

yang dikenal sebagai jala oras hanya dapat ditemukan di Desa Jala. Pengoperasian 

alat tangkap payang dilakukan pada malam atau siang  hari. Sedangkan daerah 

penangkapan (fishing ground)  hanya beberapa mil dari bibir pantai dikarenakan 

kapal atau perahu yang digunakan relatif kecil atau tergolong tradisional. Menurut 

Monintja (1991) dalam Irnawati (2004) payang pada umunya terdiri atas dua buah 

sayap, badan dan  kantong. Kantong merupakan satu kesatuan yang berbentuk 

kerucut terpancung, semakin ke arah ujung kantong jumlah mata jaring semakin 

berkurang dan ukuran mata jaringnya semakin kecil. 

Faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan adalah tingkat keuntungan dan 

biaya operasional. Semakin banyak hasil tangkapan nelayan, maka pendapatannya 

semakin besar, untuk memperoleh keuntung yang tinggi, maka biaya operasional 

harus diminimalkan. Pada umumnya nelayan di Teluk Cempi, Desa Jala, Kabupaten 

Dompu mayoritas menggunakan usaha penangkapan ikan skala kecil atau peralatan 

tradisional yang masih mengandalkan kebiasaan seperti metode pengoperasian alat 

tangkap, daerah penangkapan, dan musim penangkapan ikan.  

Berdasarkan uraian diatas mengenai potensi perikanan tangkap dan masalah-

masalah yang timbul atau dihadapi oleh nelayan Teluk Cempi khususnya di Desa  

Jala penulis tertarik untuk melakukan telaah mengenai Analisis Teknis dan Finansial 

Usaha Perikanan Menggunakan Alat Tangkap Payang di Desa Jala, Kabupaten 

Dompu. Dari segi teknis terutama untuk mengetahui konstruksi payang, metode 

pengoperasian dan daerah penangkapan. Sedangkan dari analisis finansial berkaitan 

dengan analisis kelayakan usaha dan analisis kriteria. Untuk mendukung hal tersebut 

perlu dilakukan analisis finansial seperti menghitung analisis usaha dengan 

menghitung analisis imbangan penerimaan dan biaya (Revenue-Cost Ratio), PP 

(Payback-Period), ROI (Return on Investment) dan BEP (Break Event Point). 

Sedangkan analisis kriteria investasi meliputi, NPV 
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(Net Present Value), Net B/C (Net Benefit Cost Ratio) dan IRR (Internal Rate of 

Return). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dari Analisis Teknis dan Finansial 

Usaha Perikanan Menggunakan Alat Tangkap Payang di perairan Teluk Cempi, Desa 

Jala, Kabupaten Dompu, antara lain adalah : 

a) Bagaimana pengaruh aspek teknis alat tangkap payang terhadap produksi 

penangkapan yang dihasilkan?  

b) Bagaimana kelayakan usaha terhadap penggunaan alat tangkap payang di 

perairan Teluk Cempi, Desa Jala, Kabupaten Dompu? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penulisan proposal ini sebagai 

berikut : 

a) Mengetahui pengaruh aspek teknis alat tangkap payang terhadap produksi 

penangkapan yang dihasilkan. 

b) Mengetahui analisa kelayakan finansial terhadap penggunaan alat tangkap 

payang di perairan Teluk Cempi, Desa Jala, Kabupaten Dompu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dalam 

penyelesaian Program Studi Jurusan Budidaya Perairan, serta menambah wawasan 

tentang analisis teknis dan finansial usaha menggunakan alat tangkap payang di Teluk 

Cempi, Desa Jala, Kabupaten Dompu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi untuk nelayan di perairan Teluk Cempi khususnya pengguna alat 

tangkap payang di Desa Jala, beserta Dinas Kelautan dan Perikanan daerah setempat 

terkait dengan layak atau tidaknya penggunaan alat tangkap payang di perairan Teluk 

Cempi, Desa Jala, Kabupaten Dompu. 

 




