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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sendang Biru merupakan salah satu tempat pendaratan ikan pelagis besar 

khususnya Tuna hasil tangkapan nelayan skala kecil di Jawa Timur. Pada saat ini 

sudah tersedia Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan sarana yang memadai dan 

dikelola oleh Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI). Aktivitas 

penjualan ikan sudah dilakukan melalui sistem lelang. Hasil tangkapan terutama 

dari jenis Tuna yang sudah dilelang akan langsung dibawa menuju perusahaan 

pemindangan yang terletak tidak jauh dari lokasi TPI. Ikan yang didaratkan 

sebagian besar berasal dari daerah penangkapan di sekitar pantai sebelah selatan 

Kabupaten Malang dan perairan lepas pantai perairan Samudera Hindia selatan 

Jawa Timur (Nurdin & Nugraha, 2007). Jenis ikan yang didaratkan di TPI 

meliputi kelompok ikan pelagis kecil, pelagis besar, ikan karang dan kelompok 

ikan demersal lainnya. 

Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Sendang Biru terdiri atas 

pancing (pancing ulur, rawai dan tonda), payang, gill net serta purse seine. 

Pancing tonda dan pancing ulur merupakan jenis alat tangkap dominan dan 

umumnya menggunakan perahu skoci dan perahu berukuran antara 10 – 13 GT. 

Jenis armada didominasi oleh perahu skoci dengan berukuran 10 – 13 GT alat 

tangkap pancing dan perahu slerek dengan ukuran 25 – 27 GT alat tangkap jaring. 

Penangkapan dengan pancing tonda dan pancing ulur dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu rumpon. 
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Kelebihan alat tangkap pancing ulur yaitu metode pengoperasian yang 

relatif lebih sederhana, modal yang diperlukan lebih sedikit, dapat menggunakan 

umpan buatan, ramah lingkungan serta perawatannya lebih mudah. Sedangkan 

beberapa kekurangan alat tangkap pancing ulur yaitu jumlah hasil tangkapan lebih 

sedikit dibandingkan alat tangkap lain, keahlian perseorangan sangatlah menonjol, 

senar atau benang sering putus jika mendapatkan ikan yang sangat besar, 

menggunakan umpan alami dengan mudah lepas dan rusak serta ikan yang 

tertangkap seekor demi seekor, sehingga hasil tangkapan relatif sedikit. 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan serta karakteristik alat tangkap 

pancing  ulur diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis hasil 

tangkapan menggunakan pancing ulur terhadap komposisi jenis dan distribusi 

ukuran ikan pelagis besar di Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk 

mengetahui dan menganalisis komposisi jenis dan distribusi hasil tangkapan 

menggunakan alat tangkap pancing ulur di Sendang Biru. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini adalah :  

1) Apa saja jenis ikan hasil tangkapan menggunakan pancing ulur? 

2) Berapakah jumlah ikan hasil tangkapan menggunakan pancing ulur? 

3) Bagaimanakah pengaruh distribusi ukuran panjang dan berat ikan hasil 

tangkapan menggunakan pancing ulur? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah : 

1) Untuk mengetahui komposisi jenis ikan hasil tangkapan menggunakan

pancing ulur.

2) Untuk mengetahui jumlah ikan hasil tangkapan menggunakan pancing

ulur.

3) Untuk mengetahui pengaruh distribusi ukuran panjang dan berat ikan hasil

tangkapan menggunakan pancing ulur.

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

kalangan akademisi khususnya mahasiswa, masyarakat (nelayan) dan pemerintah 

terkait dengan penggunaan alat tangkap Pancing ulur di Sendang Biru, Kabupaten 

Malang. 


