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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Unit Penangkapan Payang   

2.1.1  Alat Tangkap Payang  

Payang merupakan pukat kantong lingkar yang secara garis besar terdiri 

atas bagian kantong (bag), badan (body) dan sayap (wing). Menurut Subani (2009) 

menyatakan bahwa bagian kantong payang umumnya terdiri atas bagian kecil 

yang tiap bagian mempunyai nama sendiri yang tiap daerah umumnya berbeda. 

Dua buah sayap yang terletak di sebelah kanan dan kiri badan payang, setiap 

sayap berukuran panjang 100-200 meter, bagian badan jaring sepanjang 3665 

meter dan bagian kantong terletak di belakang bagian badan payang yang 

merupakan tempat terkumpulnya hasil tangkapan ikan adalah sepanjang 10-20 

meter. Jaring pada payang terdiri atas kantong, dua buah sayap,dua tali ris, tali 

selambar, serta pelampung dan pemberat. Kantong merupakan satu kesatuan yang 

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

semakin berkurang dan ukuran mata jaringnya semakin kecil. Ikan hasil 

tangkapan akan berkumpul di bagian kantong ini. Semakin kecil ukuran mata 

jaring maka akan semakin kecil kemungkinan ikan meloloskan diri (Sudrajat, 

2001). 

Alat tangkap payang memiliki ciri yaitu besar mata mulai dari ujung 

kantong sampai ujung kaki berbeda beda, bervariasi mulai dari 1 cm atau kurang 

sampai sekitar 40 cm. Berbeda dengan trawl dasar yang memiliki tali ris atas yang 

lebih pendek daripada tali ris bawah, payang memiliki tali ris bawah yang lebih 

pendek.  Hal ini untuk mencegah kemungkinan ikan lolos ke arah bawah, karena 
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pada umumnya payang digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagis yang 

biasanya hidup di bagian lapisan atas perairan dan mempunyai sifat cenderung 

bergerak ke lapisan bawah bila terkurung jaring (Subani, 2009). 

 Menurut Ayodhyoa (2001) alat tangkap payang terbuat dari bahan serat 

sintetis jenis nylon multifilament. Panjang jaring keseluruhan bervariasi dari 

puluhan meter smpai ratusan meter.  Berdasarkan klasifikasi dari FAO, alat 

tangkap ini digolongkan sebagai jaring lingkar.  Struktur alat tangkap ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sayap adalah payang mempunyai dua bagian sayap yaitu bagian sayap kiri 

dan bagian sayap kanan.  Konstruksi bagian atas dan bawah dari sayap 

berbeda ukuran dan bahan dari sayap ini terbuat dari bahan PA. 

2. Badan, terdiri atas 6 bagian 

3. Kantong (cod end) adalah merupakan tempat berkumpulnya ikan yang 

terjaring. 

4. Tali ris atas (Head Rope) berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap 

jaring, badan jaring (bagian bibir atas) dan pelampung. 

5. Tali ris bawah (Ground Rope) berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian 

sayap jaring, bagian badan jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat. 

6. Tari penarik (selambar) Berfungsi untuk menarik jaring selama di operasikan. 

7. Pelampung (float): bertujuan untuk memberikan daya apung pada alat 

tangkap payang  

8. Pemberat (Sinker): dipasang pada tali ris bagian bawah dengan tujuan agar 

bagian-bagian yang dipasangi pemberat ini cepat tenggelam. Bentuk dan 

bagian-bagian alat tangkap payang dapat dilihat pada Gambar berikut. 
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Sumber : KKP, 2013 

Gambar 1. Alat tangkap payang 

 Secara umum payang yang paling banyak digunakan adalah payang Tegal 

yang terdiri dari sebuah kantong panjang dan dua buah sayap kiri dan kanan.  

Selanjutnya bagian-bagian tersebut dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih 

kecil dengan ukuran seperti tabel berikut. 

Tabel 1. Nama bagian dan ukuran payang (Ayodhyoa, 2001) 

No. Nama Bagian Panjang (m) Lebar (m) Mesh Size 

1 Kerep 7 700 43 

2 serang manis 70 700 4 

3 Ciker 80 700 6 

4 Carang 1.10 700 6 

5 Blado 1.80 700 10 

6 Wagad 1.80 700 20 

7 Kuncung 5.30 700 30 

8 serang bawal 5.80 700 30 

9 Tampahan 10 425 43 

10 Kempi 39.20 200 43 

Tali ris 

Sayap 

Badan 

Kantong 
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11 Sikil 48 175 42 
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2.1.2 Kapal atau Perahu Payang  

 Kapal perikanan adalah kapal yang digunakan dalam kegiatan perikanan 

yang mencakup penggunaan dalam aktivitas penangkapan ikan atau 

mengumpulkan sumberdaya perairan, pengelolaan usaha budidaya, serta 

penggunaan dalam beberapa aktivitas seperti riset, training dan inspeksi 

sumberdaya perairan. Pada kapal perikanan dilakukan kerja menangkap, 

menyimpan dan mengangkat ikan (Nomura, 2007). Kapal perikanan yang umum 

digunakan pada pengoperasian unit penangkapan payang adalah perahu, dengan 

menggunakan mesin penggerak berupa motor tempel atau outboard engine. 

Perahu ini mempunyai konstruksi khusus, yaitu mempunyai tiang pengamat yang 

disebut kakapa (Monintja, 2001).  

 Perahu yang digunakan pada pengoperasian payang di berbagai daerah di 

Indonesia memiliki ukuran yang berbeda-beda. Selain itu, mesin yang dipakai 

serta jumlah nelayan yang mengoperasikan juga berbeda. Pertambahan  kekuatan 

mesin akan mempercepat kapal menuju fishing ground, mempercepat waktu 

kembali ke fishing base, mempercepat kapal dalam melakukan pelingkaran 

gerombolan ikan pada saat operasi penangkapan ikan sehingga operasi 

penangkapan ikan menjadi lebih efisien (Adriani, 2005) 

2.1.3  Metode Pengoperasian Payang  

Alat tangkap payang biasanya dioperasikan di lapisan permukaan air 

(water surface) dengan tujuan untuk menangkap jenis ikan pelagis yang 

membentuk kelompok (schooling). Metode pengoperasian payang dapat dibagi ke 
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dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penurunan dan tahap penarikan 

jaring (Ayodhyoa, 2001).  

Dalam operasi penangkapan ikan dengan payang, nelayan terlebih dahulu 

melakukan persiapan sebelum berangkat dari fishing base menuju fishing ground. 

Persiapan tersebut meliputi penyusunan alat tangkap diatas perahu dan persiapan 

bahan bakar serta perbekalan dan tahap pengoperasian payang terdiri atas 

penurunan jaring (setting) dan penarikan jaring (hauling). Tahap setting dilakukan 

setelah gerombolan ikan ditemukan dengan cara menduga-duga keberadaan 

gerombolan ikan. Setting  dilakukan dengan cara menurunkan tali selambar depan 

dengan pelampung tonda yang dibawa oleh seorang perenang. Perahu dengan 

kecepatan penuh melingkari kelompok ikan hingga seluruh jaring terentang dan 

mengurunginya (Aprilia, 20011). 

 Setelah dilakukan setting maka segera dilakukan hauling. Pada waktu 

penarikan jaring semua nelayan berada di sisi kiri perahu dan terbagi menjadi 

kelompok. Kelompok pertama menarik sayap kiri jaring dari arah haluan perahu 

dan kelompok kedua menarik sayap kanan jaring dari arah buritan perahu. 

Kecepatan penarikan jaring antara kedua kelompok harus sama, yaitu dengan 

mengetahui jumlah pelampung yang sudah naik ke atas perahu. Setelah seluruh 

bagian jaring dinaikkan ke atas perahu, kemudian dilakukan pemindahan ikan dari 

kantong ke palka perahu (Monintja, 2001).  

Penangkapan ikan menggunakan payang dapat dilakukan baik pada siang 

hari maupun malam hari. Untuk meningkatkan hasil tangkapan saat pengoperasian 

alat tangkap payang digunakan alat bantu berupa lampu petromaks (kerosene 
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pressure lamp) dan atau rumpon atau payaos (fish agregating device). Alat bantu 

petromaks biasa digunakan jika pengoperasian alat tangkap payang dilakukan 

pada malam hari. Alat bantu rumpon atau payaos biasa digunakan jika 

pengoperasian alat tangkap payang dilakukan pada siang hari. Kadangkala 

pengoperasian alat tangkap payang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu, 

yaitu dengan cara menduga-duga keberadaan ikan atau mencari gerombolan ikan 

(Barus, 2009).  

Menurut Ayodhyoa (2001), indikator yang digunakan dalam menduga 

keberadaan gerombolan ikan adalah dengan melihat :  

1. Adanya perubahan warna permukaan air laut karena gerombolan ikan          

berenang dekat permukaan air 

2. Adanya ikan yang melompat-lompat di permukaan air laut 

3. Adanya riak-riak kecil karena gerakan renang ikan di bagian permukaan 

air laut 

4. Adanya buih-buih di permukaan air laut akibat udara yang dikeluarkan 

ikan 

5. Adanya burung yang menukik dan menyambar ke permukaan laut. 

2.1.4  Hasil Tangkapan Payang 

Jenis ikan yang secara umum menjadi target penangkapan payang adalah 

ikan-ikan pelagis. Beberapa contoh ikan yang menjadi hasil tangkapan alat 

tangkap payang adalah ikan layang, ikan lemuru, ikan bawal, ikan kembung dan 

lain-lain. Ikan bawal umumnya merupakan ikan yang memiliki harga yang tinggi 

jika dibandingkan dengan jenis ikan lainnya.(Rachman S, dkk. 2013). 
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2.2  Analisa Usaha  

Biaya atau cost adalah pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh 

suatu barang ataupun jasa yang diukur dengan nilai uang, baik itu pengeluaran 

berupa uang, melalui tukar menukar ataupun melalui pemberian jasa. Biaya 

operasional penangkapan ikan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya 

tetap merupakan komponen biaya yang tidak berubah besarannya dan tidak 

dipengaruhi oleh besaran tingkat produksi penangkapan ikan. Sementara biaya 

variabel adalah komponen biaya yang sangat dipengaruhi oleh besaran tingkat 

produksi penangkapan ikan (Rony, 2000).   

Biaya produksi dalam usaha nelayan terdiri atas dua kategori, yaitu biaya 

berupa pengeluaran nyata dan biaya yang tidak merupakan pengeluaran nyata. 

Pengeluaran-pengeluaran nyata ada yang kontan dan tidak kontan. Menurut 

Mulyadi (2005), pengeluaran-pengeluaran kontan adalah :  

1) Bahan bakar dan oli  

2) Bahan pengawet (es dan garam)  

3) Pengeluaran untuk makanan/ konsumsi awak  

4) Pengeluaran untuk reparasi  

5) Pengeluaran untuk retribusi dan pajak  

Pengeluaran yang tidak kontan adalah upah/gaji awak nelayan pekerjaan 

yang umumnya bersifat bagi hasil dan dibayar sesudah hasil dijual. Pengeluaran-

pengeluaran yang tidak nyata adalah penyusutan dari perahu, mesin dan alat 

tangkap karena pengeluaran ini hanya merupakan penilaian yang tidak pasti. 

Beberapa definisi yang berkaitan dengan pendapatan yaitu :  



12 
 

1) Penerimaan tunai, yaitu nilai uang yang diterima dari penjualan produk.  

2) Pengeluaran tunai, yaitu jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian 

barang dan jasa bagi industri. 

3) Pendapatan tunai, yaitu selisih antara penerimaan tunai dengan  

pengeluaran tunai. 

4) Penerimaan kotor, produk total usaha dalam jangka waktu tertentu, baik 

yang dijual maupun yang tidak dijual. 

5) Pengeluaran total usaha, yaitu nilai semua masukan yang habis terpakai 

atau dikeluarkan dalam produksi termasuk biaya yang diperhitungkan. 

Pendapatan bersih usaha, yaitu selisih antara penerimaan kotor usaha 

dan pengeluaran total usaha (Soekartawi, 2006). 

2.2.1  Pendapatan  

Analisis pendapatan usaha penangkapan ikan bertujuan mengetahui 

komponen-komponen input dan output yang terlibat dalam usaha penangkapan 

ikan dan besar keuntungan (π) yang diperoleh dari usaha penangkapan ikan. 

Rumus yang digunakan yaitu : 

        

dimana :  

TR (Total Reveneu) = Total penerimaan 

TC (Total Cost)   = Total biaya  

 π     = Keuntungan  
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2.2.2 Net B/C (Benefit/Cost) 

Perhitungan Net B/C berfungsi untuk melihat perbandingan antara 

jumlah seluruh  biaya yang dikeluarkan dengan keseluruhan jumlah manfaat 

(benefit) yang diperoleh. Usaha penangkapan dengan alat tangkap payang 

dikatakan layak jika perhitungan Net B/C yang dilakukan menghasilkan nilai yang 

lebih besar atau sama dengan satu. Rumus untuk menghitung Net B/C adalah 

sebagai berikut : 

        
          

     
 

Apabila Net B/C = 1 menunjukkan bahwa suatu proyek layak untuk 

dilanjutkan, sedangkan bila Net B/C < 1 merupakan tanda tidak layaknya suatu 

proyek. 

2.2.3 Break Even Point (BEP) 

Break Even Point dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas Unit, dan 

atas dasar nilai jual dalam rupiah.  

1) Analisis Break Even Point atas dasar produksi (banyaknya hasil tangkapan) 

dapat dilakukan dengan rumus : 

    (  )  
           

                    
 

2) Analisis Break Even Point atas dasar harga jual dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

    (  )  
           

              
 

2.2.4 ROI  

Return On Investement (ROI) adalah analisis tingkat pengembalian 

investasi yang merupakan analisis usaha yang digunakan untuk mengetahui 
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berapa prosentase kemungkinan pengembalian keuntungan dari investasi yang 

ditanamkan dengan asumsi pendapatan setiap bulan. Rumus ROI adalah sebagai 

berikut: 

    
          

           
      

2.2.5 PPC 

 Analisis Payback Period of Capital (PPC) merupakan analisis yang 

digunakan untuk melihat lamanya pngembalian modal usaha dengan menghitung 

nilai PPC (Hendrik,2013). Rumus yang digunakan adalah: 

    
               

          
         

 Kriteria keputusannya adalah semakin besar nilai PPC semakin lama 

waktu pengembalian investasi usaha. Semakin kecil nilai PPC semakin  cepat 

waktu pengembalian investasi usaha. 

2.3 Nelayan  

Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan 

Penangkapan Ikan (UU Nomor 7 tahun 2016). Berdasarkan status penguasaan 

modal, nelayan dapat dibagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan 

pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan seperti 

kapal/perahu, jaring dan alat tangkap, sedngkan nelayan buruh adalah orang yang 

menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, 

atau sering disebut anak buah kapal (ABK) (Satria, 2002). 

Kelompok pelaku dalam usaha penangkapan ikan bila ditinjau dari bagian 

yang diterima oleh pelaku, diantaranya:  
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1) Juragan/pemilik adalah orang yang mempunyai perahu dan alat 

penangkapan ikan tetapi tidak ikut dalam operasi penangkapan ikan di laut. 

Juragan darat hanya menerima bagi hasil tangkapan yang diusahakan orang 

lain. Pada umumnya juragan darat menanggung seluruh biaya operasi 

penangkapan. 

2) ABK adalah orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya 

berfungsi sebagai buruh atau pandega, umumnya menerima bagi hasil 

tangkapan dan jarang diberi upah harian. Kedua kelompok diatas juga 

terdapat pada perikanan payang. Jumlah nelayan dalam pengoperasian unit 

penangkapan payang berkisar antara 10-20 orang. Biasanya nelayan payang 

telah membentuk satu kesatuan kerja yang tetap dan dipimpin oleh juru 

mudi yang sekaligus bertindak sebagai fishing master (Monintja, 2001).  

   Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi 

penangkapan ikan, maka nelayan juga dapat dibedakan menjadi :  

1. Nelayan penuh ; adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk 

melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan di laut;  

2. Nelayan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya 

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan. Disamping 

melakukan pekerjaan penangkapan ikan, nelayan kategori ini dapat 

mempunyai pekerjaan lain; dan  

3. Nelayan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu 

kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan. 
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2.4 Permodalan 

Nelayan membutuhkan bantuan dan akses permodalan yang mudah 

konsisten dan berkelanjutan yang tidak memerlukan agunan serta dengan 

persyaratan yang mudah. Hal ini melihat ketergantungan nelayan terhadap 

tengkulak masih kuat baik dalam hal permodalan dan pemasaran. Nelayan kecil 

memperoleh modal dari tengkulak karena terkait dengan agunan yang disyaratkan 

oleh lembaga keuangan bank dalam memperoleh kredit sulit. Kredit dari 

tengkulak digunakan tidak hanya untuk modal, melainkan juga untuk keperluan 

kehidupan pribadi misalnya anak sekolah, keluarga ada yang sakit, perbaikan 

rumah, dan lain-lain. Pencairan kredit dari tengkulak dapat dilakukan dengan 

cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga nelayan kecil cenderung meminjam uang 

kepada tengkulak, sedangkan proses pemberian kredit dari bank memerlukan 

syarat harus adanya jaminan/agunan dan prosesnya lama serta berbelit-belit 

(Rony, 2000). 

Ketergantungan pada punggawa menyebabkan harga ikan ditetapkan oleh 

tengkulak tersebut sehingga tidak ada perlindungan nelayan kecil terhadap harga 

jual ikan tangkap. Nelayan kecil berharap dapat menjadi nelayan mandiri yang 

dapat terlepas dari tengkulak sehingga dapat mensejahterakan kehidupannya 

sendiri, dan mendapat kehidupan yang layak. Saat ini manajemen nelayan belum 

terstruktur dengan baik, Kelompok Usaha Bersama (KUB) baru bermunculan 

ketika akan diberikan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga tidak 

dapat dijadikan instrumen kelembagaan untuk memberdayakan nelayan. 

Demikian pula Koperasi nelayan belum berjalan dan mengakibatkan nelayan sulit 

untuk meminjam uang. Nelayan umumnya tinggal di daerah pesisir yang tidak 
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dapat memiliki surat tanah karena tidak dapat dibebani hak atas tanah pesisir 

melainkan hanya hak untuk mengelola wilayah pesisir berikut pemanfaatan 

lingkungan pesisir. Demikian pula di kawasan mangrove, meskipun nelayan telah 

tinggal di wilayah tersebut secara turun temurun, nelayan hanya bisa mengambil 

hasilnya dan tidak bisa memiliki hak atas wilayah mangrove karena telah 

ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung atau konservasi. Ketiadaan kepemilikan 

hak ini menyebabkan nelayan tidak mempunyai agunan untuk mengajukan kredit 

atau meminjam modal sehingga sejalan dengan dasar pemberian Program Kredit 

Tanpa Agunan (KTA), namun hingga saat ini tidak dapat direalisasikan karena 

tidak sesuai dengan ketentuan perbankan yang mensyaratkan adanya agunan. 

Meskipun pernah direncanangkan program KUR namun tidak ada bank yang 

bersedia memberikan bunga pinjaman kurang dari 4%. Sebagai gambaran Perdana 

Menteri Malaysia diperbolehkan mengintervensi suku bunga khusus untuk 

nelayan dan petani hingga 2.5%. Di Indonesia diperlukan bank khusus bagi petani 

dan nelayan dengan karakter yang spesifik dan disesuaikan dengan budaya 

masyarakat nelayan (Mulyadi, 2005). 

2.5 Bahan Bakar Minyak dan Dampak Kenaikan Harganya 

Bahan bakar minyak (BBM) adalah salah satu hasil pertambangan yang 

mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan suatu negara. Bahan bakar 

minyak dijabarkan dalam berbagai bentuk dan memiliki harga tertentu. Kenaikan 

harga BBM memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor perikanan dan 

kelautan terutama nelayan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kebutuhan 

melaut nelayan adalah BBM. Selain harga bahan bakar untuk pengoperasian kapal 

semakin tidak terjangkau, kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan 
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biaya operasional lain seperti bahan kebutuhan pokok selama melaut yang 

mencapai 20 hingga 30 persen dari biaya produksi (Nomura, 2007). 

Kenaikan harga solar dari Rp 8.500,00 menjadi Rp 13.000,00 pada tanggal 

29 Agustus 2017 menjadikan kondisi ekonomi nelayan semakin miskin, terlebih 

karena tanpa kenaikan harga BBM, nelayan sudah menerima harga yang melebihi 

harga pasar. Hal ini terjadi karena biaya pengangkutan solar dari distributor ke 

daerah sekitar pesisir membutuhkan biaya yang besar yang disebabkan jarak 

tempuh dalam pendistibusian BBM tersebut cukup jauh. Dengan kenaikan harga 

BBM, nelayan harus menerima harga yang begitu tinggi, yaitu harga BBM yang 

secara resmi dinaikkan oleh pemerintah ditambah dengan biaya pendistribusian 

yang semakin tinggi. Kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya operasional 

nelayan, di sisi lain nelayan akan mengurangi jumlah melautnya. Sebagaimana 

diketahui, pada kenyataannya kebanyakan nelayan di Indonesia hanya 

menggantungkan sumber penghasilan dari hasil melaut (Rony, 2000). 

Peningkatan biaya untuk BBM juga berpengaruh secara ”berantai” terhadap 

komponen biaya lain yang merupakan bagian dari biaya operasional. Biaya lain 

yang turut meningkat adalah biaya kebutuhan pokok selama melaut, dan serta 

biaya lain yang terpengaruh karena kenaikan harga BBM tersebut. Sejauh ini 

belum terdapat energi alternatif bagi nelayan selain BBM (solar dan minyak 

tanah). Nelayan melakukan penghematan BBM dengan cara mencampur solar 

dengan minyak tanah, oli atau zat lain yang persentasenya tetap lebih kecil 

dibandingkan solar yang digunakan.”Pengoplosan” bahan bakar tersebut akan 

memperpendek usia mesin perahu nelayan (Rachman S, dkk. 2013). 




