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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Alat Tangkap Purse seine 

Purse seine adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk kantong dilengkapi 

dengan cincin dan tali purse line yang terletak dibawah tali ris bawah berfungsi 

menyatukan bagian bawah jaring sewaktu operasi dengan cara menarik tali purse 

line tersebut sehingga jaring membentuk kantung. Alat penangkapan ikan Purse 

seine ini termasuk ke dalam klasifikasi pukat kantong. Pukat cincin (Purse seine) 

merupakan alat tangkap yang lebih efektif untuk menangkap ikan-ikan pelagis di 

sekitar permukaan air. Pukat cincin (Purse seine) dibuat dengan dinding jaring yang 

panjang, dengan panjang jaring bagian bawah sama atau lebih panjang dari bagian 

atas. Dengan bentuk kontruksi jaring seperti ini, tidak ada kantong yang berbentuk 

permanen pada jaring pukat cincin (Purse seine). Karakteristik jaring pukat cincin 

(Purse seine) terletak pada cincin yang terdapat pada bagian bawah jarring (Hety 

dkk, 2012). 

Operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin (Purse seine) 

yaitu melakukan pelingkaran jaring pada target tersebut dengan cara melingkarkan 

jaring pada gerombolan ikan lalu bagian bawah jaring dikerucutkan dengan 

menarik tali kolor (purse line). Dengan kata lain, ikan yang tertangkap di dalam 

jaring tidak dapat meloloskan diri. Fungsi dari badan jaring bukan sebagai penjerat, 

melainkan sebagai dinding yang akan menghalangi ikan untuk lolos (Efran, 2008). 

Pukat cincin (Purse seine) adalah jenis alat tangkap yang tergolong jaring 

lingkar (surrounding nets), Akbar (2003) yaitu merupakan alat tangkap yang aktif 
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untuk menangkap ikan-ikan pelagis yang umumnya hidup membentuk kawasan 

dalam kelompok besar. Pukat cincin ini dapat digolongkan juga sebagai jaring 

lingkar (surrounding nets, round haul nets, ring nets), karena dalam 

pengoperasiannya jaring akan membentuk pagar dinding melingkar yang 

mengelilingi kawanan ikan yang akan di tangkap. Setelah jaring mengurung 

(mengelilingi) kawanan ikan, maka pada tahap akhir penyelesaian penangkapan 

bagian bawahnya tertutup sehingga seolah-olah membentuk suatu kantong besar 

dimana kelompok ikan terkurung tanpa mampu meloloskan diri. Pada pukat cincin 

ini dapat dioperasikan dengan satu kapal. Bentuk pukat cincin (Purse seine) dapat 

dilihat pada gambar 1 berikut. 

Gambar 1. Alat tangkap pukat cincin (Purse seine) 

Prinsip menangkap ikan dengan Purse seine adalah dengan melingkari suatu 

gerombolan ikan dengan jaring, setelah itu !aring bagian bawah dikerucutkan, 

dengan demikian ikan-ikan terkumpul di bagian kantong. Tujuan kantong adalah 

untuk memperkecil ruang lingkup gerak ikan sehingga tidak dapat melarikan diri 

dan akhirnya tertangkap. Bahan utama yang biasanya digunakan untuk pembuatan 

jaring utama biasanya menggunakan nylon atau vinylon dengan ukuran mata jaring 

yang disesuaikan dengan jenis-jenis ikan yang akan ditangkap (Mustaridin, 2011). 
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Kemudian menurut Efran (2008) untuk bagian-bagian jaring pada alat tangkap 

Purse seine yaitu: 

 Kantong (bunt) 

Sebenarnya pukat cincin merupakan jaring yang berbentuk empat persegi 

panjang dan tidak mempunyai kantong, tetapi pada jaring tersebut ada bagian 

sebagai tempat mengumpulkan atau mengonsentrasikan ikan yang tertangkap. 

Bagian ini merupakan bagian yang terpenting, pada beberapa tipe, terletak 

ditengah-tengah atau pada bagian akhir (ujung). Pada bagian tersebut dibuat 

sedemikian rupa sehingga mempunyai ukuran benang yang lebih tebal 

dibandingkan bagian yang lain. 

 Sayap 

Tipe pukat cincin yang mempunyai bagian kantong di tengah, maka bagian 

jaring yang lain dari bentuk jaring empat persegi panjang tersebut dapat disebut 

sayap, tetapi untuk tipe pukat cincin dengan bagian kantong terletak pada ujung, 

maka bagian jaring yang lain inipun berfungsi yang sama untuk mengurung ikan 

sasaran. Pada bagian ini ukuran benang dan ukuran mata lebih lebar dibandingkan 

dengan bagian kantong. 

 Srampat 

Bagian pinggir jaring yang dibuat dengan bahan benang lebih tebal dengan 

ukuran mata yang lebih besar atau sama sebagai penghubung jaring dengan tali ris 

dan berfungsi sebagai penguat. Menurut letaknya disebut srampat atas, srampat 

bawah dan srampat samping. 
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Pengoperasian alat ini jumlah nelayan yang dibutuhkan sebanyak 4 sampai 

10 orang tergantung dari skala penangkapannya. Pembagian tugas dari masing-

masing ABK, Anak Buah Kapal, yaitu satu orang sebagai navigator, satu orang 

sebagai pengemudi kapal, satu orang sebagai kapten dan sisanya sebagai 

pengoperasi alat tangkap tersebut (Subani dan Barus, 2007). 

2.2 Kapal yang digunakan pada Alat Tangkap Purse seine 

Kapal atau perahu penangkapan merupakan sarana pendukung dalam operasi 

penangkapan ikan, dimana berfungsi sebagai alat transportasi diperairan. Kapal 

Purse seine adalah kapal yang secara khusus dirancang dan dibagun untuk 

digunakanmenangkap ikan dengan alat tangkap jenis Purse seine atau sering juga 

disebut pukat cincin, sekaligus menampung, menyimpan, mendinginkan dan 

mengangkut hasil tangkapannya. Kapal Purse seine merupakan kapal yang khusus 

dioperasikan untuk menangkap ikan (Nelwan dkk, 2010). 

Pengoperasian alat tangkap ini dibutuhkan unit penangkapan yaitu berupa 

kapal. Kapal ini berfungsi ketika pengoperasian yaitu untuk melingkarkan jaring 

pada gerombolan ikan. Kapal yang digunakan yaitu jenis kapal Purse seine yang 

biasanya kapal ini terbuat dari bahan kayu. Untuk ukuran kapal ini cukup relatif 

tergantung dari skala penangkapan mulai dari yang ukurannya kecil antara 10-30 

GT dengan kekuatan mesin 20 HP, ukuran sedang antara 30-50 GT dengan 

kekuatan mesin 120 HP, hingga ukuran yang besar 50-100 GT dengan kekuatan 

mesin 300-360 HP (Ayodyoa, 2003). Kapal yang biasa digunakan pada alat tangkap 

Purse seine dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Kapal Penangkapan Ikan 

2.3 Jenis-Jenis Ikan Hasil Tangkapan 

 Ikan yang menjadi tujuan utama penangkapan dari Purse seine adalah ikan-

ikan yang “Pelagic Shoaling Species”, yang berarti ikan-ikan tersebut haruslah 

membentuk shoal (gerombolan), berada dekat dengan permukaan air sea surface 

dan sangatlah diharapkan pula agar densitas soal itu tinggi, yang berarti jarak antara 

ikan dengan ikan lainnya haruslah sedekat mungkin. Dengan kata lain dapat juga 

dikatakan per satuan volume hendaklah jumlah individu ikan sebanyak mungkin. 

Hal ini dapat dipikirkan sehubungan dengan volume yang terbentuk oleh jaring 

(panjang dan lebar) yang dipergunakan. Jenis ikan yang ditangkap dengan Purse 

seine terutama di daerah Jawa dan sekitarnya adalah Layang (Decapterus sp), 

kembung (Rastrehinger sp) lemuru (Sardinella sp), slengseng, cumi-cumi (Loligo 

sp)t, tongkol (Euthynnus affinis) dan lain-lain (Subani dan Barus, 2007) 

2.4 Alat Bantu Penangkapan 

 Dalam memacu peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara 

efisien dan efektif guna mendapatkan hasil tangkapanyang optimal tanpa merusak 

kelestarian sumberdaya, maka perlu diterapkan teknologi yang memadai. Rumpon 

sebagai alat bantu penangkapan adalah salah satu teknologi yang berfungsi untuk 

mengumpulkan atau mengkonsentrasikan ikan pada suatu kawasan perairan 
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sehingga dengan demikian lebih memudahkan penangkapannya dengan alat 

tangkap yang sesuai (Satria, 2009). Beberapa alat bantu penangkapan yang 

umumnya digunakan pada alat tangkap Purse seine yaitu: 

a. Gardan Atau winch 

 Dalam proses penangkapan ikan pada kapal Purse seine khususnya pada 

KM Timur Laut 00 hal yang paling penting adalah proses penarikan tali kerut agar 

jaring cepat menutup dan ikan tidak lepas. Proses penarikan tali kerut ini harus 

dilakukan dengan cepat agar ikan yang sudah berada di dalam jaring tidak dapat 

melepaskan diri dari jaring. Panjang tali kerut secara keseluruhan adalah sepanjang 

500 m (Menard et al, 2010). Gardan yang digunakan sebagai alat bantu 

penangkapan dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3. Gardan Atau Winch 

b. Radio 

 Menurut Himelda dkk (2011) alat ini sangat berfungsi untuk melakukan 

antara suatu kapal dengan kapal lain. Karena pengoperasian alat tangkap Purse 

seine menggunakan alat bantu berupa kapal lampu, sehingga setiap kapal harus 

menggunakan alat bantu berupa radio. Radio alat bantu komunikasi yang biasa 
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digunakan sebagai alat bantu dalam proses penangkapan ikan dapat dilihat pada 

gambar 4 berikut. 

 

Gambar 4. Radio untuk alat bantu komunikasi 

 

c. Kapal Lampu (Light Boat) 

 Kapal lampu adalah alat bantu penangkapan yang berfungsi untuk 

mengumpulkan ikan di suatu tempat, sebelum dilakukan suatu operasi 

penangkapan. Cahaya lampu sudah mulai digunakan untuk mempermudah proses 

penangkapan ikan, baik yang digunakan oleh nelayan tradisional maupun nelayan 

modern. Penggunaan cahaya lampu ini bertujuan untuk menarik perhatian ikan 

yang bersifat fototaksis positif untuk berkumpul di sekitar kapal di mana dipasang. 

Jenis ikan yang tertarik pada cahaya (phototaksis positif) adalah jenis- jenis ikan 

pelagis kecil seperti tembang, lemuru, teri, kembung, selar, tongkol, cakalang dan 

lain-lain. Penggunaan lampu untuk penangkapan dengan alat tangkap Purse seine 

adalah untuk mengoptimalkan usaha penangkapan. Dalam hal ini yang perlu 

diusahakan adalah bagaimana agar rambatan cahaya lampu dapat terbias secara 

sempurna. Untuk itu pengetahuan mengenai dasar perairan, kejernihan air, dan 

kekuatan lampu yang digunakan perlu diperhatikan (Ester dkk, 2012) 
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2.5 Daerah Pengoperasian 

Purse seine dapat digunakan pada fishing ground dengan kondisi yang 

spring layer of water temperature adalah areal permukaan laut, jumlah ikan 

berlimpah dan bergerombol pada area permukaan air dan kondisi laut dalam 

keadaan bagus dan tenang. Kedalaman perairan yang dapat di operasiakan alat 

Purse seine yaitu 15m-50m dari permukaan laut tergantung besarnya alat tangkap 

tersebut (Subani dan Barus, 2007). 

2.6 Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini mengalanisis panjang jaring dan ukuran kapal serta hasil 

produksi ikan di Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya Kelautan Perikanan 

(P2SKP) Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah 

dengan metode deskriptif atau menggambar tentang hasil penelitian di lokasi 

penelitian. Selanjutnya Berdasarkan uraian diatas maka gambaran kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5 berikut. 

Gambar 5. Kerangka pemikiran 

Hasil tangkapan 

Nelayan Purse seine wilayah P2SKP 

Muncar 

Hasil tangkapan Hasil tangkapan 


