
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Potensi wilayah perairan perikanan Papua Barat sangat kaya sumberdaya 

perikanan. Salah satu sumberdaya perikanan Papua Barat khususnya di Kabupaten 

Fakfak yang mempunyai nilai ekonomis penting adalah telur ikan terbang (Ali, 2005). 

Ikan terbang termasuk ikan pelagis yang dapat ditemukan di perairan tropis dan sub 

tropis dengan kondisi perairan yang tidak keruh dan berlumpur (Hutomo et al., 1985). 

Penyebaran ikan terbang di Indonesia terdapat di beberapa daerah diantaranya 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat. Usaha penangkapan telur 

ikan terbang di laut Fakfak merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat nelayan 

di pesisir pantai Kabupaten Fakfak. Umumnya, masyarakat melakukan usaha 

penangkapan ikan terbang dengan menggunakan bubu hanyut atau sering disebut 

dengan pakajja. Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap ikan beserta telurnya. 

Namun, pada era modern, pakajja mulai ditinggalkan dan nelayan mengkontruksi alat 

tangkap yang lebih sederhana yang disebut dengan bale-bale atau rumpon. Bale-bale 

atau rumpon terbuat dari bambu dan lebih menyerupai rakit yang dilengkapi juga 

dengan daun kelapa (Syahailatua, 2008). 

 Telur ikan terbang juga merupakan komoditas ekspor yang dapat menjadi 

keuntugan Negara. Nilai telur ikan terbang itu sendiri cukup mahal untuk harga telur 

ikan terbang biasanya di banderol sekitar Rp 200-300 ribu per kilogram nya, karena 

harganya cukup mahal telur ikan terbang banyak diburu (Diniah, 2008). Kabupaten 

Fakfak merupakan salah satu daerah pusat perdagangan utama telur ikan terbang di 

wilayah Indonesia timur, sehingga nilai telur ikan terbang di daerah ini berkisar 350-

450 ribu per kilogram nya. Usaha ekspor komoditi telur ikan terbang sudah dimulai 

sejak tahun 1970-an (Syahailatua, 2008), tetapi untuk di Kabupaten Fakfak baru 

dimulai pada tahun 2001.  
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 Permintaan ekspor telur ikan terbang dewasa ini terus meningkat tetapi sulit 

dipenuhi akibat rendahnya produksi apabila tidak di jaga kelesteriannya. (Ali, 2005). 

Apabila eksploitasi ikan terbang ini terus meningkat maka diperkirakan akan sangat 

mempengaruhi pada aspek ekonomis para nelayan. Direktur Bina Sumberdaya Hayati 

menggolongkan ikan terbang sebagai ikan pelagis kecil yang status keberadaannya 

dalam keadaan kritis. Kekhawatiran akan menghilangnya produksi telur ikan terbang 

dari pasaran akan sangat beralasan, karena eksploitasi ikan terbang dapat 

mengakibatkan terputusnya siklus hidup ikan terbang. Oleh karena itu untuk menjaga 

kelestarian ikan terbang dan aspek ekonomis terhadap usaha penangkapan telur ikan 

terbang, dibutuhkan informasi yang cukup mengenai produksi telur ikan terbang, untuk 

tujuan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya ikan terbang itu sendiri, khususnya 

yang berada di laut Fakfak agar aspek ekonomis para nelayan telur ikan terbang di 

Kabupaten Fakfak selalu tercukupi.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan 

bahwa untuk mengetahui deskripsi tentang Analisis Ekonomi Terhadap Usaha 

Penangkapan Telur Ikan Terbang (Exocotidae) Di Kabupaten Fak-fak, Papua Barat, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil analisis ekonomi usaha penangkapan telur ikan terbang (Exocotidae) 

di Kabupaten Fak-fak, Papua Barat ? 

2. Bagaimana hasil penangkapan telur ikan terbang (Exocotidae) Di Kabupaten Fak-fak, 

Papua Barat setiap tahunnya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hasil analisis ekonomi usaha penangkapan telur ikan terbang (Exocotidae) 

para nelayan di Kabupaten Fak-fak, Papua Barat ! 

2. Mengetahui hasil penangkapan telur ikan terbang (Exocotidae) Di Kabupaten Fak-fak, 

Papua Barat setiap tahunnya ! 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

kalangan akademisi khususnya mahasiswa, masyarakat umum, para ahli perikanan, dan 

pemerintah terkait tentang potensi perikanan tangkap khususnya penangkapan telur 

ikan kerbang (Exocotidae) di Kabupaten Fak-fak, Papua Barat. 




