
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara 

kepulauan, Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 

6,26 juta ton per tahun yang dikelola secara lestari dan 4,4 juta ton dapat ditangkap 

di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton diperoleh dari perairan Zona Eklusif 

Ekonomi Indonesia ZEEI (DKP, 2011). Alat tangkap yang digunakan di indonesia 

meliputi jaring insang (gill net), Pancing Ulur (Hand Line), rawai (Long Line), 

pukat cincin (purse seine) yang dominan digunakan. Hand Line merupakan 

rangkaian alat pancing yang sangat sederhana dan mudah digunakan oleh nelayan. 

Terdiri dari pancing, tali pancing dan pemberat serta dioperasikan oleh satu orang 

dan tali pancing langsung ke tangan, Malawa (2012 dalam, Patawa 2018). 

Pancing adalah salah satu alat tangkap yang umum dikenal oleh masyarakat 

luas, utamanya dikalangan nelayan. Pancing merupakan alat tangkap yang 

sederhana yang biasanya dioperasikan oleh nelayan kecil dan tidak selalu 

membutuhkan kapal yang khusus. Perikanan pancing ulur merupakan salah satu 

usaha perikanan rakyat yang memiliki konstruksi sederhana dan cara 

pengoperasiannya yang mudah dan simpel Kurnia ( 2012, dalam shiddiq 2018). 

Penggunaan alat tangkap yang sederhana merupakan salah satu faktor 

penyebab belum terserapnya potensi perikanan tangkap di Kabupaten Blitar. Alat 

tangkap yang umumnya digunakan oleh nelayan di Kabupaten Blitar salah satunya 

adalah berupa Pancing Ulur (Hand Line) yang menggunakan teknik penangkapan 
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aktif sehingga dimungkinkan bahwa ikan hasil yang diperoleh akan berbeda dengan 

alat tangkap yang pasif baik dari aspek jenis ikannya ataupun kuantitasnya. Salah 

satu lokasi pendaratan ikan yang cukup produktif dengan aktivitas nelayan dan 

pedagang ikan adalah Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan 

Perikanan (P2SKP) Tambakrejo, sehingga sangat dimungkinkan untuk melihat dan 

mempelajari pola penagkapan ikan menggunakan alat tangkap Pancing Ulur (Hand 

Line). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui produktivitas hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 

Pancing Ulur (Hand Line) di pelabuhan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan 

perikanan (P2SKP) Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 

Pancing Ulur (Hand Line) di Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tambakrejo ? 

2. Bagaimana Produktivitas hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat 

tangkap Pancing Ulur (Hand Line) di Pelabuhan dan Pengelolaan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tambakrejo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses penangkapan ikan dengan menggunakan alat 

tangkap Pancing Ulur (Hand Line) di Pelabuhan dan Pengelolaan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tambakrejo. 
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2. Untuk mengetahui Produktivitas hasil tangkapan ikan dengan menggunakan 

alat tangkap Pancing Ulur (Hand Line) di Pelabuhan dan Pengelolaan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tambakrejo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang 

proses kerja alat tangkap Pancing Ulur (Hand Line) dan produktivitas hasil 

tangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pancing Ulur (Hand Line) di 

Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) 

Tambakrejo
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