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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Alat Tangkap Pancing Ulur (Hand Line) 

Pancing Ulur (Hand Line) merupakan salah satu jenis alat tangkap yang 

digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan di laut. Pancing ulur 

(Hand Line) adalah alat tangkap ikan jenis pancing yang paling sederhana. Terdiri 

dari pancing, tali pancing dan pemberat atau umpan. Daerah penangkapan ikan 

(fishing ground) untuk mengoperasikan pancing ulur cukup terbuka dan bervariasi 

sehingga pancing ulur dapat dioperasikan disekitar permukaan sampai dengan di 

dasar perairan, disekitar perairan pantai maupun di laut dalam (Kurnia, et al,2012). 

 Pancing Ulur (hand line) yang digunakan oleh nelayan di kapal yaitu 

pancing ulur coping dan pancing ulur ancet. Pancing ulur coping terdiri dari 

beberapa komponen yaitu tali pancing, tali penarik, killi-killi, tali atas, pancing, dan 

pemberat.  

 

Gambar 1: Alat Tangkap Pancing Ulur (hand Line) 

(Sumber:https:(https://www.google.co.id/search?q=Alat+Tangkap+Pancing+Ulur) 

https://www.google.co.id/search?q=Alat+Tangkap+Pancing+Ulur
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2.2 Kontruksi Alat Tangkap Pancing Ulur (Hand Line) 

Shiddiq (2018) mengatakan struktur utamanya dari pancing ulur yaitu 

pancing, tali pancing, pemberat dan umpan. Alat tangkap pancing ulur merupakan 

alat tangkap yang sering di gunakan nelayan tradisional. Sedangkan konstruksi alat 

tangkap Pancing Ulur (Hand Line) coping adalah: 

a. Penggulugan Tali Pancing 

Penggulungan tali pancing ulur yang digunakan berbentuk bundar yang 

terbuat dari plastik dan kayu. Penggunaan penggulungan tali pancing bertujuan 

untuk memudahkan proses pengoperasian alat tangkap agar tali tidak kusut dan 

dapat digulung setelah operasi penangkapan selesai kemudian disimpan untuk 

digunakan kembali pada saat pengoperasiannya. 

b. Tali penarik  

Tali penarik adalah tali yang digunakan terbuat dari monofilamen, 

berukuran lebih besar dari tali alas. Tali yang digunakan bernomor 60 dengan 

panjang 100-150 meter. Berbahan monofilamen. 

c. Kili-kili 

Kili-kili merupakan bagian dari pancing ulur yang berguna untuk 

menyambungkan dan untuk mencegah agar tali penarik dan tali alas tidak 

terpintal atau kusut saat pengoperasian alat tangkap. Kili-kili yang digunakan 

terbuat dari baja yang tahan terhadap karat, sehingga penggunaannya dapat 

bertahan lama. 

d. Tali Alas  
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Tali alas yang digunakan mempunyai ukuran yang lebih kecil dari pada 

ukuran tali penarik yang bernomor 40. Penggunaan tali yang berukuran lebih 

kecil ini bertujuan agar tali tersebut tidak terlihat saat berada di dalam air. 

Panjang tali tersebut 8-10 meter. 

e. Mata Pancing 

Mata pancing yang digunakan untuk menangkap ikan memiliki ukuran yang 

bervariasi disesuaikan dengan besar kecilnya ikan yang akan ditangkap. Mata 

pancing yang digunakan untuk menangkap ikan terdiri dari 2 mata pancing yaitu 

pancing no 5 dan no 6. Pancing utama bernomor 5 dan pancing tondanya 

bernomor 6. Sedangkan ukuran mata pancing bervariasi disesuaikan dengan 

besar kecilnya ikan yang ditangkap. Salah satunya ikan tenggiri merupakan ikan 

yang mempunyai gigi yang sangat tajam maka untuk mencegah agar tali 

pancing tidak putus ketika umpan dimakan ikan maka mata pancing di ikat 

dengan baja bernomor 18 dan panjang baja tersebut berkisar 8-10 cm. 

f. Pemberat 

Pemberat yang digunakan pada pancing ulur berfungsi mempercepat 

turunnya mata pancing ke dasar perairan dan menjaga pancing tetap tegak saat 

berada didalam air. Pemberatan dikaitkan pada tali yang terletak dibagian paling 

ujung suatu pancing ulur. 
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2.3 Daerah Penangkapan  

Secara astronomis Kabupaten Blitar terletak di 111°40’ - 112°10’ BT dan 

7°58’ - 8°9’51’’ LS, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar 

Provinsi Jawa Timur. Daerah pesisir pantai dengan wilayah pantainya mayoritas 

penduduknya berpenghasilan sebagai nelayan, dan tak kurang dari mereka yang 

menggunakan alat tangkap pancing ulur (http://bappeda.jatimprov.go.id). 

 

 

Gambar 2 : Peta Pelabuhan Tambakrejo,Kabupaten Blitar 

Sumber : (https://www.google.com/maps/tambakrejo/blitar) 

Sukojo (2013) mengatakan daerah penangkapan (fishing ground) adalah 

suatu daerah dimana ikan dapat ditangkap. Berdasarkan dari penelitian analisis 

pemetaan zona penangkapan ikan (fishing ground) dengan menggunakan citra 

satelit TERRA MODIS dan parameter oseanografi : 

http://bappeda.jatimprov.go.id/
https://www.google.com/maps/tambakrejo/blitar
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1. Perlu banyaknya data penyebaran titik penangkapan ikan yang dilakukan 

nelayan sehingga dapat diketahui daerah penangkapan beserta kondisi 

oseanografinya untuk mendapatkan data daerah tangkapan yang lebih 

akurat. 

2. Perlu adanya penelitian suhu permukaan laut yang dilakukan berkala dan 

menggunakan alat pengukur suhu yang lebih teliti. 

3. Dalam pengambilan sample air untuk menguji parameter oseanografi, 

sebaiknya arah waktu antara pengambilan data dan pengujian kurang dari 

24 jam untuk menghindari perubahan zat pada sample air. 

2.4  Operasi Penangkapan Dengan Pancing Ulur (Hand Line) 

Hasil penangkapan ikan yang sering tertangkap dengan pancing ulur memiliki 

bermacam-macam jenis dan ukuran. Jenis ikan yang tertangkap oleh pancing ulur 

adalah tongkol, cakalang, kembung (Rastreliger kanagurta), layang (Decapterus 

russelli), bawal (Pampus Chinensis), kakap (Kutjanus Sp), dan lain sebagainya. 

Seringkali ikan yang berukuran besar juga tertangkap seperti hiu (Carcharhinus 

Longimanus), tuna (Thunnus Sp), marlin dan lain sebagainya (Jumsurizal,et 

al,2012). 

2.5 Metode Pengoperasian Pancing Ulur 

Proses penangkapan dengan menggunakan pancing ulur memiliki beberapan 

tahapan yaitu, persiapan, mencari umpan, proses penangkapan ikan, dan kembali 

dari fishing ground menuju tempat pendaratan ikan (Kurnia,et al,2012). 
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1.6 Analisis Produktivitas  

 Produktivitas perikanan tangkap adalah kemampuan produktivitas yang 

menghasilkan sesuatu. Produktivitas kapal penangkap ikan menurut Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2003 merupakan tingkat 

kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan per 

tahun. Produksi per trip (Catsh per unit Effort) Kapal Pancing Ulur (Hand Line) 

dihitung berdasarkan volume hasil tangkapan ikan dan jumlah trip Pancing Ulur 

(Hand Line) (CPUE), dengan persamaan: 

Produksi per trip (CPUE )= 
volume tangkapan (Ton)

jumlah trip penangkapan 
 

Produktivitas kapal Pancing Ulur (Hand Line) dihitung dalam satuan 

ukuran kapal ( Gross Ton ) dengan persamaan : 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑡𝑜𝑛)

𝑡𝑟𝑖𝑝 𝑥 𝐺𝑇
 

Secara umum, produktivitas dinyatakan sebagai rasio hasil yang diperoleh 

terhadap sumber daya yang dipakai. Bagian yang menjadi hasil (output) dalam 

kegiatan usaha penangkapan yaitu hasil tangkapan per satuan waktu, sedangkan 

yang menjadi masukan (input) dalam kegiatan usaha penangkapan adalah upaya 

penangkapan (effort). Dalam penelitian ini menggunakan data jumlah trip dalam 

satu tahun sebagai effort dan volume produksi hasil tangkapan per tahun sebagai 

hasil tangkapan (Zulbainarni, 2012)



10 
 

10 
 

 


