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RINGKASAN 
Rizky Izzat Choirulloh. Skripsi “ Pengaruh Penggunaan Umpan Buatan Bentuk 
Udang-udangan Dengan Bahan Dan Warna Yang Berbeda Pada Alat Tangkap Pancing 
Cumi Squid Jigger Terhadap Hasil Tangkap Cumi-cumi (Loligo pealei) Di Perairan 
Panarukan Situbondo” (dibawah bimbingan Ir.Tri Djoko Lelono, MSi dan  Ir. Alfan 
Jauhari, MSi). 
 

Penelitian ini dilaksanakan di perairan Panarukan Situbondo pada bulan Januari 
– Maret 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 
umpan buatan bentuk udang-udangan dengan bahan dan warna yang berbeda 
berpengaruh terhadap hasil tangkapan cumi-cumi pada alat tangkap pancing cumi Squid 
Jigger.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode 
eksperimen merupakan suatu bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek yang 
diselidiki dan rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) Faktorial. 

Penelitian ini menggunakan 12 perlakuan kombinasi dengan 4 ulangan 
(kelompok), sebagai perlakuan adalah umpan bahan fiber glass dengan warna putih 
(Aa), umpan bahan fiber glass dengan warna biru (Ab), umpan bahan fiber glass dengan 
warna ungu (Ac), umpan bahan fiber glass dengan warna hijau (Ad), umpan bahan fiber 
glass dengan warna merah muda (Ae), umpan bahan fiber glass dengan warna oranye 
(Af), umpan bahan kayu dengan warna putih (Ba), umpan bahan kayu dengan warna 
biru (Bb), umpan bahan kayu dengan warna ungu (Bc), umpan bahan kayu dengan 
warna hijau (Bd), umpan bahan kayu dengan warna merah muda (Be),dan umpan bahan 
kayu dengan warna oranye (Bf). 

Dari hasil penelitian pengaruh penggunaan umpan buatan bentuk udang-udangan 
dengan bahan dan warna yang berbeda terhadap hasil tangkapan cumi-cumi didapatkan 
hasil tangkapan Aa sebesar 240 gr atau 4 ekor, Ab tidak mendapatkan hasil tangkap, Ac 
tidak mendapatkan hasil tangkap, Ad sebesar 70 gr atau 1 ekor, Ae sebesar 190 gr atau 3 
ekor, Af sebesar 320 gr atau 5 ekor, Ba  tidak mendapatkan hasil tangkap, Bb  tidak 
mendapatkan hasil tangkap,  Bc tidak mendapatkan hasil tangkap, Bd  sebesar 65 gr atau 
1 ekor, Be tidak mendapatkan hasil tangkap, Bf (bahan kayu dengan warna oranye) 
sebesar 65 gr atau 1 ekor. 

Berdasarkan analisa ragam, diketahui bahwa penggunaan bahan yang berbeda 
menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap hasil tangkapan 
cumi-cumi yang diperoleh. Penggunaan warna yang berbeda menunjukkan adanya 
pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap hasil tangkapan. Sedangkan interaksi antara 
bahan dan warna menunjukkan tidak adanya pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 
hasil tangkapan yang diperoleh.  
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BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Data Statistik Perikanan Tangkap Indonesia (2000) menunjukkan bahwa 

produksi perikanan Indonesia meningkat rata-rata sebesar 3,39% dari tahun 1999-2000, 

dengan peningkatan dari 3.682.444 ton pada tahun 1999 dan 3.807.191 ton pada tahun 

2000. Sementara itu berdasarkan catatan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), 

potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,26 juta ton per tahun, 

terdiri dari jenis ikan pelagis besar 1,05 juta ton; pelagis kecil 3,24 juta ton; demersal 

1,79 juta ton; udang 0,08 juta ton; cumi-cumi 0,03 juta ton; dan ikan karang 0,08 juta ton 

(Anonymous, 2005a). 

Kabupaten Situbondo mempunyai daerah perairan laut sangat luas, sepanjang 

150 km dari barat ke timur dari kecamatan Banyuglugur  sampai kecamatan Banyuputih. 

Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar tersebut belum di kelola secara penuh.      

Pada tahun 2005 produksi  hasil penangkapan di laut mencapai 6.913,90 ton. Perairan 

Situbondo terletak di mulut Selat Madura, di bagian timur berbatasan dengan Selat Bali 

sehingga mempunyai posisi yang strategis. Perairan ini mencakup wilayah yang cukup 

luas sehingga mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar. Usaha penangkapan 

ikan menyebar di semua kecamatan dan desa-desa pantai, kurang lebih ada 30 Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI) dan di dukung 9 Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat 

Pelelangan Ikan tersebut dibangun di lokasi Koperasi Unit Desa (KUD) Mina yang 

merupakan lembaga yang bertindak sebagai pengelola TPI dan penyelenggara 

pelelangan ikan (Anonymous, 2005b). 
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Kurang lebih 71 persen permukaan planet bumi kita di tutupi oleh lautan, 

dimana lautan merupakan tempat berkumpulnya organisme yang sangat banyak. Oleh 

karena itu Wijarni (1990) menyatakan bahwa perairan laut mempunyai lingkungan 

hidup yang lebih luas bila di bandingkan dengan perairan darat. Perairan laut meliputi  

daerah neritik, oceanik, dan bentik. Sehingga di dalamnya terdapat berbagai jenis flora 

dan fauna yang merupakan suatu ekosistem. 

 Flora dan fauna yang terdapat di perairan laut meliputi hewan vertebrata dan 

avertebrata. Avertebrata di laut mempunyai keanekaragaman  yang sangat tinggi dan 

menduduki mata rantai  makanan yang sangat penting. Oleh karena itu di dalam dunia 

perikanan tidak hanya mempelajari tentang ikan  tetapi juga mempelajari tentang ikan 

tetapi juga jenis-jenis non ikan misalnya jenis udang, kerang-kerangan dan cumi-cumi 

(Loligo sp). Selama ini cumi-cumi (Loligo sp) di Indonesia di tangkap dengan 

menggunakan alat tangkap trawl, purse seine, bagan dan pancing. Alat tangkap pancing 

yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi belum banyak digunakan  oleh nelayan 

Indonesia. Tetapi mengingat cumi-cumi mempunyai kandungan protein yang tinggi dan 

termasuk binatang air yang ekonomis penting atau jenis binatang air yang komersial, 

maka penangkapan cumi-cumi dengan alat pancing perlu lebih dikembangkan di 

Indonesia. Karena dengan berkembangnya usaha penangkapan cumi-cumi dengan alat 

tangkap pancing secara modern membuktikan bahwa usaha ini mempunyai efesiensi 

yang tinggi. Selain itu cumi-cumi lebih sulit di tangkap dengan jaring di laut, 

dibandingkan dengan beberapa ikan. Hal ini di sebabkan oleh kemampuan gerak yang 

cepat ke segala arah. Hal ini didukung oleh keadaan bahwa alat bantu lampu 

penangkapan (light fishing) di Indonesia telah berkembang dengan baik. Karena dalam 
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penangkapan cumi-cumi dengan alat tangkap pancing memerlukan alat bantu lampu 

(Wibowo, 1991). 

Untuk mengeksploitasi cumi-cumi di perairan Panarukan, diadakan suatu 

ekperimen dalam usaha penangkapan cumi-cumi di Panarukan yaitu alat tangkap 

pancing cumi yang menggunakan umpan buatan  (artificial bait) , umpan alat pancing 

ini merupakan jigs terbaru dari bahan fiber sebagai pembanding yang akan digunakan 

sebagai eksperimen pengganti penggunaan alat tangkap jigger yang sebelumnya terbuat 

dari bahan kayu.  

1.2 Perumusan Masalah 

Alat tangkap pancing yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi belum 

banyak digunakan oleh nelayan Indonesia. Pancing cumi ini merupakan alat tangkap 

yang menggunakan umpan baik umpan alami maupun umpan buatan yang berfungsi 

untuk menarik perhatian ikan. Umpan asli dapat berupa ikan, udang, atau organisme 

lainnya yang hidup atau mati, sedang umpan buatan dapat terbuat dari kayu , plastik dan 

sebagainya yang menyerupai ikan, udang atau lainnya. 

Gunarso (1985) menyebutkan, bahwa benda-benda yang memantulkan cahaya, 

seperti misalnya potongan-potongan cermin, telah lama digunakan bagi penangkapan 

cumi-cumi (Loligo sp) dan gurita. Efek yang sama juga dilakukan dengan menggunakan 

kulit kerang yang bercahaya warna-warni. Hal tersebut telah banyak menjadikan insprasi 

bagi para peneliti perikanan untuk mengembangkan berbagai bentuk, bahan maupun 

warna umpan yang efektif  bagi penangkapan ikan. 

Dari hasil survei terhadap penangkapan cumi-cumi di perairan Panarukan, 

nelayan cumi di daerah tersebut menggunakan umpan buatan bentuk udang-udangan  
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yang terbuat dari bahan kayu. Nelayan lokal menyebutnya “pancing udang-udangan” 

atau pancing cumi. Metode penangkapan masih sangat tradisional dengan cara manual 

yaitu dengan menggunakan tangan yang mana satu orang nelayan menangani satu 

pancing yang terdiri dari satu umpan saja. Perbedaan pengunaan bahan dan warna 

umpan terjadi pada setiap nelayan pancing cumi pada saat operasi penangkapan. 

Pengkajian tentang bahan dan warna umpan buatan pancing cumi bentuk udang-

udangan sangat perlu untuk mengetahui sejauh mana perbedaan-perbedaan bahan dan 

warna tersebut mempengaruhi efektifitas penangkapan. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui bahan dan warna umpan buatan  pancing cumi bentuk udang-udangan yang 

efektif dalam menangkap cumi-cumi khususnya Loligo pealei, sehingga produksi dapat 

ditingkatkan serta upaya pengelolaan sumber daya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

• Untuk mengetahui pengaruh bahan umpan cumi yang berbeda terhadap hasil 

tangkap cumi-cumi. 

• Untuk mengetahui pengaruh warna umpan cumi yang berbeda terhadap hasil 

tangkap cumi-cumi. 

• Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara bahan dan warna umpan cumi yang 

berbeda terhadap hasil tangkap cumi-cumi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang dapat menunjang penelitian 

lebih lanjut mengenai umpan pancing cumi-cumi artificial bait bentuk udang-

udangan pada pancing cumi squid jigger untuk proses penelitian selanjutnya.  

2. Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi swasta atau nelayan dalam 

usaha penangkapan cumi-cumi. 

 

1.5 Hipotesa 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ho : Diduga bahan umpan buatan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap hasil 

tangkapan. 

H1 : Diduga bahan umpan buatan yang berbeda akan berpengaruh terhadap hasil 

tangkapan. 

2. Ho : Diduga warna umpan buatan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap hasil 

tangkapan. 

H1 : Diduga warna umpan buatan yang berbeda akan berpengaruh terhadap hasil 

tangkapan. 

3. Ho : Diduga interaksi antara bahan dan warna umpan buatan yang berbeda tidak 

berpengaruh terhadap hasil tangkapan. 

H1 : Diduga interaksi antara bahan dan warna umpan buatan yang berbeda akan 

berpengaruh terhadap hasil tangkapan. 
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1.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian Skripsi ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan 

Maret  2007 dan bertempat di perairan Panarukan Situbondo Jawa Timur. 

 

 

 

 



BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umum 

 Jenis-jenis teknik penangkapan ikan yang menggunakan pancing biasa disebut 

dengan Line Fishing. Istilah lain biasa juga disebut dengan hook and angling yaitu alat 

penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing. Semua alat tangkap tersebut 

dalam teknik penangkapannya menggunakan pancing. Umumnya pada mata pancingnya 

dipasang umpan, baik umpan asli maupun umpan buatan (artificial bait) yang berfungsi 

untuk menarik perhatian ikan. Umpan asli dapat berupa ikan, udang, atau organisme 

lainnya yang hidup atau mati, sedang umpan buatan dapat terbuat dari kayu , plastik dan 

sebagainya yang menyerupai ikan, udang atau lainnya (Sudirman, 2004). 

 

2.2 Pancing Cumi (squid jigger) 

 

2.2.1 Definisi alat tangkap 

Pancing cumi mempunyai banyak berbagai sebutan atau istilah diantaranya 

adalah : 

• Nama Indonesia = pancing cumi, nama internasional = squid jigger, deskripsi = 

pancing yang berupa tali dengan pemberat pada ujungnya dan dipasang vertikal ke 

dasar perairan dengan banyak mata pancing secara horizontal umumnya dengan 

umpan cumi-cumi (Anonymous, 2006a). 

• Pancing udang-udangan (a typical shrimp like jig for catching squid), pancing ini 

dikategorikan sebagai pancing tarik lapisan bawah permukaan air. Bentuk mata 

pancing berupa miniatur dari udang yang pada bagian ekornya dipasang beberapa 
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mata pancing (5-6 buah) diikat saling berdekatan (merupakan karangan), ujung mata 

pancing berkait balik atau tanpa kait balik. Pancing ini dikhususkan menangkap 

cumi-cumi, terutama pada malam hari. Lokasi penangkapan terutama di perairan 

karang (di atas karang-karang, pinggir-pinggir karang, tubir karang). Cumi-cumi 

yang tertangkap bukannya ia menyambar mata pancing, tetapi karena ia memeluk 

mata pancing tersebut erat-erat dan akhirnya karena terkait tidak dapat melepaskan 

diri. Pancing ini banyak diketemukan di Tanjung Luar  (Selat Alas, Muna-Buton) 

dan daerah lain di Indonesia Timur (Subani dan Barus, 1988). 

• Pancing cumi-cumi adalah pancing yang mempunyai bentuk atau kontruksi yang 

khusus yang berlainan dengan bentuk-bentuk pancing lainnya. Bentuk pancing cumi-

cumi ini seperti cakar keliling  dan bertingkat-tingkat. Pada bagian atas pancing dan 

demikian juga di bagian bawahnya diberi lubang (mata) yang gunanya untuk 

mengikatkan tali pancing. Pancing cumi-cumi  ini diikat secara berantai dalam satu 

utas tali yang dihubungkan melalui lubang bagian atas dan bawah pancing. Jadi tidak 

membuat cabang-cabang seperti pada pancing tangan. Dengan demikian maka pada 

satu utas tali akan terdapat atau dipasang kadang-kadang sampai berpuluh-puluh 

pancing. Pancing cumi-cumi ini biasanya digulung pada suatu gulungan yang 

dipasang pada pinggir lambung kapal dan didepannya diberi kawat anyaman yang 

diberi bingkai dari besi atau pipa dan berada pada bagian sisi luar kapal yang 

berfungsi sebagai penampung atau penadah cumi-cumi bila ada yang terlepas dari 

pancing. Pada tepi bingkai anyaman kawat bagian luar dan beri roda atau gelok yang 

fungsinya  sebagai alur jalannya pancing baik pada waktu menurunkan maupun pada 

waktu menarik ke atas kapal sehingga pancing tidak tersangkut-sangkut (Wibowo, 

1991). 
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Gambar 1. Pengoperasian Pancing Cumi 

www.fao.org 

2.2.2 Proses Pengoperasian Alat Tangkap Pancing Cumi 

 Pancing cumi  dioperasikan pada malam hari di perairan laut yang berkarang. 

Setting dilakukan berulang-ulang ketika umpan pancing termakan cumi maka segera 

dilakukan hauling, pancing cumi dioperasikan dengan digerak-gerakkan atau disentak-

sentakkan secara terus-menerus, sehingga dapat menyerupai udang alami atau 

mangsanya dalam air (Kristjonson, 1971). 

2.2.3 Kontruksi Umum 

 Pancing (jigs) terdiri dari badan/ batang (stem) plastik yang berwarna dengan 

panjang sekitar 5 cm dan dilengkapi dengan dua lingkaran kait (rings of hooks) yang 

masing-masing berjumlah 16 kait. Warna batang pancing yang dijual dipasaran terdiri 

dari warna orange, biru tua, biru langit, hijau, putih, kuning dan merah (Hamabe, 1982). 

 Mata Pancing (jigs) tersebut dirangkaikan dengan tali nylon monofilament. Jarak 

antara mata pancing yang biasa digunakan nelayan Jepang adalah 30 cm (Benyami, 

1976). Sedangkan menurut Jameson (1979) nelayan Austaralia biasa menggunakan jarak 
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mata pancing 100 cm. Rangkaian pancing tersebut akan digulung oleh penggulung kayu 

berbentuk elips secara manual (Hamabe, 1982). 

2.2.4 Detail Kontruksi 

 Umpan pancing cumi-cumi yang akan diteliti mempunyai bentuk atau konstruksi 

yang khusus yang berlainan dengan bentuk-bentuk pancing yang lain. Bentuk pancing 

cumi-cumi ini seperti udang dan mata pancingnya seperti cakar keliling dan bertingkat-

tingkat. 

Pada bagian atas pancing  diberi lubang (mata) yang gunanya untuk mengikatkan 

tali pancing. Pancing cumi-cumi ini diikat dalam satu utas tali yang dihubungkan 

melalui lubang bagian atas. Jadi membuat cabang-cabang seperti pada pancing tangan 

yang sederhana atau masih tradisional. Pancing cumi-cumi ini biasanya digulung pada 

suatu gelok atau gulungan dari plastik yang dipegang nelayan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

   

 

  

 

 

                                                                  ● 

Monofilament

Gulungan 
(Fishing spool) 

umpan 

Gambar 2. Konstruksi Pancing Cumi 

 



 11

 

Bahan Fiber Bahan Kayu 

Gambar 3. Umpan Buatan Bentuk Udang-Udangan 

www.squidfish.net

2.2.5 Karakteristik 

Menurut Hamabe, et al (1982) dalam Wibowo (1991) alat tangkap jigger (squid 

jigging) dibagi menjadi : 

1. Hand line and pole and line jigging gear. 

1.1. Sokumata 

Alat tangkap ini terdiri dari tali ulur (hand line) yang berjumlah tiga buah 

dan masing-masing dibentangkan sepanjang 0,3 m serta tiap tali biasanya 

diikatkan pada sebuah swivel. 

1.2. Tonbo 

Sama dengan Sokumata, hanya berbeda panjang tali dan dioperasikan 

dengan sebuah tongkat. 

1.3. Hanego 

Cirinya adalah adanya dua tongkat bamboo yang diikatkan pada sebuah 

pegangan kayu. Tiap batang bambu dihubungkan dengan sebuah tali dengan 

sebuah mata pancing.  

 

http://www.squidfish.net/
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1.4. Serial jigging 

Pada garis besarnya sama dengan Sokumata, hanya saja setiap tali membawa 

beberapa mata pancing, tanpa diberi umpan dan biasanya terdiri dari 2 

kumpulan kait. 

1.5. Clam jig 

Merupakan modifikasi dari Serial Jigging, yang diopersikan pada kedalaman 

yang lebih rendah. Berbeda dengan Serial Jigging, bagian bawah dari 2 tali 

dihubungkan dan dilengkapi dengan pemberat. 

1.6. Smoth jig 

Terdapat 20 sampai 30 mata pancing (jigs) yang dirangkaikan pada tali 

dengan jarak 1 meter dan diberi pemberat. Dioperasikan dengan mengulur 

dan menggulung tali tersebut pada sebuah tali. 

2. Hand operated jigging reel 

Merupakan perbaikan dari smooth jig untuk meningkatlan efisiensi penangkapan 

dan mengurangi tenaga kerja. Dengan jalan mempergunakan penggulung berkerangka 

kayu yang berguna untuk memasukkan dan mengangkat kembali pancing dari dalam air. 

3. Automated jigging machines 

Merupakan mekanisasi dari hand operated jigging reel. Sehingga satu mesin 

penggerak mampu menggerakkan dua penggulung yang bersebelahan serta dapat 

mengatur kecepatan penggulung secara stabil (Wibowo, 1991). 
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2.3 Cumi-cumi (Loligo pealei) 

Phylum  : Mollusca  

Ordo      : Teuthoidea  

Family  : Loliginidae  

Kelas    : Cephalopoda 

Species  : Loligo pealei  

Nama Daerah  : Cumi-cumi (Anonymous, 2006b) 

 
 

Gambar 4. Cumi-cumi (Loligo pealei) 

www.pipp.dkp.go.id 

Cumi-cumi termasuk hewan tak bertulang belakang yang tidak mempunyai 

tulang pada tubuhnya, meskipun disebut ikan. Mereka mempunyai kemampuan yang 

luar biasa untuk bergerak lihai karena adanya sistem yang sangat menarik. Tubuh 

lunaknya diselimuti oleh lapisan pelindung tebal yang di bawahnya air dalam jumlah 

besar disedot dan disemburkan oleh otot-otot yang kuat, sehingga memungkinkannya 

bergerak mundur. Lapisan tipis kulit yang menutupi lengan dan tubuh makin membantu 

sistem berenang reaksi pada cumi-cumi. Cumi-cumi mengapung dalam air dengan cara 

melambai-lambaikan selaput berbentuk menyerupai tirai ini. lengannya, di pihak lain, 
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berguna menyeimbangkan tubuh selama mengambang. Lengan-lengan juga berguna 

mengerem untuk menghentikan laju. Sistem berenang reaksi gurita dan cumi-cumi 

ternyata bekerja dengan cara dasar yang mirip dengan pesawat jet. Melalui penelitian 

lebih dekat, jelaslah bahwa sistem otot mereka telah dirancang dengan cara yang paling 

cocok untuk mereka. Oleh karena itu, tentu saja tidak masuk akal jika menganggap 

bahwa bentuk rumit seperti ini telah terbentuk melalui kebetulan demi kebetulan. Cara 

kerja tubuhnya itu sangatlah rumit. Pada kedua sisi kepala hewan ini terdapat lubang 

yang menyerupai kantung. Air disedot masuk melalui lubang ini menuju suatu rongga 

berbentuk tabung di dalam tubuhnya. Kemudian ia menyemprotkan air tersebut keluar 

dari pipa sempit tepat di bawah kepalanya dengan tekanan tinggi, sehingga dengannya ia 

mampu bergerak cepat ke arah yang berlawanan akibat gaya reaksi. Cara berenang 

seperti ini sangat cocok dalam hal kecepatan maupun ketahanannya. Cumi-cumi Jepang, 

yang bernama Todarodes pacificus, ketika berpindah tempat sejauh 1250 mil (2000 km) 

melaju sekitar 1,3 mil/ jam (2 km/jam). Untuk jarak pendek, ia dapat melaju hingga 7 

mil/ jam (11 km/jam). Beberapa jenis diketahui melebihi 19 mil/ jam (30 km/jam). 

Seekor cumi-cumi dapat menghindar dari pemangsanya dengan gerak sangat cepat 

karena pengerutan otot yang cepat ini. Ketika kecepatannya saja tidak cukup untuk 

melindungi dirinya, mereka menyemprotkan tinta pekat dan berwarna gelap yang diolah 

di dalam tubuhnya. Tinta ini mengejutkan pemangsa beberapa detik, yang biasanya 

cukup bagi cumi-cumi untuk melarikan diri. Ikan-ikan yang tak diketahuinya di 

belakang gumpalan tinta tersebut segera menghindari wilayah ini (Anonymous, 2006b).  

Sistem pertahanan dan gaya berenang reaksi pada cumi-cumi juga berguna bagi 

mereka selama berburu. Mereka dapat menyerang dan mengejar mangsanya dengan 
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kecepatan tinggi. Sistem syaraf yang begitu rumit mengatur pengerutan dan 

pengenduran yang dibutuhkan untuk gaya renang reaksinya. Oleh karenanya, sistem 

pernapasan mereka juga sempurna, yang menghasilkan metabolisme tubuh yang tinggi 

yang diperlukan untuk semburan air berkecepatan tinggi. Cumi-cumi bukanlah satu-

satunya hewan yang berenang dengan mengunakan sistem reaksi. Gurita juga 

menggunakan sistem yang sama. Meskipun demikian, gurita bukanlah perenang yang 

aktif, mereka banyak menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berkeliling 

melintasi karang dan jurang di lautan dalam. Kulit bagian dalam seekor gurita terdiri 

atas banyak lapisan otot yang saling bertumpuk. Otot tersebut meliputi tiga jenis otot 

berbeda yang disebut otot membujur (longitudinal), melingkar (sirkular), dan jari-jari 

(radial) (Anonymous, 2006b). 

Ketika menyemburkan air keluar, otot-otot jenis melingkar menegang dengan 

cara memanjang. Namun, karena mempunyai kecenderungan mempertahankan 

volumenya, lebarnya meningkat, yang biasanya akan memanjangkan tubuhnya. 

Sementara itu, otot-otot bujur yang meregang mencegah pemanjangan ini. Otot-otot jari-

jari tetap meregang selama kejadian ini yang menyebabkan selubung pelindung 

menebal. Setelah semburan air yang amat cepat, otot-otot jari-jari mengerut dan 

menyusutkan panjangnya, yang menyebabkan selubung kembali menipis, dan rongga 

selubung terisi air kembali. Sistem otot pada cumi-cumi hampir serupa dengan yang 

dimiliki gurita. Tetapi ada satu perbedaan penting: cumi-cumi memiliki lapisan urat otot 

(tendon) yang disebut jubah, sebagai pengganti otot bujur yang terdapat pada gurita. 

Jubah ini terdiri atas dua lapisan yang menutupi bagian dalam dan luar tubuhnya, seperti 

halnya otot-otot bujur. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat otot-otot melingkar. 
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Otot-otot jari-jari terletak di antara keduanya, dalam arah tegak lurus (Anonymous, 

2006b). 

2.3.1 Pernapasan 

Ketika cumi-cumi membutuhkan banyak energi untuk bergerak secepat yang 

mereka lakukan, mereka mempunyai tiga jantung. Cumi-cumi berdarah biru. Dua dari 

jantung mereka berlokasi dekat dengan masing-masing insangnya. Hal ini, mereka dapat 

memompa oksigen ke bagian tubuh yang beristirahat dengan mudah. Cumi-cumi 

memiliki pokok sistem pernafasan senyawa tembaga. Hal ini berbeda dengan manusia 

dimana manusia mempunyai pokok sistem pernafasan senyawa besi. Jika terlalu tertutup 

pada permukaan dimana terdapat air panas, cumi-cumi dapat mati dengan mudah karena 

mati lemas (Anonymous, 2006b). 

2.3.2 Habitat

Kemungkinan hidup di air dalam selama musim dingin, tetapi sekitar bulan Mei 

dia memasuki air dangkal untuk menetaskan telurnya (Anonymous, 2006b). 

2.3.3 Pencernaan

Cumi-cumi adalah karnivora. Ini berarti pemakan daging. Tentakel yang lebih 

panjang menangkap mangsa. Cumi-cumi menarik makanan itu dengan tentakel yang 

lebih pendek ketika makanan itu terenggut dengan kekuatan seperti paruh bebek. 

Kemudian radula membenturkan makanan turun ke kerongkongan sehingga akan turun 

ke perut untuk di cerna. Radula adalah pita tanduk pada lidah (Anonymous, 2006b). 
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2.3.4 Reproduksi

Cumi-cumi bereproduksi secara sexual. Cumi-cumi betina mengeluarkan banyak 

benang telur ke dalam air. Cumi-cumi jantan mengeluarkan sperma. Beberapa spesies 

telah dikembangkan untuk menaruh sperma di atau dalam cumi-cumi betina. Ini selalu 

menjadi misteri ilmu pengetahuan bagaimana telur-telur cumi-cumi didapat terbuahi. Di 

bawah kulit cumi-cumi tersusun sebuah lapisan padat kantung-kantung pewarna lentur 

yang disebut kromatofora. Dengan menggunakan lapisan ini, cumi-cumi dapat 

mengubah penampakan warna kulitnya, yang tidak hanya membantu dalam penyamaran 

akan tetapi juga sebagai sarana komunikasi. Misalnya, seekor cumi-cumi jantan 

menunjukkan warna yang berbeda ketika kawin dengan warna yang digunakan ketika 

berkelahi dengan seekor penantang. 

Saat cumi-cumi jantan bercumbu dengan cumi-cumi betina, kulitnya berwarna 

kebiruan. Jika jantan lain datang mendekat pada waktu ini, ia menampakkan warna 

kemerahan pada separuh tubuhnya yang terlihat oleh jantan yang datang itu. Merah 

adalah warna peringatan yang digunakan saat menantang atau melakukan serangan. 

Terdapat pula rancangan sempurna pada sistem perkembangbiakan cumi-cumi. Telurnya 

memiliki permukaan lengket yang memungkinkannya menempel pada rongga-rongga di 

kedalaman lautan. Janin ini memakan sari makanan yang telah tersedia dalam telur 

hingga siap menetas. Janin ini memecah selubung telur dengan cabang kecil mirip sikat 

pada bagian ekornya. Alat ini segera hilang setelah telur menetas. Setiap seluk beluknya 

telah dirancang dan bekerja sebagaimana direncanakan (Anonymous, 2006b).  
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2.3.5 Peranan

Cumi-cumi merupakan kebutuhan ekonomi, karena mereka digunakan sebagai 

makanan, dan sebagai umpan pada jaring ikan. Mereka menjadi makanan ikan kecil, 

Crustacea dan cumi-cumi yang lain dan dalam perlengkapan lingkaran makanan ikan 

lain yang besar (Anonymous, 2006b). 

2.3.6 Cara Makan 

Cumi-cumi sangat terbantu selama berburu dengan adanya alat peraba (tentakel) 

pada mulutnya. Tentakel yang seperti cambuk ini biasanya tetap tergulung dalam 

kantung yang terletak di bawah lengan-lengannya. Ketika menemukan mangsa, cumi-

cumi menjulurkan tentakel untuk menyergapnya. Makhluk ini bergantung pada lengan-

lengannya (keseluruhan berjumlah delapan) yang telah dirancang dengan tepat. Ia 

mampu dengan mudah mencabik-cabik seekor kepiting menjadi serpihan kecil dengan 

menggunakan paruhnya. Cumi-cumi menggunakan paruhnya dengan begitu terampil 

sehingga mampu dengan baik melubangi kulit cangkang kepiting dan mengeluarkan 

dagingnya dengan lidah (Anonymous, 2006b).  

2.3.7 Mata

Bentuk mata cumi-cumi sangat rumit. Cumi-cumi dapat memusatkan pupil 

dengan membawa lensa mendekati retina. Ia juga bisa menyesuaikan volume cahaya 

yang dimasukkan ke dalam matanya dengan menutup atau membuka lidah kecil di 

samping matanya (Anonymous, 2006b).  
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2.5  Gelombang  

Gelombang adalah suatu gangguan yang menjalar dalam suatu medium. Medium 

yaitu sekelompok benda yang saling berinteraksi dimana gangguan itu menjalar. 

Gelombang cahaya mempunyai daerah spektrum yang sangat sempit, yaitu dalam daerah 

kepekaan retina mata manusia. Daerah panjang gelombang cahaya adalah 7.800 Å 

sampai 3.900 Å (1 Å = 10-8 cm). Cahaya ini dihasilkan oleh molekul dan atom karena 

elektron luarnya mengalami perpindahan energi. Cahaya tidak lain adalah energi yang 

berbentuk gelombang elektromagnetik yang tampak oleh mata biasanya juga disebut 

cahaya tampak atau cahaya saja. Kesan warna yang dihasilkan oleh cahaya terhadap 

mata manusia tergantung pada frekuensi atau panjang gelombang dari gelombang 

elektromagnet cahaya. Kepekaan mata juga tergantung pada panjang gelombang cahaya 

(Sutrisno, 1984).   

Kecepatan jalar semua jenis gelombang elektromagnetik dalam vakum adalah 

sama, yaitu C = 3 x 10  cm/s. Kecepatan c ini disebut kecepatan cahaya yang merupakan 

konstanta alam yang besarnya absolut. Dalam beberapa medium di dapatkan bahwa 

kecepatan jalar gelombang bergantung pada panjang gelombang. Hal ini terjadi misalnya 

pada gelombang permukaan air ataupun penjalaran cahaya dalam bahan bening. Jika 

cahaya datang miring  pada permukaan kaca, maka arah jalur cahaya akan dibelokkan. 

Hal ini terjadi karena kecepatan jalar gelombang cahaya dalam kaca berbeda dengan di 

udara. Harga indeks bias kaca tergantung pada warna dan panjang gelombang. Jika suatu 

cahaya putih yang terdiri dari beberapa gelombang dengan berbagai harga panjang 

gelombang datang miring pada permukaan kaca, maka tiap warna akan dibelokkan 
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dengan sudut yang berlainan. Peristiwa ini disebut dispersi (penyebaran) cahaya 

(Sutrisno, 1989). 

Prinsip huygens dalam teorinya tentang pantulan gelombang, bahwa jika suatu 

gelombang datang pada suatu penghalang maka gelombang itu akan dipantulkan dengan 

sudut pantul yang besarnya sama dengan sudut datang. Jika gelombang permukaan air 

masuk kedalam daerah dimana gelombang menjalar dengan kecepatan berbeda maka 

akan terjadi dua hal. Pertama terjadi gelombang pantul yang arah jalar gelombng 

pantulnya memenuhi hukum pantulan. Kedua, gelombang yang diteruskan arah 

perjalanannya berubah (Sutrisno, 1989). 

Jenis radiasi yang paling dikenal adalah cahaya kasat mata yakni cahaya yang 

dapat dilihat. Cahaya adalah semacam gelombang yang terbentuk di air jika ada benda 

yang jatuh didalamnya, gelombang ini akan menyebar dipermukaan air, dan jika 

gelombang ini mengenai rintangan padat maka akan dibentuk/dipantulkan gelombang 

baru. Jelasnya cahaya adalah radiasi apa saja yang panjang gelombangnya merangsang 

sensasi kecermelangan atau iluminasi pada retina mata. Apabila cahaya jatuh pada benda 

hambatan sebagian cahaya itu akan dipantulkan sebagian akan diserap dalam bentuk 

kalor. Cahaya terdiri dari gelombang dan panjang gelombangnya yang menentukan 

warna, yang terpanjang sekitar 16.000 cm dan menghasilkan warna merah dan yang 

terpendek kira-kira 1/28.000 cm dan menghasilkan warna violet. Diantara  keduanya 

terletak panjang gelombang warna-warna yang lain dari spektrum yang kasat mata. 

Bentangan warna ini disebut spektrum pancaran kontinyu. Jumlah radiasi yang 

dikeluarkan meningkat untuk benda yang lebih panas dan maksimum panjang 

gelombangnya menjadi lebih pendek. Menurut hukum Pemindahan produk panjang 
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gelombang yang memungkinkan benda-benda beradiasi mengeluarkan energi paling 

besar dan suhu mutlak adalah konstan (Anonymous, 1999). 

Makhluk hidup melalui organ-organnya menghasilkan getaran dengan berbagai 

frekuensi. Frekuensi getaran yang dibangkitkan berkisar 5 Hz sampai ke gelombang 

cahaya tergantung jenis organnya. Ada dua sumber getaran yang di bangkitkan makhluk 

hidup yaitu dari pita suara dan organ organ tubuh lainnya. Getaran atau suara yang 

dibangkitkan dari pita suara mempunyai makna tertentu  dan merupakan alat komunikasi 

antar sesamanya. Sedangkan getaran yang timbul dari organ-organ tubuh lainnya 

menunjukkan kondisi fisik maupun psikis makhluk bersangkutan. Demikian pula 

getaran yang diinduksi ke makhluk hidup dapat mempengaruhi tingkah laku dan 

pertumbuhan baik mempercepat maupun memperlambat (Antabany,dkk, 2004)   

Ikan tertarik pada cahaya melalui penglihatan (mata) dan rangsangan melalui 

otak (pineal region pada otak). Peristiwa tertariknya ikan pada cahaya disebut phototaxis 

(Ayodhoya, 1979). Reaksi ikan terhadap cahaya merupakan bentuk penyesuaian mata 

ikan terhadap intensitas cahaya yang ada dan dapat digolongkan ke dalam empat 

kelompok: pada waktu menerima cahaya, ikan akan mendekat kemudian menjauh 

kembali secara bergerombol; menyebar atau menghindar; mendekati sumber cahaya 

kemudian turun sedikit, dan  mendekati sumber cahaya (Fujaya, 2004) 
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2.6 Warna  

Dalam fisika, warna-warna lazim diidentifikasikan dari panjang gelombang. 

Merah, misalnya, memiliki panjang gelombang sekitar 625 - 740 nm, dan biru sekitar 

435 - 500 nm. Kumpulan warna-warna yang dinyatakan dalam panjang gelombang 

(biasa disimbolkan dengan λ) ini disebut spektrum warna. Gambar 5 memperlihatkan 

rentang spektrum warna dasar yang lazim kita lihat sehari-hari.  

 

Gambar 5. Spektrum cahaya berdasarkan panjang gelombang. 

http://febdian.net/ 

Warna-warna ini adalah komponen dari cahaya putih yang disebut cahaya 

tampak (visible light) atau gelombang tampak. Komponen lainnya adalah cahaya yang 

tak tampak (invisible light), seperti inframerah (di sebelah kanan warna merah) dan 

ultraviolet (di sebelah kiri jingga). Sinar putih yang biasa kita lihat (disebut juga cahaya 

tampak atau visible light) terdiri dari semua komponen warna dalam spektrum di atas - 

tentu saja ada komponen lain yang tidak terlihat, disebut invisible light. Alat paling 

sederhana yang sering dipakai untuk menguraikan warna putih adalah prisma kaca 

(Anonymous, 2007).  

Secara umum ada 6 warna utama yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru dan 

violet. Warna berhubungan dengan panjang gelombang dan cahaya. Warna dibelokkan 

menurut sudut yang berbeda-beda. Warna merah paling sedikit dibelokkan, kemudian 
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berturut–turut oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan violet.  Sebaliknya pengaruh 

hambatan terhadap gelombang violet akan lebih tegas sehingga cahaya yang disebarkan 

semakin besar. Semakin pendek panjang gelombang maka energi yang terkandung 

dalam cahaya itu  akan semakin besar. Kalorimeter digunakan untuk mengukur sifat –

sifat warna sesuai dengan panjang gelombang cahaya. Warna yang jelas dari benda tak 

tembus cahaya tergantung pada kualitas cahaya yang menimpanya. Seandainya struktur 

molekul suatu benda hanya dapat memantulkan cahaya biru, maka apabila disinari 

dengan cahaya putih maka benda itu akan menyerap semua panjang gelombang kecuali 

panjang gelombang cahaya biru. Apabila berkas cahaya biru menimpa permukaannya, 

berkas itu akan dipantulkan dan benda tersebut akan tampak biru. Misalnya diarahkan 

cahaya merah, maka cahaya merah akan diserap. Benda itu sama sekali tidak 

memantulkan warna dan akan tampak hitam (Anonymous, 1999). 

  

 

 

 



BAB III  MATERI DAN METODE 

 

3.1 Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat tangkap pancing cumi (squid jigger) yang 

dioperasikan di perairan Panarukan sebagai obyek penelitian sekaligus jumlah hasil 

tangkapan cumi-cumi yang diperoleh. 

3.1.1 Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Satu unit perahu. 

2. 2 unit rangkaian pancing cumi dengan umpan buatan berukuran sama yaitu 2,5 (80 

mm) dengan bahan fiber glass dan kayu masing-masing 6 buah berwarna putih, biru, 

hijau, ungu, merah muda, dan oranye. 

3. Cumi-cumi (Loligo pealei) sebagai objek pengukuran. 

4. Plastik berlebel. 

5. Timbangan kue. 

6. Alat tulis. 

7. Global Positioning System / GPS. 

8. Petunjuk waktu (jam). 

9. Secchi disk. 

10. Kalkulator dan komputer. 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode 

eksperimen merupakan suatu bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi faktor-faktor lain yang 

bisa mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat 

dari suatu perlakuan (Arikunto, 2002). Metode ini mengadakan penelitian terhadap 

pengaruh penggunaan umpan buatan (artificial bait) bentuk udang-udangan pada alat 

tangkap pancing cumi squid jigger dengan bahan dan warna yang berbeda terhahap hasil 

tangkapan cumi-cumi (Loligo pealei).  

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kerlompok (RAK) Faktorial dengan 12 perlakuan dan 4 kelompok. Adapun 12 

perlakuan tersebut adalah kombinasi bahan dan warna umpan buatan bentuk udang-

udangan yang berbeda, warna yang menjadi perlakuan adalah bagian punggung umpan 

sedangkan bagian perut umpan seluruhnya berwarna putih, yaitu : 

Aa : Perlakuan umpan bahan fiber glass dengan warna putih. 

Ab : Perlakuan umpan bahan fiber glass dengan warna biru. 

Ac : Perlakuan umpan bahan fiber glass dengan warna ungu. 

Ad : Perlakuan umpan bahan fiber glass dengan warna hijau. 

Ae : Perlakuan umpan bahan fiber glass dengan warna merah muda. 

Af : Perlakuan umpan bahan fiber glass dengan warna oranye. 

Ba : Perlakuan umpan bahan kayu dengan warna putih. 

Bb : Perlakuan umpan bahan kayu dengan warna biru. 

Bc : Perlakuan umpan bahan kayu dengan warna ungu. 
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Bd : Perlakuan umpan bahan kayu dengan warna hijau. 

Be : Perlakuan umpan bahan kayu dengan warna merah muda. 

Bf : Perlakuan umpan bahan kayu dengan warna oranye. 

Menurut Hanafiah (2004), sebagai patokan jumlah ulangan dianggap telah cukup 

baik bila memenuhi persamaan : 

( t − 1 )  ( r  − 1 ) ≥ 15 

dimana t adalah perlakuan dan r adalah ulangan, sehingga berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh jumlah ulangan sebanyak 4 (empat) kali. Ulangan ini dianggap 

sebagai kelompok. Untuk itu perlu dilakukan sebanyak 4 kali trip penangkapan untuk 

memperoleh data hasil pengukuran yang diperlukan.  

Percobaan dilakukan secara acak. Pengacakannya secara lengkap perkelompok, 

artinya hasil pengacakan untuk menempatkan perlakuan dalam suatu kelompok tidak 

boleh digunakan lagi untuk kelompok lainnya. Untuk percobaan faktorial jika yang 

digunakan RAK, maka modelnya adalah : 

ijkijjiijkY εαββαμ ++++= )( (Yitnosumarto,1991) 

i = 1, 2 … a      k= 1, 2 … n 

j = 1, 2 … b   

dimana : 

ijkY  : Hasil/nilai pengamatan untuk faktor A level ke-i, factor B level ke-j dan pada             

ulangan ke-k (untuk penelitian ini, faktor A = Bahan dan faktor B = Warna) 

μ  : Nilai tengah umum. 

iα  : Pengaruh faktor A pada level ke-i. 

jβ  : Pengaruh faktor B pada level ke-j. 
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ij)(αβ  : Interaksi AB pada level A ke-i, level B ke-j 

ijkε  : Galat percobaan untuk level ke-i (A), level ke-j (B) ulangan ke-k 

a : Banyaknya faktor A 

b : Banyaknya faktor B 

n : Banyaknya ulangan/ kelompok 

Untuk dapat menduga parameter-parameter di atas, maka diperlukan tabel 

Layout Percobaan.  

Tabel 1. Layout percobaan 

Perlakuan Trip (kelompok) Total 

Bahan Warna I II III IV  

a A a I  A a II  A a III  A a IV  T1 
b A b I A b II A b III A b IV T2 
c A c I A c II A c III A c IV T3 
d A d I A d II A d III A d IV T4 
e A e I A e II A e III A e IV T5 

A 

f A f I A f II A f III A f IV T6 
a B a I  B a II  B a III  B a IV  T7 
b B b I B b II B b III B b IV T8 
c B c I B c II B c III B c IV T9 
d B d I B d II B d III B d IV T10 
e B e I B e II B e III B e IV T11 

B 

f B f I B f II B f  III B f IV T12 
Total K1 K2 K3 K4 M 

Keterangan :  
A : Bahan Fiber glass    
B : Bahan Kayu  
a  : Warna putih  
b : Warna biru 
c : Warna ungu                                                                            
d : Warna hijau 
e : Warna merah muda 
f : Warna oranye  
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Faktor-faktor yang diasumsikan sama pada saat pelaksanaan pengambilan data di 

lapangan guna menghindari terjadinya bias : 

a. Lama waktu penangkapan 

b. Ukuran umpan, panjang tali dan jarak antar umpan pancing (konstruksi alat tangkap) 

c. Keahlian memancing 

d. Populasi cumi-cumi 

e. Posisi pengoperasian alat tangkap 

f. Kondisi oceanografi 

g. Kondisi meteorologi 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

• Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yang didapatkan dari 

hasil penelitian terhadap gejala obyek yang diselidiki, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Surakhmad, 1985). 

Data primer pada penelitian ini adalah data hasil dari eksperimen di lapangan. 

⇒ Desain penelitian pengumpulan data primer : 

1. Cumi-cumi (Loligo pealei) yang tertangkap pada masing-masing perlakuan bahan 

dan warna umpan dimasukkan plastik yang diberi label.  

2. Dihitung hasil tangkap cumi-cumi per ekor pada setiap perlakuan. 

3. Berat cumi-cumi hasil tangkap ditimbang per ekor pada saat didaratkan, dicatat 

menurut masing-masing perlakuan. 

4. Data tersebut dicatat dalam form data. 
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Selain itu data primer juga didapatkan dari wawancara terhadap nelayan 

mengenai spesifikasi perahu yang digunakan, penentuan fishing ground dan lainnya, 

serta observasi langsung terhadap kondisi lapang. 

• Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 

oleh orang di luar peneliti sendiri. Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh dari 

pustaka-pustaka, laporan-laporan, lembaga pemerintah dan masyarakat (Surakhmad, 

1985). 

3.4 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuat jadwal operasi penangkapan.  

2. Menentukan lama waktu penangkapan, dan masing-masing kelompok  (trip) 

lama waktunya disamakan yaitu 4 jam, dengan dasar rata-rata waktu 

penangkapan yang dilakukan nelayan. 

3. Menyiapkan 2 rangkaian pancing cumi dengan umpan buatan bentuk udang-

udangan berukuran sama yaitu 2,5 (80 mm) dengan bahan fiber glass dan kayu 

masing-masing 6 buah berwarna putih, biru, hijau, ungu, merah muda, dan 

orange. Sedangkan ukuran-ukuran lainnya (panjang main line, panjang branch 

line) di buat sama. 

4. Menyiapkan 1 unit perahu yang digunakan dalam penelitian. 
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5. Pelaksanaan :  

1. Melakukan operasi penangkapan : 

Monofilament 

Gulungan 
(Fishing spool) 

 2 rangkaian pancing cumi dioperasikan 

secara bersamaan. 

 Melakukan pengacakan pada masing-

masing warna umpan saat pengoperasian. 

Pengacakan yang paling sederhana yaitu 

menggunakan cara lotre 

(Yitnosumarto,1991). Hasil pengacakan 

warna umpan adalah sebagai berikut: 

Fiber Kayu

− Trip 1 : b, c, d, f, a, e. 

− Trip 2 : c, d, f, a, e, b. 

− Trip 3 : a, e, b, c, d, f. 

− Trip 4 : c, b, d, f, e, a. 

keterangan :  

a (putih), b (biru), c (ungu), d (hijau),  

e (merah muda) , dan f (oranye). 

 Jarak pengoperasian 2 rangkaian pancing 

cumi adalah 2 m untuk menghindari 

saling menyangkutnya alat tangkap. 

2. Menentukan koordinat posisi kapal dengan GPS. 

3. Mengukur kecerahan dengan secchi disk sebagai data penunjang 
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3.5 Analisa Data 

 

Penyusunan dan manajemen data pada penelitian ini merupakan tahapan kedua. 

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka data disusun dan dianalisa. Parameter uji 

analisa data pada penelitian ini adalah hasil tangkapan cumi-cumi dalam ekor dan berat. 

Tahapan Analisa data pada rancangan percobaan ini adalah sebagai berikut ; data 

mentah hasil penelitian dilakukan uji normalitas data, uji normalitas data dalam 

penelitian ini menggunakan program SPSS versi 12. kemudian jika data yang di peroleh 

berdistribusi tidak normal, maka untuk menormalkan data tersebut dilakukan 

transformasi data (Hanafiah, 2004). 

Analisa data yang dilakukan adalah Analysis of Variance (ANOVA) bila             

F hitung < 5 % dinyatakan tidak berbeda nyata, 5 % < F hitung < 1 % dinyatakan 

berbeda nyata dan F hitung > 1 % berbeda sangat nyata (Yitnosumarto,1991). 

Apabila uji F memberikan kesimpulan berbeda nyata maka dilanjutkan dengan 

uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk mengetahui perlakuan yang memberikan hasil 

tangkapan terbaik dengan membandingkan selisih rata-rata perlakuan dengan uji BNT 

5% dan 1% dengan ketentuan sebagai berikut : 

• Selisih ≤ BNT 5% berarti tidak berbeda nyata 

• BNT 5% < selisih < BNT 1% berarti berbeda nyata 

• Selisih ≥ BNT 1% berarti berbeda sangat nyata 

  



BAB IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 
4.1 Kondisi Topografi dan Geografi 

Wilayah perairan laut Situbondo mempunyai panjang pantai 168 km, lebar rata-

rata ± 11 km dengan luas daratannya 1.638,50 km², mempunyai ciri-ciri khusus yang 

menggambarkan kondisi daratannya terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan pantai 

dengan tingkat kesuburan tanah dan pola yang berbeda. Kabupaten Situbondo 

mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan luas wilayah laut 

yang dikelola adalah 1.142 km² (Anonymous, 2006d). 

Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo terletak pada 

ketinggian 0,5 meter sampai 5 meter dari permukaan air laut.  

Batas-batas wilayah Desa kilensari sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Selat Madura. 

Sebelah Selatan  : Desa Kendit. 

Sebelah Barat : Desa Klatakan/ Selat Madura. 

Sebelah Timur : Desa Wringin Anom. 

 

4.2 Keadaan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk Desa Kilensari cenderung mengalami peningkatan, dan 

pada tahun 2006 jumlah penduduk Desa Kilensari sebanyak 12.188 orang dari tahun 

2005 sebanyak 12.130 orang sehingga mengalami kenaikan 58 orang.Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 2. Pertumbuhan penduduk Desa Kilensari tahun 2006 

No Pertumbuhan penduduk Jumlah 

1 Penduduk tahun 2006 12.188 orang 

2 Penduduk tahun 2005 12.130 orang 

(Sumber : Kantor Desa Kilensari Kecamatan Panarukan) 

Tingkat pendidikan di Desa Kilensari tergolong kurang sebab sebagian besar 

penduduk berpendidikan SD dan sederajat sebanyak 4371 orang. sedangkan penduduk 

yang tidak pernah sekolah 995 orang. Penduduk yang telah menempuh tingkat sarjana 

(S1) sebanyak 205 orang. Adapun komposisi jenjang pendidikan di Desa Kilensari dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk Desa Kilensari tahun 2006 

No Keterangan Jumlah 

1 Pendidikan 10 th ke atas yang buta huruf 995 orang 

2 Pendidikan tidak tamat SD/ sederajat 200 orang 

3 Pendidikan tamat SD/ sederajat 4371 orang 

4 Pendidikan tamat SLTP/ sederajat 2715 orang 

5 Pendidikan tamat SLTA/ sederajat 1661 orang 

6 Pendidikan tamat D-1 771 orang 

7 Pendidikan tamat D-2 762 orang 

8 Pendidikan tamat D-3 751 orang 

9 Pendidikan tamat S-1 205 orang 

10 Pendidikan tamat S-2 3 orang 

11 Pendidikan tamat S-3 0 orang 

(Sumber : Kantor Desa Kilensari Kecamatan Panarukan) 
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4.3 Keadaan Alat Tangkap dan Armada Penangkapan 

Perahu yang digunakan oleh nelayan pancing cumi di Desa Kilensari terbuat dari 

bahan kayu baik yang menggunakan layar maupun motor. Ukuran perahu rata-rata 

cukup kecil dan kondisinya masih cukup bagus karena setiap selesai melakukan 

penangkapan selalu dilakukan perawatan. Untuk menjaga kondisi perahu agar tetap baik 

setiap hari dilakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi perahu sedangkan setiap 

beberapa  bulan sekali dilakukan pengecatan.  

Jumlah armada penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada tahun 2006 adalah 

sebanyak 278 buah dengan rincian pada tabel berikut : 

Tabel 4. Status kepemilikan sarana perikanan Desa Kilensari tahun 2006 

No Keterangan Jumlah 

1 Pemilik perahu tempel 181 orang 

2 Pemilik perahu/ sampan   97 orang 

3 Pemilik/ penanam rumput laut     0 orang 

4 Pemilik kolam/ empang     0 orang 

5 Pemilik tambak     0 orang 

6 Pemilik buruh perikanan     0 orang 
(Sumber : Kantor Desa Kilensari Kecamatan Panarukan) 

 
4.4  Kegiatan Usaha Perikanan 

Kegiatan usaha perikanan yang dominan di Kabupaten Situbondo diantaranya 

adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan usaha pemasaran ikan. Usaha 

penangkapan ikan di laut di Kabupaten Situbondo menyebar di semua kecamatan dan 

desa-desa pantai, termasuk Desa Kilensari Kecamatan Panarukan yang mana  

pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Panarukan terletak di desa ini. Tidak 

jauh dari PPI juga terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada pada satu lokasi 
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dengan KUD Mina yang merupakan lembaga yang bertindak sebagai pengelolah TPI 

dan penyelenggara pelelangan ikan.  

Kegiatan penangkapan ikan dipengaruhi oleh musim dimana pada saat musim 

kemarau ikan meningkat sedangkan pada musim hujan para nelayan banyak yang tidak 

melakukan penangkapan dikarenakan adanya angin barat. Sehingga hal ini akan 

berdampak pula pada usaha perikanan baik pengolahan maupun pemasaran. 

Tabel 5. Produksi dan nilai per jenis ikan Kabupaten Situbondo tahun 2006 

Produksi No Jenis Ikan Ton Nilai (Rp.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Layang 
Kembung 
Tongkol 
Teri 
Lemuru 
Petek 
Cucut 
Manyung 
Kerapu 
Pare 
Bambangan 
Kurisi 
Beloso 
Kakap 
Bawal putih 
Belanak 
Selar 
Rajungan 
Kepiting 
Cumi-cumi 
Udang lain 
Ikan lainnya 

1.537,49
223,81

1.168,41
306,44

1.483,67
96,56
81,64
12,07
33,36

106,92
114,85
385,56
270,80
72,45
25,70
14,30
92,68
4,16
0,79

13,35
27,16

207,56

9.302.863.500 
1.244.265.000 
8.785.640.000 
2.321.760.000 
2.669.912.000 

278.190.000 
188.545.000 
25.810.000 

567.930.000 
168.970.000 

1.737.430.000 
2.070.090.000 

643.345.000 
738.790.000 
153.520.000 
72.150.000 

265.958.000 
36.820.000 
13.104.000 

144.000.000 
795.080.000 
463.820.000 

 Jumlah 6.279,73 32.687.992.500 
Sumber : Survey Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2006 
 
 

 

 



BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Hasil Tangkapan 

Hasil tangkapan cumi-cumi (Loligo pealei) pada penelitian pengaruh 

penggunaan umpan buatan (artificial bait) bentuk udang-udangan pada alat tangkap 

pancing cumi squid jigger dengan bahan dan warna yang berbeda adalah seberat 945 gr 

atau sejumlah 15 ekor. Berat dan jumlah hasil tangkapan pada perlakuan Aa (bahan fiber 

glass dengan warna putih) sebesar 240 gr atau 4 ekor, perlakuan Ab (bahan fiber glass 

dengan warna biru) tidak mendapatkan hasil tangkap, perlakuan Ac (bahan fiber glass 

dengan warna ungu) tidak mendapatkan hasil tangkap, perlakuan Ad (bahan fiber glass 

dengan warna hijau) sebesar 70 gr atau 1 ekor, perlakuan Ae (bahan fiber glass dengan 

warna merah muda) sebesar 190 gr atau 3 ekor, perlakuan Af (bahan fiber glass dengan 

warna oranye) sebesar 320 gr atau 5 ekor, perlakuan Ba (bahan kayu dengan warna 

putih) tidak mendapatkan hasil tangkap, perlakuan Bb (bahan kayu dengan warna biru) 

tidak mendapatkan hasil tangkap, perlakuan  Bc (bahan kayu dengan warna ungu) tidak 

mendapatkan hasil tangkap, perlakuan Bd (bahan kayu dengan warna hijau) sebesar 65 

gr atau 1 ekor, perlakuan Be (bahan kayu dengan warna merah muda) tidak 

mendapatkan hasil tangkap, perlakuan Bf (bahan kayu dengan warna oranye) sebesar 65 

gr atau 1 ekor. Data lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1. 
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Tabel 6.  Hasil tangkapan cumi-cumi berdasarkan bahan umpan alat tangkap  

Jumlah tangkapan  
Fiber glass Kayu Trip 

ekor gr ekor gr 
I 2 150 0 0 
II 4 230 1 65 
III 1 70 0 0 
IV 6 370 1 60 

total 13 820 2 125 
 
Dalam penelitian hasil tangkapan cumi-cumi berdasarkan bahan umpan alat 

tangkap terangkum pada tabel 6. Tangkapan terbanyak didapatkan dari umpan bahan 

fiber glass dengan total hasil tangkapan adalah 820 gr, kemudian umpan bahan kayu 

didapatkan total hasil tangkapan adalah 125 gr.  

Tabel 7.  Hasil tangkapan cumi-cumi berdasarkan warna umpan alat tangkap  

Jumlah tangkapan  

Putih Biru Ungu Hijau Merah 
muda Oranye Trip 

ekor gr ekor gr ekor gr ekor gr ekor gr ekor gr 
I 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90 
II 1 50 0 0 0 0 1 70 0 0 3 175
III 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 0 0 
IV 2 130 0 0 0 0 1 60 2 120 2 120

total 4 240 0 0 0 0 2 130 3 190 6 385
 

Hasil tangkapan cumi-cumi berdasarkan warna umpan alat tangkap terangkum 

pada tabel 7. Tangkapan terbanyak didapatkan dari umpan warna oranye sebesar 385 gr 

atau 6 ekor, kemudian pada warna putih sebesar 240 gr atau 4 ekor, kemudian warna 

merah muda sebesar 190 gr atau 3 ekor, kemudian pada warna hijau sebesar 130 gr atau 

2 ekor, kemudian warna biru dan ungu tidak mendapatkan hasil tangkap. 

 

 

 



 38

5.1.2  Analisa Data Hasil Tangkapan Cumi-cumi 

Sebelum analisa data untuk mencari pengaruh yang paling utama pada penelitian 

ini, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan program SPSS versi 12 hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 8. Hasil uji normalitas data. 
 

F df1 df2 Sig. 
5.239 11 36 .000

 

5.1.2.1  Analisa Data Hasil Tangkapan Cumi-cumi (Dalam Ekor) 

Untuk hasil analisa ragam pengaruh bahan dan warna umpan yang berbeda 

terhadap hasil tangkapan cumi-cumi (dalam ekor) dapat dilihat pada tabel 10 : 

Tabel 9. Analisa ragam (uji F) pengaruh bahan dan warna umpan yang berbeda terhadap 

hasil tangkapan cumi-cumi (dalam ekor) 

Sebaran Keragaman db JK KT F Hitung F 5 % F 1 % 

Kelompok 3 0,36 0,12 2,42ns 2,89 4,44 
P. Kombinasi 11 1,79 0,16    

Warna 5 0,73 0,15 2,92* 2,50 3,63 
Bahan 1 0,52 0,52            10,43** 4,14 7,47 

Interaksi 5 0,54 0,11 2,15ns 2,50 3,63 
Galat 33 1,65 0,05    
Total 47      

 Keterangan :  

ns : tidak berbeda nyata 

* : berbeda nyata 

** : berbeda sangat nyata 

 
Dari tabel 9 pada hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa perlakuan bahan 

umpan yang berbeda berpengaruh sangat nyata pada taraf uji 1 % sehingga terima H1. 

Perlakuan warna umpan yang berbeda juga berpengaruh nyata pada taraf uji 5 % 
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sehingga terima H1. Dan perlakuan interaksi bahan dan warna umpan yang berbeda tidak 

berpengaruh nyata sehingga terima H0. 

Karena perlakuan bahan umpan berbeda sangat nyata (lihat tabel 9) maka 

dilanjutkan uji BNT. Hasil Uji BNT pengaruh perbedaan bahan umpan terhadap hasil 

tangkap dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini. 

Tabel 10. Uji BNT pengaruh perbedaan bahan umpan terhadap hasil tangkap 

Rata- rata B 
(3,01) 

A 
(3,85) Notasi 

B(3,01) - - a 
A(3,85) 0,84 ** - b 

Keterangan : 

** : berbeda sangat nyata 

Karena perlakuan warna umpan berbeda nyata (lihat tabel 9) maka dilanjutkan 

uji BNT. Hasil Uji BNT pengaruh perbedaan warna umpan terhadap hasil tangkap dapat 

dilihat pada tabel 11 dibawah ini. 

Tabel 11. Uji BNT pengaruh perbedaan warna umpan terhadap hasil tangkap 

Rata- rata c(2,84) b(2,84) d(3,35) e(3,53) a(3,79) f(4,22) Notasi 

c(2,84) - - - - - - a 
b(2,84) - - - - - - a 
d(3,35) 0,51** 0,51** - - - - b 
e(3,53) 0,69** 0,69** 0,18ns - - - b 
a(3,79) 0,95** 0,95** 0,44** 0,26* - - c 
f(4,22) 1,38** 1,38** 0,87** 0,69** 0,43** - d 

Keterangan :  

ns : tidak berbeda nyata 

* : berbeda nyata 

** : berbeda sangat nyata 
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5.1.2.2  Analisa Data Hasil Tangkapan Cumi-cumi (Berat Dalam Gram) 

Kemudian untuk hasil analisa ragam pengaruh bahan dan warna umpan yang 

berbeda terhadap hasil tangkapan cumi-cumi (berat dalam gram) dapat dilihat pada tabel 

12 dibawah ini : 

Tabel 12. Analisa ragam (uji F) pengaruh bahan dan warna umpan yang berbeda 

terhadap hasil tangkapan cumi-cumi (berat dalam gram) 

Sebaran 
Keragaman db JK KT F Hitung F 5 % F 1 % 

Kelompok 3 49 16,33 1,87ns 2,89 4,44 
P.Kombinasi 11 295,30 26,85    

Warna 5 124,13 24,83 2,85* 2,50 3,63 
Bahan 1 86                  86 9,86** 4,14 7,47 

Interaksi 5 85,18 17,04 1,95ns  2,50 3,63 
Galat 33 287,72 8,72    
Total 47      

Keterangan :  

ns : tidak berbeda nyata 

* : berbeda nyata 

** : berbeda sangat nyata 

Dari tabel 12 pada hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa perlakuan bahan 

umpan yang berbeda berpengaruh sangat nyata pada taraf uji 1 % sehingga terima H1. 

Perlakuan warna umpan yang berbeda juga berpengaruh nyata pada taraf uji 5 % 

sehingga terima H1. Dan perlakuan interaksi bahan dan warna umpan yang berbeda tidak 

berpengaruh nyata sehingga terima H0. 

Karena perlakuan bahan umpan berbeda sangat nyata (lihat tabel 12) maka 

dilanjutkan uji BNT. Hasil Uji BNT pengaruh perbedaan bahan umpan terhadap hasil 

tangkap dapat dilihat pada tabel 13 dibawah ini. 
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Tabel 13. Uji BNT pengaruh perbedaan bahan umpan terhadap hasil tangkap 

Rata- rata B 
(5.25) 

A 
(15.96) Notasi 

B(5.25) - - a 
A(15.96) 10,71** - b 

Keterangan : 

** : berbeda sangat nyata 

Karena perlakuan warna umpan berbeda nyata (lihat tabel 12) maka dilanjutkan 

uji BNT. Hasil Uji BNT pengaruh perbedaan warna umpan terhadap hasil tangkap dapat 

dilihat pada tabel 14 dibawah ini. 

Tabel 14. Uji BNT pengaruh perbedaan warna umpan terhadap hasil tangkap 

Rata- rata c(2.84) b(2.84) d(10.22) e(11.82) a(14.93) f(20.97) Notasi 

c(2.84) - - - - - - a 
b(2.84) - - - - - - a 
d(10.22) 7,38** 7,38** - - - - b 
e(11.82) 8,98** 8,98** 1,6ns - - - b 
a(14.93) 12,09** 12,09** 4,71** 3,11* - - c 
f(20.97) 18,13** 18,13** 10,75** 9,15** 6,04** - d 

Keterangan :  

ns : tidak berbeda nyata 

* : berbeda nyata 

** : berbeda sangat nyata 

 
5.1.3 Daerah Penangkapan 

Lokasi daerah penangkapan (fishing ground) untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 15 berikut : 

Tabel 15. Lokasi daerah penangkapan (fishing ground) pada tiap trip 

No Trip Lokasi 
1 Trip1 7°40'58.19"S 113°53'30.07"E 
2 Trip2 7°40'39.12"S 113°53'43.95"E 
3 Trip3 7°40'49.03"S 113°54'11.71"E 
4 Trip4 7°40'13.49"S 113°54'40.53"E 
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5.1.4 Kecerahan Perairan 

Pada lokasi daerah penangkapan telah diukur tingkat kecerahan perairan 

(kecerahan yang dimaksud adalah kecerahan perairan pada malam hari yang diukur 

dibawah lampu petromak perahu) adalah pada tabel 16 berikut : 

Tabel 16. Kecerahan perairan pada tiap trip 

No Trip Kecerahan 

1 Trip1 5,63 m 

2 Trip2 5,31 m 

3 Trip3 3,2 m 

4 Trip4 5,57 m 
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5.2 Pembahasan  

5.2.1 Hasil Tangkapan 

Dari hasil tangkapan cumi-cumi pada semua perlakuan kombinasi antara bahan 

dan warna umpan (lihat lampiran 1) menunjukkan bahwa perlakuan Af (bahan fiber 

glass dengan warna oranye) memperoleh hasil tangkapan cumi-cumi yang paling besar. 

Hasil tangkap pada perlakuan tersebut menunjukkan pengaruh umpan bahan fiber glass 

yang lebih kuat dari pada perlakuan umpan warna oranye, hal ini diduga karena fungsi 

dari bahan fiber glass yang apabila tersinari oleh cahaya lampu petromak, maka akan 

menjadikan pantulan dari bahan tersebut lebih maksimal dalam menunjukkan 

pengaruhnya untuk merangsang cumi-cumi sebagai tujuan penangkapan. Karena cumi-

cumi sebagai hewan akuatik yang bersifat fototaksis positif, hal ini diduga adanya 

ketertarikan pada umpan dengan bahan fiber glass, karena bahan ini mempunyai plastic 

lens yang berfungsi memantulkan sinar seperti fungsi sisik ikan yang mengkilat. 

5.2.2 Analisa Data Hasil Tangkapan Cumi-cumi  

Keterangan dari uji normalitas data (lihat tabel 8) Nilai (P>0,05) menunjukkan 

bahwa terima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal 

maka untuk menormalkan data tersebut dilakukan transformasi data (Hanafiah, 2004). 

Kemudian dapat dilanjutkan uji anova atau analisa sidik ragam yang diteruskan dengan 

uji Beda Nyata Terkecil (BNT) apabila hasil yang didapat berbeda nyata atau sangat 

berbeda nyata. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

5.2.2.1 Analisa Data Hasil Tangkapan Cumi-cumi Dalam Ekor  

Dari hasil perhitungan analisa sidik ragam (uji F) di atas terhadap data hasil 

tangkapan cumi-cumi dalam ekor (lihat tabel 9) menunjukkan bahwa : 
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F hitung perlakuan kelompok lebih kecil dari F tabel 5%,  hal ini menunjukkan 

bahwa keheterogenitas setiap kelompok percobaan atau media percobaan masih dapat 

dikatakan nisbi  homogen, sehingga dalam penelitian ini masih dapat menonjolkan 

beberapa pengaruh-pengaruh utama yang menjadi perlakuan percobaan.   

F hitung perlakuan bahan lebih besar dari F tabel 1%, hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan bahan umpan yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap jumlah hasil tangkapan cumi-cumi dalam ekor, Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa cumi-cumi (Loligo pealei)  mempunyai respon terhadap semua 

jenis bahan yang dicobakan, namun respon tertinggi didapatkan pada umpan dengan 

bahan fiber glass (lihat tabel 10) untuk hasil analisa uji BNT. Hasil tangkapan dari bahan 

fiber glass lebih besar dari pada hasil tangkapan dari bahan kayu (lihat tabel 6). Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya hal ini diduga karena bahan fiber glass lebih berkilat 

untuk memantulkan cahaya dan warna dari bahan tersebut, bahan fiber glass juga 

memiliki plastic lens yang lebih memperbesar pemantulan cahaya dibandingkan bahan 

kayu. Gunarso (1985) mengatakan, benda-benda yang memantulkan cahaya, seperti 

misalnya potongan-potongan cermin, telah lama dimanfaatkan bagi penangkapan cumi-

cumi (loligo sp) dan gurita. Efek yang sama juga dilakukan dengan menggunakan kulit 

kerang yang bercahaya warna-warni. 

F hitung perlakuan warna  lebih besar dari F tabel 5%, hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan warna yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

jumlah hasil tangkapan cumi-cumi dalam ekor, Hasil tangkapan menurut warna umpan 

yang berbeda (lihat tabel 7), yaitu warna umpan oranye mendapatkan hasil tangkapan 

lebih besar dari pada warna umpan yang lain (lihat tabel 11) untuk hasil analisa uji BNT. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
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Pongsapan et al. (2001) pada penangkapan sotong buluh dengan menggunakan alat 

tangkap jigs memakai 4 warna yaitu biru, merah, hijau, dan oranye mendapatkan hasil 

tangkapan tertinggi pada umpan berwarna biru. Namun pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hamzah dan Sumadiharga (1993) penangkapan cumi-cumi jenis Loligo 

singhalensis akan berhasil baik jika menggunakan umpan warna merah, Loligo edulis 

dengan warna kuning. Penelitian yang mirip dilakukan oleh Yusuf dan Hamzah (1996) 

mengemukakan, cumi-cumi jenis Doryteuthis singhalensis yang senang terhadap semua 

sinar, namun respon tertinggi ternyata pada sinar merah. Dari beberapa contoh penelitian 

tersebut  menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis cumi-cumi yang lebih tertarik 

dengan umpan yang mempunyai panjang gelombang tinggi yaitu Loligo singhalensis, 

Loligo edulis, Doryteuthis singhalensis dan pada penelitian ini yaitu  Loligo pealei. Hal 

ini  menunjukkan bahwa terjadi perbedaan berbagai jenis cumi dalam merespon warna, 

yang mana hal ini  diduga erat kaitannya dengan aktivitas “cone” dan “rod”. Tabrani 

(1985) dalam Pongsapan (2001), menyatakan bahwa kemampuan organisme akuatik 

untuk melihat sangat tergantung pada aktivitas “cone” dan “rod” yang terdapat pada 

retina mata untuk menyerap cahaya. Selanjutnya dikatakan bahwa penglihatan dengan 

“rod” sangat sensitif terhadap cahaya remang-remang, sedangkan penglihatan dengan 

“cone” digunakan dalam keadaan cukup cahaya. 

F hitung interaksi perlakuan bahan dan warna lebih kecil dari F tabel 5%. hal ini 

menunjukkan bahwa interaksi antara bahan dan warna umpan tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata pada perhitungan dalam ekor. Hasil ini menunjukkan bahwa 

fungsi pengaruh bahan dan warna sama saja atau bersifat antagonis (saling menekan 

pengaruh masing-masing) sehingga akan merugikan jika diterapkan bersama-sama. 
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Rekomendasi dari penelitian ini  adalah diterapkan salah satu baik bahan maupun warna 

(Hanafiah, 2004) 

5.2.2.2 Analisa Data Hasil Tangkapan Cumi-cumi (Berat Dalam Gram) 

Dari hasil perhitungan analisa sidik ragam (uji F) terhadap data hasil tangkapan 

cumi-cumi dalam berat (lihat tabel 12) menunjukkan bahwa F hitung perlakuan 

kelompok lebih kecil dari F tabel 5%, F hitung perlakuan bahan lebih besar dari F tabel 

1%, F hitung perlakuan warna  lebih besar dari F tabel 5%, dan F hitung interaksi 

perlakuan bahan dan warna lebih kecil dari F tabel 5%. Sama halnya pada analisa hasil 

tangkapan cumi-cumi dalam ekor (lihat tabel 9). Kesamaan analisa data menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam menganalisa hasil tangkapan baik dalam 

ekor maupun dalam berat. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil tangkapan baik dalam 

ekor maupun dalam berat mempunyai nilai yang kecil atau sedikitnya hasil tangkapan. 

Sedikitnya hasil tangkap cumi-cumi pada penelitian ini diduga karena musim 

cumi pada saat itu belum mencapai puncaknya. Karena puncak musim cumi menurut 

keterangan nelayan setempat terjadi pada bulan september sampai bulan oktober atau 

bulan-bulan yang mendekati musim penghujan. 

5.2.3 Daerah Penangkapan 

Daerah penangkapan pada saat penelitian adalah di perairan pantai. Cumi-cumi 

merupakan salah satu jenis hewan neritik yang hidup bergerombol dan terkonsentrasi 

pada perairan pantai yang mempunyai ekosistem lamun dan karang, dengan daerah 

sebaran mulai dari permukaan hingga kedalaman 100 m (Roper et al., 1984; Hamzah 

dan Manik, 1991 dalam Pongsapan et al., 2001).  
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Lokasi daerah penangkapan yang tertera pada tabel 15 menunjukkan bahwa jarak 

lokasi antara trip 1 – trip 4 tidak memperlihatkan perbedaan jarak yang cukup jauh. Hal 

ini menunjukkan bahwa lokasi daerah penangkapan pada tiap trip berada pada satu 

wilayah perairan. 

5.2.4 Kecerahan Perairan 
 

Dari data hasil kecerahan (lihat tabel 16), menunjukkan bahwa kecerahan berada 

pada kisaran 3,2-5,63 m. Menurut Pongsapan et al. (2001), kecerahan daerah 

pemancingan berada pada kisaran 3-5 m masih layak sebagai daerah pemancingan cumi-

cumi. Hal ini terbukti dari beberapa warna umpan yang diuji ternyata memperlihatkan 

hasil yang berbeda-beda. 



BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian “Pengaruh Penggunaan Umpan Buatan Bentuk Udang-

Udangan Dengan Bahan Dan Warna Yang Berbeda Pada Alat Tangkap Pancing Cumi 

Squid Jigger Terhadap Hasil Tangkap Cumi-Cumi (Loligo Pealei) Di Perairan 

Panarukan Situbondo ” yang telah dilakukan selama ini, ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan : 

 Penggunaan umpan buatan dengan bahan  yang berbeda dalam pengoperasian alat 

tangkap pancing cumi memberikan hasil tangkapan yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dimana pada penggunaan bahan fiber glass lebih baik dari pada bahan 

kayu. 

 Penggunaan warna yang berbeda dalam pengoperasian alat tangkap pancing cumi 

memberikan hasil tangkapan yang berbeda nyata (P<0,05). Tangkapan terbanyak 

didapatkan dari umpan warna oranye, kemudian warna putih, kemudian warna 

merah muda, kemudian pada warna hijau, sedangkan untuk warna biru dan ungu 

tidak mendapatkan hasil tangkap.  

 Interaksi antara bahan dan warna yang berbeda terhadap alat tangkap pancing cumi 

tidak memberikan hasil tangkapan yang berbeda (P>0,05). ini berarti bahwa 

pengaruh bahan dan warna sama saja atau bersifat antagonis (saling menekan 

pengaruh masing-masing).  
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian di perairan Panarukan 

selama ini adalah : 

 Sebaiknya dalam melakukan penangkapan cumi-cumi (Loligo pealei), diharapkan 

pemakaian umpan dari bahan fiber glass untuk lebih diutamakan.  

 Sebaiknya dalam melakukan penangkapan cumi-cumi, diharapkan pemakaian 

umpan warna oranye untuk lebih diutamakan. 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam penangkapan cumi-cumi dengan 

menggunakan umpan yang berbeda dengan waktu penelitian pada musim puncak 

cumi. 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam penangkapan cumi-cumi dengan 

menggunakan ukuran umpan yang berbeda. 
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Lampiran 1. Hasil Tangkapan Cumi-cumi 
 

Tabel 17.  Hasil tangkapan cumi-cumi berdasarkan bahan dan warna umpan alat tangkap 

selama penelitian  

 

Perlakuan Trip (kelompok) 

I II III IV 

Total 
 

Bahan Warna ekor gr ekor gr ekor gr ekor gr ekor gr 
a 1 60 1 50 0 0 2 130 4 240 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 1 70 0 0 0 0 1 70 
e 0 0 0 0 1 70 2 120 3 190 

A 

f 1 90 2 110 0 0 2 120 5 320 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 

f 0 0 1 65 0 0 0 0 1 65 
Total 2 150 5 295 1 70 7 430 15 945 
Keterangan :  
A : Bahan Fiber    
B : Bahan Kayu  
a  : Warna putih  
b : Warna biru 
c : Warna ungu                                                                            
d : Warna hijau 
e : Warna merah muda 
f : Warna oranye  
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Gambar Hasil Penelitian 
 

 
 

Gambar 6. Alat Tangkap Pancing Cumi 
 

 
 

Gambar 7. GPS (Global Positioning System), Secchi disk dan Timbangan 
 

 
 

Gambar 8. Cumi-cumi (Loligo pealei) Hasil Tangkapan 
 
 



 55

 
 

Gambar 9. Perahu Layar 
 

 

 
 

Gambar 10. Pengoperasian Alat Tangkap Saat Penelitian 
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Gambar 11. Lokasi Fishing Ground 
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Lampiran 2. Analisa Data Hasil Tangkapan Selama penelitian 

Data hasil tangkapan cumi-cumi menurut kelompok dan perlakuan dalam (ekor) setelah 

ditransformasi akar kuadrat :   2/1+y  

Perlakuan Trip (kelompok) 

Bahan Warna I II III IV 
Total Rerata 

a 1,22 1,22 0,71 1,58 4,73 1,1825 
b 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
c 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
d 0,71 1,22 0,71 0,71 3,35 0,8375 
e 0,71 0,71 1,22 1,58 4,22 1,055 

A 

f 1,22 1,58 0,71 1,58 5,09 1,2725 
a 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
b 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
c 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
d 0,71 0,71 0,71 1,22 3,35 0,8375 
e 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 

B 

f 0,71 1,22 0,71 0,71 3,35 0,8375 

Total 9,54 10,92 9,03 11,64 41,13  
1. Analisa jumlah kuadrat utama 

Faktor Koreksi (FK) = 41,13²/48 

                      = 35,24 

JK Total  = (1,22²+ 1,22² +……+ 0,71²) – 35,24  

                      = 39,06 – 35,24= 3,81 

JK Kelompok =  ( 9,54² +10,92² + 9,03² + 11,64²) – 35,24   

                                                                         12 

                                        = 35,61 – 35,24 

  = 0,36 

JK Perlakuan = (4,73²+ 2,84² + 2,84² + ... + 3,35²) – 35,24  

Kombinasi                            4 

                      = 37,04 – 35,24 

  = 1,79 
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2. Analisa Faktorial 

Warna Bahan a b c d e f Total Rata-rata 

A 4,73 2,84 2,84 3,35 4,22 5,09 23,07 3,85
B 2,84 2,84 2,84 3,35 2,84 3,35 18,06 3,01

Total 7,57 5,68 5,68 6,7 7,06 8,44 41,13  
Rata-rata 3,79 2,84 2,84 3,35 3,53 4,22   

 
JK Bahan  = (23,07 ²) + (18,06²) – 35,24                             

                               24 

  = 35,77 – 35,24 = 0,52 

JK Warna = (4,73+ 2,84)² +....+(5,09+3,35)² – 35,24                            

              8 

  = 35,97 – 35,24 = 0,73 

JK Interaksi = 1,79 – 0,73– 0,52  

  = 0,54 

JK Galat  = 3,81 – 0,36 – 1,79  

  = 1,65 

3. Analisa Ragam 

Sebaran Keragaman db JK KT F Hitung F 5 % F 1 % 

Kelompok 3 B 
0,36 

B/3 
0,12 

(B/3),(G/33) 
2,42ns 2,89 4,44 

P. Kombinasi 11 C 
1,79 

C/11 
0,16    

Warna 5 D 
0,73 

D/5 
0,15 

(D/5),(G/33) 
2,92* 2,50 3,63 

Bahan 1 E 
0,52 

E/1 
0,52 

(E/1),(G/33) 
           10,43** 4,14 7,47 

Interaksi 5 F 
0,54 

F/5 
0,11 

(F/5),(G/33) 
2,15ns 2,50 3,63 

Galat 33 G 
1,65 

G/33 
0,05    

Total 47      

Keterangan :  
ns : tidak berbeda nyata 
* : berbeda nyata 
** : berbeda sangat nyata 
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4. UJI BNT (Beda Nyata Terkecil) 

a. Bahan 

Karena perlakuan bahan berbeda sangat nyata maka dilanjutkan uji BNT 

SED bahan  = 
g
KTGx2  

  = 
24

05,02 x   

  = 0,06 
BNT 5% = t 5% x SED 
               = 2,035 x 0,06 
               = 0,12 
BNT 1% = t 1% x SED 
               = 2,733 x 0,06 
               = 0,16 

 
Tabel Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perbedaan bahan terhadap hasil tangkap 

Rata- rata B 
(3,01) 

A 
(3,85) Notasi 

B(3,01) - - a 
A(3,85) 0,84 ** - b 

Keterangan : 
ns : tidak berbeda nyata 
* : berbeda nyata 
** : berbeda sangat nyata 

 
Kesimpulan : 
-Perlakuan A dan B berbeda dimana perlakuan A lebih baik dari perlakuan B. 
 
b. Warna 

Karena perlakuan warna berbeda nyata maka dilanjutkan uji BNT 

SED warna  = 
g
KTGx2  

  = 
8

05,02 x   

  = 0,11 
BNT 5% = t 5% x SED 
               = 2,035 x 0,11 
               = 0,22 
BNT 1% = t 1% x SED 
               = 2,733 x 0,11 
               = 0,30 
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Tabel Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perbedaan warna terhadap hasil tangkap 

Rata- rata c(2,84) b(2,84) d(3,35) e(3,53) a(3,79) f(4,22) Notasi 

c(2,84) - - - - - - a 
b(2,84) - - - - - - a 
d(3,35) 0,51** 0,51** - - - - b 
e(3,53) 0,69** 0,69** 0,18ns - - - b 
a(3,79) 0,95** 0,95** 0,44** 0,26* - - c 
f(4,22) 1,38** 1,38** 0,87** 0,69** 0,43** - d 

Keterangan :  
ns : tidak berbeda nyata 
* : berbeda nyata 
** : berbeda sangat nyata 
Kesimpulan :  
-Pengaruh warna yang paling baik adalah perlakuan f, diikuti a, e, d, b dan c.   
 
Hasil analisa ragam perlakuan kombinasi antara bahan dan warna umpan terhadap hasil 
tangkapan menggunakan microsoft office excel XP 

SUMMARY Count Sum Average Variance   
Row 1 4 4.73 1.1825 0.128025   
Row 2 4 2.84 0.71 0   
Row 3 4 2.84 0.71 0   
Row 4 4 3.35 0.8375 0.065025   
Row 5 4 4.22 1.055 0.1803   
Row 6 4 5.09 1.2725 0.169425   
Row 7 4 2.84 0.71 0   
Row 8 4 2.84 0.71 0   
Row 9 4 2.84 0.71 0   
Row 10 4 3.35 0.8375 0.065025   
Row 11 4 2.84 0.71 0   
Row 12 4 3.35 0.8375 0.065025   
       
Column 1 12 9.54 0.795 0.039409   
Column 2 12 10.92 0.91 0.096109   
Column 3 12 9.03 0.7525 0.021675   
Column 4 12 11.64 0.97 0.156327   
       
       
ANOVA       

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 1.794356 11 0.163123 3.253851 0.004212 2.093254
Columns 0.364106 3 0.121369 2.420965 0.083524 2.891564
Error 1.654369 33 0.050132    
       
Total 3.812831 47         
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Data hasil tangkapan cumi-cumi menurut kelompok dan perlakuan dalam berat (gram) 

setelah ditransformasi akar kuadrat :   2/1+y  

Perlakuan Trip (kelompok) 

Bahan Warna I II III IV 
Total Rerata 

a 7,78 7,11 0,71 11,42 27,02 6,755 
b 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
c 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
d 0,71 8,4 0,71 0,71 10,53 2,6325 
e 0,71 0,71 8,4 10,98 20,8 5,2 

A 

f 9,51 10,51 0,71 10,98 31,71 7,9275 
a 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
b 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
c 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 
d 0,71 0,71 0,71 7,78 9,91 2,4775 
e 0,71 0,71 0,71 0,71 2,84 0,71 

B 

f 0,71 8,09 0,71 0,71 10,22 2,555 

Total 24,39 39,79 16,21 46,84 127,23  
 

1. Analisa jumlah kuadrat utama 

Faktor Koreksi (FK) = 127,23²/48  

  = 337,24 

JK Total  = (7,78² + 7,11² +……+0,71²) – 337,24              

  = 969,27 – 337,24= 632,03 

JK Kelompok = (24,39²+ 39,79² + 16,21² + 46,84² ) – 337,24  

     12 

  = 386,24 – 337,24 

  = 49 

JK Perlakuan Kombinasi = (27,02² + 2,84² + … + 10,22²) – 337,24 

    4 

  = 632,54 – 337,24 

  = 295,30 
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2. Analisa Faktorial 

Warna Bahan a b c d e f 
Total Rata-rata 

A 27,02 2,84 2,84 10,53 20,8 31,71 95,74 15,96
B 2,84 2,84 2,84 9,91 2,84 10,22 31,49 5,25

Total 29,86 5,68 5,68 20,44 23,64 41,93 127,23  
Rata-rata 14,93 2,84 2,84 10,22 11,82 20,97   

 
JK Bahan  = (95,74)² + (31,49)² – 337,24                             

    24 

  = 423,24 – 337,24 = 86 

JK Warna = (27,02+ 2,84)² +....+(31,71+10,22)² – 337,24                          

     8   

  = 461,36 – 337,24 = 124,13 

JK Interaksi = 295,30 – 124,13– 86   

  = 85,18 

JK Galat  = 632,03 – 49 – 295,30   

  = 287,72 

3. Analisa Ragam 

Sebaran 
Keragaman db JK KT F Hitung F 5 % F 1 % 

Kelompok 3 B 
49 

B/3 
16,33 

(B/3),(G/33) 
1,87ns 2,89 4,44 

P.Kombinasi 11 C 
295,30 

C/11 
26,85    

Warna 5 D 
124,13 

D/5 
24,83 

(D/5),(G/33) 
2,85* 2,50 3,63 

Bahan 1 E 
86 

E/1 
                 86 

(E/1),(G/33) 
9,86** 4,14 7,47 

Interaksi 5 F 
85,18 

F/5 
17,04 

(F/5),(G/33) 
1,95ns  2,50 3,63 

Galat 33 G 
287,72 

G/33 
8,72    

Total 47      

Keterangan :  
ns : tidak berbeda nyata 
* : berbeda nyata 
** : berbeda sangat nyata 
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4. UJI BNT (Beda Nyata Terkecil) 

a. Bahan 

Karena perlakuan bahan berbeda sangat nyata maka dilanjutkan uji BNT 

SED bahan  = 
g
KTGx2  

  = 
24

72,82 x   

  = 0,85 
BNT 5% = t 5% x SED 
               = 2,035 x 0,85 
               = 1,73 

 
BNT 1% = t 1% x SED 
               = 2,733 x 0,85 
               = 2,32 

 
Tabel Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perbedaan bahan terhadap hasil tangkap 

Rata- rata B 
(5.25) 

A 
(15.96) Notasi 

B(5.25) - - a 
A(15.96) 10,71** - b 

Keterangan : 
ns : tidak berbeda nyata 
* : berbeda nyata 
** : berbeda sangat nyata 
Kesimpulan : 
- Perlakuan A dan B berbeda dimana perlakuan A lebih baik dari perlakuan B. 
 
b. Warna 
Karena perlakuan warna berbeda nyata maka dilanjutkan uji BNT 

SED warna  = 
g
KTGx2  

  = 
8

72,82 x   

  = 1,48 
BNT 5% = t 5% x SED 
               = 2,035 x 1,48 
               = 3,01 
BNT 1% = t 1% x SED 
               = 2,733 x 1,48 
               = 4,04 
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Tabel Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perbedaan warna terhadap hasil tangkap 

Rata- rata c(2.84) b(2.84) d(10.22) e(11.82) a(14.93) f(20.97) Notasi 

c(2.84) - - - - - - a 
b(2.84) - - - - - - a 
d(10.22) 7,38** 7,38** - - - - b 
e(11.82) 8,98** 8,98** 1,6ns - - - b 
a(14.93) 12,09** 12,09** 4,71** 3,11* - - c 
f(20.97) 18,13** 18,13** 10,75** 9,15** 6,04** - d 

Keterangan :  
ns : tidak berbeda nyata 
* : berbeda nyata 
** : berbeda sangat nyata 
Kesimpulan :  
-Pengaruh warna yang paling baik adalah perlakuan f, diikuti a, e, d, b dan c.   
 

Hasil analisa ragam perlakuan kombinasi antara bahan dan warna umpan terhadap hasil 

tangkapan menggunakan microsoft office excel XP 

SUMMARY Count Sum Average Variance   
Row 1 4 27.02 6.755 19.82697   
Row 2 4 2.84 0.71 0   
Row 3 4 2.84 0.71 0   
Row 4 4 10.53 2.6325 14.78403   
Row 5 4 20.8 5.2 27.98953   
Row 6 4 31.71 7.9275 23.52789   
Row 7 4 2.84 0.71 0   
Row 8 4 2.84 0.71 0   
Row 9 4 2.84 0.71 0   
Row 10 4 9.91 2.4775 12.49623   
Row 11 4 2.84 0.71 0   
Row 12 4 10.22 2.555 13.6161   
       
Column 1 12 24.39 2.0325 9.676075   
Column 2 12 39.79 3.315833 15.37419   
Column 3 12 16.21 1.350833 4.928008   
Column 4 12 46.84 3.903333 23.02421   
       
       
ANOVA       

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 295.3049 11 26.8459 3.07906 0.006047 2.093254
Columns 48.99981 3 16.33327 1.873326 0.153306 2.891564
Error 287.7224 33 8.718861    
       
Total 632.0271 47         
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Lampiran 3. Uji Normalitas Dengan SPSS 12 
 
Univariate Analysis of Variance 
 
 Between-Subjects Factors 
 
  N 
bahan 1.00 24
  2.00 24
warna 1.00 8
  2.00 8
  3.00 8
  4.00 8
  5.00 8
  6.00 8

 
 
  
 Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 
Dependent Variable: hasil  

F df1 df2 Sig. 
5.239 11 36 .000

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+bahan+warna+bahan * warna 
 
 Keterangan : Nilai (P < 0,05) menunjukkan bahwa terima H1, artinya bahwa 

data bersifat heterogen sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak 

normal maka untuk menormalkan data tersebut dilakukan transformasi data (Hanafiah, 

2004). 
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