
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi sumberdaya yang dimiliki Indonesia sangat besar. Namun, 

potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara benar, bertanggung 

jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan 

masih kurangnya pengetahuan dan informasi para pelaku kegiatan akan 

pentingnya memanfaatkan dan mengolah secara lestari dan 

berkesinambungan (Listriana, 2014). Jenis-jenis potensi sumberdaya 

perikanan Indonesia meliputi ikan pelagis besar, pelagis kecil, penaeid dan 

krustasea, demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, benih alam 

komersial, karang, ikan konsumsi perairan karang, ikan hias, penyu dan 

mamalia laut, dan rumput laut (Mallawa, 2006). 

Potensi perikanan laut  Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per 

tahun, yang sekitar 65,4% diantaranya 4,4 juta ton per tahun merupakan 

potensi dari perairan Indonesia dan sisanya sebesar 2,3 juta ton per tahun 

(34,6%) dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (CIC, 1998). Lebih lanjut 

diungkapkan bahwa jenis ikan pelagis merupakan bagian terbesar dari 

potensi perikanan laut Indonesia yakni mencapai 4.042.000 ton per tahun 

yang diikuti ikan-ikan demersal sebesar 1.687,232 ton per tahun dan ikan 

tuna dan cakalang sebesar 473,343 ton per tahun (MB-IPB, 2005). 

Walaupun sumberdaya di perairan Indonesia sangat melimpah, tingkat 

pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber 

daya tersebut berjalan tidak seimbang. Di sebagian wilayah telah terjadi 

gejala tangkap lebih (over fishing) seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka, 

sedangkan di sebagian besar wilayah timur tingkat pemanfaatannya masih di 

bawah potensi lestari (Adisanjaya, 2011). 



Samudera Hindia memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis besar 

sebesar 386.260 ton per tahun dan tingkat pemanfaatan sebesar 48,74%. 

Potensi sumberdaya perikanan tersebut tidak menyebar merata untuk setiap 

daerah Selatan Jawa. Tingkat eksploitasi ini juga berbeda-beda sesuai 

dengan jumlah nelayan yang ada serta peralatan yang dimiliki (Sibagariang, 

et al, 2011). 

Hasil tangkapan tuna (Thunnus spp.) di Jawa Timur pada tahun 2012 

terbagi atas empat jenis tuna yaitu Tuna Sirip Biru (Maccoyii), Cakalang 

(Katsuwonus pelamis), Madidihang (Albacores), Tuna Mata Besar (Obesus), 

dan Albakora (Alalunga). Disebutkan bahwa penangkapan albakora sebesar 

31 ton (0,45%), tuna mata besar 2.863 ton (41,7%), dan nilai produksi 

tertinggi terdapat pada madidihang atau yellowfin tuna sebesar 3.975,5 ton 

(57,9%). Hasil produksi tertinggi untuk jenis albakore yaitu pada Kab. 

Banyuwangi sebesar 31 ton. Sedangkan untuk jenis tuna mata besar 

terdapat pada Kab. Malang sebesar 1.735,1 ton dan terakhir untuk jenis 

madidihang pada Kab. Pacitan yaitu sebesar 2.390,6 ton. 

Perairan Sendang Biru yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan 

Desa Tambakrejo yang merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Jawa Timur. Letak 

geografis pada Sendang Biru sekitar 1220 45’ 32” – 1120 47’ 30” bujur timur 

dan 8o 25’ – 80 30’ lintang selatan. Kawasan Sendang Biru terletak pada 

lahan yang memiliki kondisi topografi yang berfariasi antara pantai daratan 

dan perbukitan, dengan ketinggian    0–265 m diatas permukaan laut. 

Kawasan Sendang Biru terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan dengan batas – batas meliputi :  

 Sebelah Utara : Desa Kedungbanteng  

 Sebelah Timur : Desa Tambaksari 



 Sebelah Selatan : Samudera Hindia  

 Sebelah Barat : Desa Sitiarjo 

Desa tambakrejo berdasarkan keadaan topografinya berada pada 

ketinggian 15 meter dari permukaan laut. Secara umum iklim desa 

Tambakrejo di pengaruhi musim penghujan dan kemarau dengan curah 

hujan rata – rata 1.350 mm per tahun. Dan pada desa ini memiliki suhu 

dengan rata – rata 23 – 250C. Desa Tambakrejo memiliki luas 2.735.850 

km2. Luas tersebut meliputi daratan dan perbukitan ataupun pegunungan. 

Keadaan cuaca di dusun Sendang Biru seperti umumnya di Kabupaten 

Malang, yaitu beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 18,250C hingga 

31,450 C (suhu rata-rata dari stasiun pengamat cuaca yang berada di Unit 

PPP Pondokdadap adalah antara 230C hingga 250 C).  

Dilihat dari potensi pesisir sendang biru yang paling menonjol adalah 

potensi perikanannya khususnya jenis tuna dan cakalang. Hasil tangkapan 

tuna dan cakalang didaratkan di TPI pondokdadap sendang biru oleh 

nelayan sekitar maupun oleh nelayan luar daerah dan dipasarkan sampai 

luar jawa. 

Dilihat dari habitatnya, ikan pelagis dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu ikan pelagis kecil dan pelagis besar. Jenis ikan yang 

termasuk dalam kelompok pertama dibagi menjadi dua sub kelompok yaitu 

Klupeidae dan Karangidae. Ikan yang termasuk jenis klupeidae adalah 

Lemuru (Sardinella lemuru), Siro (Amblygaster sirm), Teri (Stolephorus 

indicus), Japuh (Dussumieria spp), dan Tembang (Sadinella fimbriata). 

Sedangkan untuk ikan sub kelompok karangaidae adalah Layang 

(Decapterus russelli), Selar (Selaroides leptolepis), dan Sunglir (Elagastis 

bipinnulatus). Adapun jenis ikan yang termasuk dalam kelompok kedua 

adalah Cakalang (Katsuwonus pelamis) dan tuna (Thunnus spp.). Ikan tuna 



adalah kelompok ikan pelagis besar yang aktif dan mempunyai mobilitas 

pergerakan yang sangat tinggi. Jenis-jenis tuna yaitu Tuna Sirip Biru 

(Thunnus maccoyii), Madidihang (Thunnus albacares), Mata Besar (Thunnus 

obesus), dan  Albakora (Thunnus alalunga).  

(WWF, 2011) 
Gambar 1. Ilustrasi jenis-jenis ikan tuna (Thunnus spp.) 

Sesuai dengan sifatnya, tuna (Thunnus spp.) termasuk jenis ikan 

perenang cepat yang selalu berpindah-pindah tempat, baik terbatas pada 

suatu daerah maupun beruaya jarak jauh (Subani dan Barus, 1989). 

Sehingga untuk menangkap ikan yang beruaya tersebut dibutuhkan jenis 

alat tangkap yang berbeda pula sesuai dengan sifat dari biota tersebut dan 

kondisi serta topografi dasar perairan tersebut. Di selatan Jawa Timur ikan 

tuna (Thunnus spp.) ditangkap dengan alat tangkap pancing tonda, rawai 

tuna, payang, pukat cincin (purse seine), pancing yang lain.  
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Gambar 2. Alat tangkap yang selektif untuk menangkap ikan tuna tahun 
2012 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatan sumberdaya ikan di beberapa perairan Indonesia akhir-

akhir ini sudah mendekati optimal. Sehingga perikanan tangkap tidak lagi 

menekankan bagaimana cara meningkatkan jumlah atau volume produksi 

saja melainkan lebih menekankan ke arah bagaimana upaya peningkatan 

produksi yang dilakukan selektif dengan perhitungan pada prinsip-prinsip 

kelestarian sumberdaya. 

Pengelolaan sumberdaya perikanan secara dinamis dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menyebabkan 

pemanfaatan sumberdaya ikan khususnya di Indonesia dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. Namun pada dasarnya konsep ini sering disalah 

artikan untuk mengeksploitasi sumberdaya yang ada secara terus menerus 

tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadi over fishing yang dapat 

merusak kelestarian sumberdaya perikanan. 

Pengelolaan perikanan dilakukan dengan prinsip perikanan yang 

berkelanjutan menuju kearah yang lebih bertanggung jawab guna 

menghindarkan dari tekanan penangkapan yang berlebihan sehingga upaya 

penangkapan dalam jangka panjang dapat memberikan hasil tertinggi untuk 
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mengetahui tingkat eksploitasinya. Oleh karena itu, penilaian kondisi 

maksimum lestari ikan tuna (Thunnus sp.) di kabupaten Sendang Biru perlu 

diketahui tingkat eksploitasinya. 

Inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana potensi hasil tangkapan ikan tuna di Sendang Biru Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. 

2. Bagaimana tingkat pemanfaatan ikan tuna (Thunnus spp.) di Sendang Biru 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui potensi  ikan tuna (Thunnus spp.) di Sendang Biru Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. 

2. Mengetahui tingkat pemanfaatan ikan tuna di Sendang Biru Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. 

1.4 Manfaatan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatn diantaranya 

: 

1. Bagi mahasiswa selaku peneliti 

Dapat memberikan informasi dan pengembangan kapasitas diri dalam 

pengembangan dan pengaplikasian ilmu dengan fakta yang ada di lapang 

serta dapat menerapkan teori tentang kajian sumberdaya ikan. 

2. Bagi nelayan atau masyarakat perikanan 

Dapat digunakam sebagai bahan informasi dalam melakukan upaya 

penangkapan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan 

yang ada. 

3. Bagi pemerintah setempat 



Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan tentang kondisi 

pemanfaatan sehingga dapat digunakan dalam manajemen pengelolaan 

sumberdaya perikanan tangkap pada ikan tuna supaya potensi sumberdaya 

ikan tersebut dapat terjaga kelestariannya. 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Sendang Biru 

Kabupaten Malang, Jawa Timur pada bulan Juni 2014.  

1.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan pembuatan proposal pada 

bulan Mei sampai tahun 2015. Kemudian dilanjutkan pengambilan data di 

Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur pada bulan Juni tahun 2015. 

Terakhir adalah penyusunan laporan skripsi pada bulan juni 2015 (Tabel 1). 

 

 

 

  



Tabel 1. Jadwal pelaksanaan peneliian  

no Kegiatan  
Waktu (minggu ke-) 

mei Juni   juli  

1 Pembuatan 

proposal  

2 Konsultasi 

proposal  

3 Persiapan 

kegiatan  

4 Partisipasi aktif  

5 Pengambilan 

data  

6 Penyusunan 

laporan  

 




