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ANALISIS BIOEKONOMI YELLOWFIN TUNA (Thunnus Albacares) DI PERAIRAN 
SAMUDERA HINDIA YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN PERIKANAN 

NUSANTARA (PPN) PRIGI KABUPATEN TRENGGALEK 
JAWA TIMUR 

 
Elly Meita Ruswanti1, Gatut Bintoro2, dan Sukandar2 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang 
 

ABSTRAK 
 

Ikan Yellowfin tuna merupakan salah satu jenis ikan pelagis besar yang memiliki ekonomis tinggi 
dan berpotensi didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Trenggalek. Kajian 
mengenai potensi sumberdaya Yellowfin tuna di Perairan Prigi ini perlu dilakukan agar potensi 
sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk estimasi hasil tangkapan Maximum Sustainable Yield (MSY), Jumlah Tangkap yang 
diperbolehkan (JTB), Maximum Economic Yield (MEY), dan Open Access (OA). Estimasi tingkat 
pemanfaatan (TP) dan status perikanan. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Januari hingga Maret 
2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Schaefer, Fox dan Gordon-Schaefer. 
Hasil penelitian ini alat tangkap standar Yellowfin tuna adalah Pancing Tonda. Menggunakan analisis 
Model Schaefer, Fox dan Gordon-Schaefer, hasil tangkapan dan upaya pada tingkat MSY sebesar 
412,9 ton/tahun dan 5.756 trip/tahun. Sementara estimasi nilai MEY sebesar 325,5 ton/tahun dan 
3.108 trip/tahun. Estimasi pada kondisi OA sebesar 410,3 ton/tahun dan 6.215 trip/tahun dengan 
tingkat pemanfaatan (TP) sebesar 76 % yang berarti status perikanan pada kondisi Fully Exploited. 
Bahkan secara ekonomi, kondisi aktual tahun 2014 mereka merugi sebesar Rp -195.781.000.-. 

Kata Kunci : Yellowfin tuna (Thunnus Albacares), bioekonomi, status perikanan, Prigi 

 
BIOECONOMIC ANALYSIS OF  YELLOWFIN TUNA (Thunnus Albacares) IN THE 
INDIAN OCEAN LANDED IN ARCHIPELAGO FISHING PORT (AFP) OF PRIGI, 

TRENGGALEK REGENCY, EAST JAVA 
 

Elly Meita Ruswanti1, Gatut Bintoro2 and Sukandar2 

                     Faculty of Fisheries and Marine Science, University Of Brawijaya Malang 

ABSTRACT 

Yellowfin tuna is one of big pelagic fish species which have high economic value landed in the 
Archipelago Fishing Port (AFP) of Prigi Trenggalek. Research about the yellowfin tuna resource 
potency in Prigi waters need to be done in order into manage the fishery resource sustainability. The 
research aimed to calculate value of Maximum Sustainable Yield (MSY), Maximum Economic Yield 
(MEY), Open Access (OA) and Total Allowed Catch (TAC) and estimate of utilization level or status 
fisheries yellowfin tuna. The research was conducted from January until March, 2016. Data analysis of 
the research was Schaefer, Fox and Gordon-Schaefer models. Troll line was desided as fishing effort 
standard. Result indicated that catch and effort of yellowfin tuna at MSY level were 412.9 tons/year 
and 5,756 trip/year respectively. While estimate value of MEY were 325.5 tons/year and 3,108 
trip/year respectively. In addition, prediction value of OA were 410.3 tons/year and 6,215 trip/year 
respectively with utilization level of yellowfin tuna resource by 76 %. It mean that the fishery status 
was in fully exploited condition. More over in 2014 effort value was exceeded OA level resulting 
financial loss about Rp -195,781,000.-. 

Key words: Yellowfin tuna (Thunnus Albacares), bioeconomic, status fishery, Prigi 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumberdaya ikan pelagis merupakan 

salah satu bagian potensi perikanan terpenting 

yang ada di Indonesia. Ikan pelagis juga 

merupakan salah satu bahan konsumsi yang 

dimanfaatkan penduduk Indonesia. Tingkatan 

dalam eksploitasi sumberdaya ikan perlu 

adanya upaya dalam menjaga kelestariannya. 

Jika terjadi pemanfaatan ikan pelagis yang baik 

dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi itu 

sangat dibutuhkan untuk menunjang 

pengelolaan sumberdaya laut yang ada di 

Indonesia (Hayati, 2005). 

Salah satu ikan pelagis besar yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi dan saat ini 

banyak diminati pasar luar negeri adalah ikan 

tuna. Tuna merupakan salah satu ikan pelagis 

besar dan termasuk komoditas yang memiliki 

keuntungan ekonomi yang besar. Ikan ini 

mempunyai habitat di daerah yang luas seperti 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 

Minimnya pengetahuan nelayan akan ukuran 

ikan tuna layak tangkap, musim pemijahan, 

dan karakteristik biologis serta faktor ekonomi 

sangat berpengaruh terhadap eksploitasi. 

Analisis bioekonomi ikan tuna dilakukan 

dengan pendekatan secara biologi dan 

ekonomi. Pada analisis ini, pengelolaan 

Yellowfin tuna dapat dilakukan tiga kondisi, 

yaitu Maximum Sustainable Yield (MSY), 

Maximum Economic Yield (MEY), dan Open 

Access (OA). Analisis bioekonomi ini dilakukan 

untuk menentukan tingkat pemanfaatan 

sumber daya perikanan yang optimal dan 

berkelanjutan (Nugraha, 2011). 

Salah satu pusat pendaratan ikan tuna 

skala kecil yang terdapat di selatan Pulau Jawa 

adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Prigi, Jawa Timur. PPN Prigi terletak pada 

posisi koordinat 111043’58” BT dan 08017’22” 

LS, tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi 

Jawa Timur.  

Kajian mengenai potensi sumberdaya 

Yellowfin tuna di Perairan Prigi ini perlu 

dilakukan agar potensi sumberdaya ikan dapat 

dimanfaatkan dan dikelola secara 

berkelanjutan. Tingginya permintaan Yellowfin 

tuna berdampak pada meningkatnya 

penangkapan tanpa memperdulikan umur 

biologi ikan tersebut atau biasa disebut 

”biological overfishing”. Untuk itu diperlukan 

pengelolaan penangkapan Yellowfin tuna  

(Krisdiana, 2009). 

Sebelum melakukan pengelolaan 

perikanan, sangat penting untuk mengetahui 

status kondisi ikan Yellowfin tuna  dalam 

berbagai tingkat pengelolaan sumberdaya yang 

berada pada kondisi under exploited atau over 

exploited. Mengetahui kondisi produksi 

maksimum (MSY) dan kondisi keuntungan 

maksimum (MEY) juga sangat diperlukan. 

Pendekatan bioekonomi tersebut sangat 

penting untuk pengolahan keberlanjutaan 

sumberdaya perikanan yang terkendali. 

Pendekatan bioekonomi sangat menunjang 

pengendalian upaya penangkapan agar 

pemanfaatan perikanan lebih baik dan tentu 

saja perekonomian masyarakat meningkat. 

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada 

pendekatan bioekonomi yang meningkatkan 

pendekatan biologi dan pendekatan ekonomi. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

Mengetahui hasil tangkapan MSY, MEY, OA 

dan Jumlah hasil tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB), kemudian mengetahui 

tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan 

yang optimal dan status perikanan Yellowfin 
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tuna (T. albacares) yang didaratkan di 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi 

Kabupaten Trenggalek. 

 
2. MATERI DAN METODE 

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian tugas akhir (skripsi) 

ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 

2016, di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN) Prigi, Kabupaten Trenggalek Jawa 

Timur. 

2.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian 

skripsi ini adalah data sumberdaya ikan 

Yellowfin tuna yang tertangkap di Perairan Prigi 

dari Tahun 2005-2014 yang diperoleh dari 

PPN Prigi Kabupaten Trenggalek dan data-

data dari observasi langsung serta hasil 

wawancara berdasarkan kuisioner yang telah 

disusun. Data yang digunakan adalah data 

produksi ikan Yellowfin tuna  dalam satuan ton, 

upaya penangkapan yang dilakukan per 

tripnya, hasil tangkapan yang diperoleh per 

unit upaya (catch per unit effort / CPUE), 

kegiatan operasi penangkapan.  

2.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis 

penelitian yang spesifikasinya adalah 

sistematis, terencana, dan terstruktur dengan 

jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Penelitian kuantitatif ini banyak 

menuntut penggunaan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya 

(Sugiyono, 2012). 

 

 

 

2.4 Teknik Pengambilan Data 

2.4.1 Data Primer  

Data primer merupakan sumber-

sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi 

utama dari suatu kejadian  (Mania, 2008). 

Pengumpulan data primer ini dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara langsung 

oleh nelayan/ABK berdasarkan kuisioner 

yang telah disusun dan dokumentasi. 

2.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang 

diperoleh secara tidak langsung yaitu dari 

lembaga pemerintah, lembaga swasta, instansi 

terkait, pustaka dan laporan lainnya 

(Primyastanto, 2012). 

Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi buku-buku statistik perikanan 

tangkap atau dokumen-dokumen instansi yang 

terkait, media dan literatur buku. Sedangkan 

berdasarkan data dari PPN Prigi Kabupaten 

Trenggalek meliputi data produksi hasil 

tangkapan Yellowfin tuna yang didaratkan di 

PPN Prigi dari tahun 2005 sampai 2014 dan 

keadaan umum lokasi penelitian. 

2.5 Analisis Data 

2.5.1 Konversi Alat Tangkap 

Konversi dilakukan untuk mencari alat 

tangkap yang paling produktif untuk 

menangkap ikan Yellowfin tuna di Perairan 

Prigi. Standarisasi alat tangkap dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut : 

CPUE = Y/f 

Keterangan : 

CPUE  = Hasil Tangkapan per Unit Upaya   

                   (Kg/trip) 

Y  = Hasil Tangkapan (Kg) 

f   = Upaya Penangkapan (Trip) 

Alat tangkap yang standar adalah alat 

tangkap yang memiliki produktivitas 

penangkapan paling tinggi. Kemampuan 
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penangkapan atau RFP (Relative Fishing Power) 

dihitung dengan membandingkan 

produktivitas penangkapan masing-masing 

alat tangkap terhadap produktivitas alat 

tangkap standar. 

RFP = Pat / P at (standar) 

Keterangan : 

RFP  = Relative Fishing Power 

Pat  = produktivitas alat  tangkap a 

Pat (standar) = produkivitas alat tangkap   

                             standar 

Kemudian untuk menentukan jumlah 

alat tangkap yang standar adalah :             

E standard t = RFPi x E it 

Keterangan : 

E standard t = jumlah alat tangkap standar   

                            tahun ke t 

RFPi = indeks konversi alat tangkap i 

E it = jumlah alat tangkap i tahun ke t 

2.5.2 Pendugaan Maksimum Lestari 

Metode produksi surplus atau metode 

holistik digunakan untuk pendugaan 

maksimum berimbang lestari Yellowfin tuna. 

Metode produksi surplus yang digunakan 

adalah metode Schaefer (1954) dan Fox 

(1970). Jumlah effort maksimum lestari 

(fMSY), dan hasil tangkap maksimum lestari 

(YMSY) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

1. Menurut Schaefer (1954), Perhitungan fMSY   

     dan YMSY adalah sebagai berikut : 

Y  = af + bf2 

fMSY = -a/2b    YMSY = -  

 

2.  Menurut Fox (1970) 

     Y = f exp c+df 

      fMSY = -1/d  dan  YMSY = -1/d.exp(c-1) 

 

 

 

2.5.3 Analisis Hasil Ekonomi Maksimum 

Analisis ekonomi dengan 

menggunakan model ekonomi perikanan dari 

Gordon-Schaefer dengan cari rumus : 

π = TR –TC 

π = p.Y – c.f 

fMEY  = ap – c / 2bp  

YMEY  = a2/4b – c2 / 4 bp2 

Keterangan: 

Π  =   Keuntungan (Rp) 

p  = Rata-rata harga ikan Yellowfin   

             tuna/kg (Rp/kg) 

Y  =   Volume produksi (kg) 

c  =   Rata-rata biaya per trip (Rp/trip) 

f  =  Upaya penangkapan (trip) 

2.5.4 Tingkat Pemanfaatan 

Pada pendugaan tingkat dan status 

eksploitasi dapat menggunakan persamaan : 

TP   =  Produksi x 100 % 
                               JTB 
 
                 JTB = 80%Ymsy 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Standarisasi Alat Tangkap 

Alat tangkap berdasarkan data laporan 

tahunan PPN Prigi Kabupaten Trenggalek 

tahun 2005-2014 ada enam jenis alat tangkap 

yang pernah menangkap Yellowfin tuna yaitu 

Pancing ulur, Jaring klitik, Jaring insang, Pukat 

cincin, Payang, dan Pancing tonda. 

Perhitungan  fishing power  ini perlu jika alat 

tangkap yang mengeksploitasi suatu jenis ikan 

ini jumlahnya lebih dari satu. Salah satu alat 

tangkap yang paling dominan dalam 

menangkap Yellowfin tuna dijadikan sebagai 

penyeragaman jumlah upaya penangkapan 

(effort). Alat tangkap yang digunakan ini adalah 

pancing tonda karena nilai FPI alat tangkap 

pancing tonda bernilai 1. Untuk itu, data trip 

tiap alat tangkap dikalikan dengan nilai FPI 
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masing-masing alat tangkap diperoleh data effort yang sudah distandarisasi (Tabel 1). 

Tabel 1. Data effort Standar Pancing Tonda (2005-2014) 
 

Tahun Pancing 
Ulur 

Jaring 
Klitik 

Jaring 
Insang 

Pukat 
Cincin 

Payang Pancing 
Tonda 

Total 

2005 50,5 0,0 608,2 352,2 41,2 4830,0 5882,1 

2006 0,0 0,0 769,2 168,8 82,7 2268,0 3288,6 

2007 0,0 0,0 0,0 176,1 0,0 3414,0 3590,1 

2008 200,4 0,0 649,9 176,1 254,6 4050,0 5331,0 

2009 216,4 0,0 769,2 220,1 234,1 5934,0 7373,8 

2010 219,9 9,1 505,8 529,9 129,2 6588,0 7981,9 

2011 221,6 7,9 638,0 1431,4 100,3 6324,0 8723,2 

2012 234,6 8,4 499,9 1482,5 7,7 4962,0 7195,1 

2013 402,4 3,1 969,9 1068,9 62,8 5436,0 7943,1 

2014 166,2 0,0 512,8 983,2 22,2 4668,0 6352,4 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

3.2 Potensi Lestari dan Tingkat     

           Pemanfaatan 

Metode yang digunakan dalam 

perhitungan MSY ini adalah metode Schaefer 

(1954) dan Fox (1970). Berdasarkan data  

 

statistik yang terdapat di PPN Prigi tentang 

hasil tangkapan dan upaya penangkapan 

Yellowfin tuna dalam time series waktu 10 

tahun mulai tahun 2005-2014 dapat digunakan 

untuk menghitung MSY (Tabel 2).

 Tabel 2. Produksi Yellowfin tuna (T. albacores), upaya penangkapan,   
                                       dan CPUE alat tangkap standard (pancing tonda) di PPN Prigi   
                                        Kabupaten Trenggalek (2005-2014) 
 

Tahun Catch 
 (ton) 

Effort CPUE (ton/trip) Ln 
 (CPUE) 

2005 269,2 5.882 0,05 -3,084213356 

2006 383,0 3.289 0,12 -2,150195683 

2007 373,0 3.590 0,10 -2,264361313 

2008 415,0 5.331 0,08 -2,553014614 

2009 681,2 7.374 0,09 -2,381841733 

2010 503,3 7.982 0,06 -2,763767287 

2011 338,8 8.723 0,04 -3,248211248 

2012 205,1 7.195 0,03 -3,557724723 

2013 280,1 7.943 0,04 -3,345059284 

2014 249,4 6.352 0,04 -3,237389987 

Total 3698,1 63,661 0,64 -0,444295251 
Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel diatas, melalui 

analisis regresi CPUE terhadap upaya 

penangkapan diperoleh a (intersep) dan b (slope) 

sebesar 0,1435 dan 0,0000125 sehingga 

persamaan penangkapan lestari Schaefer 

adalah Y = 0,1435f – 0,0000125f2. Dari 

persamaan itu diperoleh hasil upaya 

penangkapan lestari (fMSY) sebesar 5.755,7 trip  

 

 

pancing tonda dan potensi lestari (YMSY) 

sebesar 412,9 ton.   

Hubungan effort dan Ln CPUE pada 

metode Fox (1970) diperoleh nilai c (intersep) 

dan d (slope) sebesar -1,689 dan -0,000018 

sehingga persamaan untuk penangkapan 

lestari Fox adalah Y = e (-1,689) -0,000018 dengan 

persamaan tersebut memperoleh hasil (fMSY).
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Tabel 3. Analisis model produksi surplus Yellowfin  tuna Di Prigi Trenggalek 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Perhitungan nilai maximum sustainable 

yield (MSY) masing-masing model sudah 

diperoleh, kemudian  jumlah tangkap yang 

dibolehkan (JTB), tingkat pemanfaatan (TP), 

dan Status Perikanan dapat dicari. Dari nilai-

nilai tersebut dapat dihitung jumlah tangkap 

yang dibolehkan (JTB) demi konsep kehati-

hatian sebesar 330,3 ton untuk hasil tangkapan 

atau sebesar 4604,6 trip untuk jumlah trip 

yang dibolehkan (Tabel 3).  

Jumlah produksi Yellowfin tuna di tahun 

2014 dan nilai JTB untuk mencari tingkat 

pemanfaatan (TP) Yellowfin tuna pada tahun 

tersebut, dan diketahui bahwa tingkat 

pemanfaatan (TP) Yellowfin tuna yang 

didaratkan di PPN Prigi pada tahun 2014 

sebesar 76%. Menggunakan nilai MSY dan 

JTB model Fox, dapat diketahui nilai TP 

mencapai 83%. Dari data perhitungan 

persentase tingkat pemanfaatan (TP) dapat 

diketahui bahwa status perikanan 

penangkapan Yellowfin tuna dengan 

menggunakan alat tangkap pancing tonda 

pada tingkat status fully exploited yang 

menunjukkan stok sumberdaya Yellowfin tuna 

(T. albacares) tereksploitasi mendekati MSY 

yang berarti bahwa peningkatan jumlah upaya 

penangkapan tidak dianjurkan pada kondisi ini 

walaupun jumlah hasil tangkapan masih dapat  

 

ditingkatkan. Hal ini dikarenakan akan 

menggangu kelestarian sumberdaya ikan. 

Menurut Pasisingi (2011), model yang 

paling baik digunakan adalah model dengan 

nilai R2 yang paling tinggi. Berdasarkan tabel 

13, R2 tertinggi untuk Yellowfin tuna yang 

didaratkan di PPN Prigi Trenggalek diperoleh 

pada model Schaefer. Dengan melihat nilai R2, 

maka dapat diketahui bahwa model Schaefer 

yang memiliki nilai kebaikan sesuai model 

yang baik jika dibandingkan dengan model 

Fox karena model Schaefer lebih mendekati 

angka 1 yaitu sebesar 0,53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Hubungan produksi dan upaya 

penangkapan tahun 2005-2014 dengan potensi 
lestari Yellowfin tuna (Schaefer dan Fox) di 

PPN Prigi Kabupaten  Trenggalek 
 

Dari kedua model tersebut terlihat 

bahwa hasil tangkapan sebenarnya sebagian 

besar sudah melebihi angka MSY dalam 10 

tahun terakhir sejak tahun 2005 sampai 

Variabel 
 

              Analisis 
  Model Schaefer Model Fox 

Intersep 0,14347 -1,68958 
Slope 0,00001 -0,00018 
R2 0,53 0,52 
Y MSY (ton) 412,9 376,0 
F MSY (trip) 5755,8 5536,2 
Y JTB (ton) 330,3 300,8 
F JTB  (trip) 4604,6 4428,9 
TP (%) 76 83 

Status Perikanan 
      

  Fully  Exploited 
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dengan 2014 dan tidak mengalami perbedaan 

yang cukup signifikan untuk hasil potensi 

lestarinya. Hasil tangkapan dibawah dari nilai 

MSY pada tahun 2005 (269,2 ton) dan 4 tahun 

terakhir yaitu tahun 2012-2014 karena sudah 

mulai tereksploitasi maka beberapa tahun 

terakhir tersebut mengalami penurunan hasil 

tangkapan Yellowfin tuna (Gambar 1). 

 
3.3 Potensi Ekonomi  Maksimum  

Sebelum menentukan perhitungan 

MEY yang harus dilakukan mengetahui harga 

ikan dan biaya operasi penangkapan ikan 

Yellowfin tuna. 

1) Harga ikan 

Perhitungan harga ikan dapat dilakukan 

dengan mengetahui produksi dan nilai 

produksi Yellowfin tuna di PPN Prigi 

Trenggalek. Harga Yellowfin tuna di PPN Prigi 

Trenggalek pada tahun terakhir 2014 adalah 

sebesar  Rp 18.056.014 juta/ton- atau Rp 

18.056 ribu/kg. 

2) Biaya operasional 

Perhitungan perikanan Yellowfin tuna 

pasti memburtuhkan biaya operasional. Biaya 

opeasional diperoleh melalui cara 

penjumlahan antara biaya tetap (fix cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya operasional penangkapan 

Yellowfin tuna adalah sebesar Rp 1.191.800,00. 

Jumlah biaya operasi per trip tersebut 

didapatkan dari biaya operasi pancing tonda 

dalam satu kali trip yaitu Rp 7.448.750,00 

dikalikan dengan proporsi/presentase nilai 

produksi Yellowfin tuna yang tertangkap oleh 

alat tangkap tersebut yaitu 16 % dari total 

jumlah nilai produksi ikan yang tertangkap 

oleh pancing tonda (Tabel 4). 

 

 

Tabel 4. Biaya rata-rata penangkapan  
             per trip 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Aktivitas operasi penangkapan pancing 

tonda di Perairan Prigi adalah eksploitasi 

sumber daya perikanan yang bersifat multi 

spesies yaitu operasi penangkapan yang dapat 

menghasilkan lebih dari satu spesies (jenis) 

ikan, maka perhitungan biaya penangkapan 

Yellowfin tuna harus dikalkulasi berdasarkan 

nilai kontribusi Yellowfin tuna sebagai hasil 

tangkapan terhadap produksi alat tangkap 

pancing tonda. Beberapa jenis ikan pelagis 

yang dapat tertangkap oleh alat tangkap 

pancing tonda adalah Cakalang, Albakor, 

Tongkol como, Tuna mata besar. Oleh karena 

itu proporsi komponen biaya operasi 

penangkapan Yellowfin tuna dengan alat 

tangkap pancing tonda di Perairan Prigi 

dihitung berdasarkan proporsi kontribusi nilai 

produksi Yellowfin tuna terhadap nilai produksi 

total. Kontribusi Yellowfin tuna terhadap nilai 

produksi pancing tonda di Perairan Prigi 

hanya 16 %. (Tabel 5). 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata biaya 

penangkapan (per 

trip) 

Jumlah (Rp/trip) 

Biaya tetap  

- Biaya penyusutan 

 -  Biaya perawatan 

- Biaya perijinan 

1.831.250 

2.381.250 

   300.000 

Biaya tidak tetap  

- Biaya operasional 3.230.000 

Jumlah  

Proporsi 16 % 

7.448.750 

1.191.800 
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Tabel 5. Nilai produksi (juta/Rp) Pancing tonda dan proporsi tiap jenis ikan di PPN Prigi   
                          Tahun 2014 

No Jenis ikan Catch tonda   Nilai produksi Proporsi % 

  
                 (ton)                              (Rp) 

        1 Cakalang 476,075 15.180.630.817 58 

2 Albakor 48,922 950.001.044 4 

3 Setuhuk hitam 26,832 447.958.503 2 

4 Tongkol como 120,353 4.692.361.877 18 

5 Madidihang 227,703 4.111.405.368 16 

6 Tuna mata besar 7,431 195.215.039 1 

7 Tenggiri 1,209 . 50.733.522 0 

8 Cucut 2,812 . 42.766.876 0 

9 Lemedang 41,214 534.218.083 2 

   Total 
 

952,551 26.205.291.129 100 
Sumber  : Data sekunder diolah, 2016 

Setelah mengetahui biaya operasional 

pancing tonda dan harga ikan Yellowfin tuna, 

maka selanjutnya potensi ekonomi lestari 

dapat dihitung f(MEY) sebesar 3.108 trip dan 

Y(MEY) sebesar 325,5 ton. Selanjutnya  analisis 

bioekonomi ini menggunakan Model Gordon-

Schaefer. 

 
3.4 Analisis Bioekonomi  

Hasil tangkapan menunjukkan 

produksi Yellowfin tuna yang dihasilkan pada 

tingkat upaya tertentu. Pada saat penangkapan  

masih rendah, peningkatan tingkat upaya akan 

mengikuti peningkatan penerimaan usaha 

hingga mencapai keseimbangan secara 

ekonomi. Disisi lain biaya penangkapan akan 

meningkat dengan meningkatnya tingkat 

upaya penangkapan. Total penerimaan 

diperoleh dari mengalikan harga nominal 

dengan hasil tangkapan, sedangkan total biaya 

penangkapan per trip diperoleh dari biaya 

penangkapan per trip. Keuntungan ekonomi 

itu selisih antara total penerimaan dengan total 

biaya untuk melakukan trip penangkapan 

sebesar tingkat upaya penangkapan masing-

masing kondisi. Perbandingan kondisi MSY, 

MEY dan pada kondisi open access (OA) (Tabel 

6). 

Tabel 6. Hasil analisis bioekonomi Yellowfin tuna di PPN Prigi 

Variabel Aktual (2014) MSY MEY OA 

catch (ton) 249,9 412,9 325,5 410,3 

effort(trip) 6.352   5.756 3.108 6.215 

TR (Rp.000)    7.374.951    7.455.036 5.877.037 7.407.502 

TC(Rp.000)    7.570.732 6.859.748 3.703.751 7.407.502 

Profit(ԉ) (Rp.000)       -195.781 595.288 2.173.286 0 
 

Hasil analisis dengan pendekatan 

bioekonomi, maka produksi hasil tangkapan 

pada kondisi aktual (2014) sebesar 249,9 

ton/th dengan effort 6.352 trip telah mendekati 

batasan produksi ditingkat MEY sebesar 325,5 

ton/th dan effort sudah melebihi batas pada 

kondisi open access sebesar 6.215 trip, sehingga 

penambahan effort membuat nelayan merugi 

karena hasil tangkapan yang diperoleh sedikit. 

Total biaya yang dikeluarkan nelayan dan 

penerimaan yang diperoleh pada tahun 2014 

yakni harga Yellowfin tuna Rp. 18.056.000/ton 

dan biaya rata-rata yang dikeluarkan per trip 

Rp. 1.191.800. Dengan demikian maka hasil 

8 



6 

 

analisis ekonomi diperoleh total pendapatan 

(TR) sebesar Rp. 7.374.951 dan biaya 

penangkapan (TC) sebesar Rp.7.570.732, 

sehingga nelayan pada kondisi aktual 

memperoleh kerugian sebesar Rp. -195.781. 

Hasil tangkapan yang didapat pada 

kondisi pengusahaan sumberdaya MSY di 

PPN Prigi Tahun 2005-2014 sebesar 412,9 ton 

dengan effort 5.756 trip. Hal tersebut 

merupakan tingkat produksi maksimum lestari 

dimana hasil tangkapan Yellowfin tuna tertinggi 

yang dapat ditangkap tanpa mengancam 

kelestariannya. Nilai hasil tangkapan tersebut 

lebih besar jika dibandingkan dengan hasil 

tangkapan yang didapat pada pengusahaan 

sumberdaya MEY. Kondisi ini dapat terjadi 

karena besarnya tingkat effort yang berimbas 

pada peningkatan biaya yang dibutuhkan. Nilai 

penerimaan sebesar Rp. 7.455.036 diperoleh 

dengan biaya penangkapan yang dikeluarkan 

untuk mencapai produksi maksimum lestari 

sebesar Rp 6.859.748 (Tabel 14). 

Kondisi MEY jumlah effort sebesar 

3.108 trip yang lebih kecil daripada jumlah 

pada kondisi MSY sehingga menghasilkan 

keuntungan ekonomi sebesar Rp. 2.173.286 

yang lebih tinggi daripada kondisi MSY dan 

open access. Upaya penangkapan yang dilakukan 

pada tingkat open access sebesar 6.215 trip dan 

hasil tangkapan sebesar 410,3 ton. Upaya 

penangkapan tersebut lebih besar jika 

dibandingkan dengan upaya penangkapan 

yang dilakukan pada tingkat produksi MSY 

dan  MEY. Besarnya tingkat upaya 

penangkapan pada kondisi open access 

dikarenakan siapa saja boleh melakukan 

kegiatan penangkapan. Biaya penangkpan 

yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 7.407.502 

dengan biaya penerimaan sebesar Rp. 

7.407.502, sehingga tidak memperoleh 

keuntungan ekonomi (profit = 0).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Gambar 2. Grafik keseimbangan bioekonomi Gordon-Schaefer 

 untuk pengelolaan perikanan Yellowfin tuna 
 

Pada gambar di atas menunjukan 

bahwa pendapatan (TR) yang diperoleh lebih 

besar dibandingkan biaya penangkapan (TC) 

sehingga nelayan akan memperoleh 

keuntungan yang besar sampai pada titik fMEY. 

Apabila usaha penangkapan masih tetap 

dilanjutkan sampai fMSY, maka secara fisik 

akan memperoleh produksi yang lebih besar 

tetapi secara ekonomis keuntungan semakin 

berkurang. Apabila usaha penangkapan masih 

tetap dilanjutkan pada sebelah kanan titik open 

access maka dapat menyebabkan kepunahan 
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dari stok ikan. Pemanfaatan sumberdaya 

perikanan secara lestari perlu dilakukan untuk 

menjaga stok yang lestari, namun effort yang 

meningkat setiap tahunnya akan berdampak 

kepada produksi dan pendapatan nelayan itu 

sendiri.  

Pada kondisi open access tidak ada 

batasan bagi nelayan untuk tetap 

memanfaatkan sumberdaya. Secara ekonomi 

pengusahaan sumberdaya pada kondisi open 

access tidak menguntungkan karena 

sumberdaya akan habis. Akibat sifat 

sumberdaya yang open access maka nelayan 

cenderung akan mengembangkan jumlah 

armada penangkapan maupun tingkat upaya 

penangkapannya untuk mendapatkan hasil 

tangkapan yang sebanyak-banyaknya, maka 

tidak efisien secara ekonomi karena 

keuntungan yang diperoleh lama kelamaan 

akan berkurang atau tidak memperoleh 

keuntungan sama sekali dapat diketahui 

keuntungan sebesar 0 (nol). Pada daerah 

sebelah kanan fOA biaya produksi lebih besar 

dari pada pendapatan sehingga nelayan merugi 

terjadi pada kondisi aktual nelayan di PPN 

Prigi sudah mengalami kerugian.  

Pada titik ini umumnya orang tidak 

mau berusaha disektor penangkapan karena 

tidak memperoleh keuntungan. Oleh karena 

itu pengusahaan sumberdaya perlu dibatasi 

pada kondisi maximum economic yield agar dapat 

memberikan keuntungan yang maksimum 

dikarenakan upaya penangkapan yang 

terkendali sehingga total penerimaan yang 

diperoleh lebih besar dari pada total 

pengeluaran. Upaya penangkapan Yellowfin 

tuna di PPN Prigi perlu untuk dipertahankan 

namun jangan  dikembangkan melebihi upaya 

penangkapan maximum economic yield agar 

keuntungan ekonomi yang diterima optimum 

dan kelestarian sumberdaya perikanan Yellowfin 

tuna tetap terjaga.  

 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Hasil tangkapan dalam kondisi lestari 

dari model Schaefer pada Yellowfin tuna (T. 

albacares) sebesar 412,9 ton dengan nilai fMSY  

sebesar 5.756 trip, nilai YMEY sebesar 325,5 ton 

dan fMEY sebesar 3.108 trip dan untuk nilai 

ketika OA sebesar 410,3 ton dengan nilai fOA 

sebesar 6.215 trip. Untuk nilai YJTB sebesar 

330,3 ton dengan nilai fJTB 4.604 trip. 

Sedangkan untuk model Fox diperoleh YMSY 

376,0 ton dengan nilai fMSY 5.536 trip. Nilai 

YJTB sebesar 300,8 ton dan fJTB 4.428 trip. 

Dari kedua model analisis tersebut model yang 

lebih sesuai menggunakan model Schaefer 

karena nilai R2 (0.53) lebih tinggi dibanding 

model Fox yaitu sebesar 0.52. Keuntungan 

maksimum pemanfaatan sumberdaya Yellowfin 

tuna diperoleh pada kondisi MEY sebesar Rp. 

2.173.286.000, sedangkan pada kondisi MSY 

Rp. 595.288.000. Keseimbangan bioekonomi 

tercapai pada kondisi open access dimana 

keuntungan sama dengan nol. 

Status pemanfaatan perikanan Yellowfin 

tuna diperoleh dari model Schaefer dan Fox 

perhitungan tingkat pemanfaatan (TP) sebesar 

76% dan 83% yang menunjukan bahwa status 

pemanfaatan Yellowfin tuna di PPN Prigi 

Kabupaten Trenggalek dalam kondisi fully 

exploited. Artinya sumberdaya ikan Yellowfin 

tuna hampir terancam dan perlu adanya 

pengelolaan sumberdaya agar stok 

sumberdaya tidak habis/punah. Dengan cara 

tidak meningkatkan jumlah armada 

penangkapan dan alat tangkap yang 

beroperasi. 
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4.2 Saran 

Diharapkan pengambilan data primer 

dan data sekunder yang digunakan merupakan 

data yang valid sehingga hasil analisis data 

yang diperoleh akurat sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

Untuk penetapan kebijakan 

pengelolaan perikanan Yellowfin tuna sebaiknya 

melakukan pembatasan penggunaan alat 

tangkap yang harus didukung oleh aturan yang 

jelas serta pengawasan dari semua pihak yang 

terkait agar kelestarian sumberdaya Yellowfin 

tuna tetap terjaga. 
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