
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.508 pulau dan garis pantai

sepanjang 81.000 Km yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah

laut seluas 5,8 juta Km2 atau lebih dari 70% luas seluruh wilayah Indonesia

sehingga, Indonesia disebut sebagai Negara Maritim. Dilihat dari kondisi

alamnya mayoritas mata pencaharian masyarakat indonesia setelah petani adalah

nelayan, terutama yang tinggal di daerah pesisir pantai. Khusus di Propinsi

Lampung terdapat di beberapa kabupaten diantaranya Lampung Selatan, Lampung

Timur, Tanggamus, Pesisir Barat dan lainnya. Namun masyarakat yang

berprofesi sebagai nelayan, terutama hanya sebagai nelayan kecil kerap kali

mengeluh masalah sulitnya memperoleh ikan yang banyak dan berkualitas.

Menurut data badan pusat statistik mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia

pada tahun 2011 mencapa 7,87 juta orang atau 25,14% dari total penduduk miskin

nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Hal ini terjadi karena teknologi yang

digunakan oleh nelayan kita memang tertinggal dari Negara-negara lain yang

secara geografis bukan negara maritim dan kurangnya perhatian pemerintah

terhadap nelayan. Sehingga tak mengherankan jika hasil industri perikanan

Thailand dan Filipina, disusul Vietnam, sangat bagus dan berhasil menembus
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pasar internasional. Padahal, wilayah laut dan potensi perikanan mereka jauh

lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Namun, mereka sangat

memperhatikan peralatan, teknologi, industri, dan manajemen perikanan.

Indonesia seharusnya juga seperti itu, mampu mengembangkan teknologi yang

aplikatif. Lebih disayangkan lagi menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur

Indonesia (MAI), Rokhmin Dahuri akibat kurangnya perhatian pemerintah ikan-

ikan di Indonesia berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO),

ikan yang dicuri oleh kapal-kapal asing yang berada di Perairan Arafuru, Laut

China Selatan, Laut Sulawesi yang berdekatan dengan Fhilipina dan laut yang ada

di zona dekat Papua mencapai 1 juta ton per tahun.

Dari kondisi diatas diperlukan suatu penelitian dan pengembangan peralatan yang

diperluan oleh nelayan. Salah satu alat yang ada dan sangat populer serta diminati

oleh para nelayan adalah Lampu celup bawah air (Lacuba) yang berfungsi untuk

penerangan dalam proses penangkapan ikan dan sebagai penarik perhatian ikan

sehingga ikan berkumpul mendekati cahaya lampu.  Hal ini memudahkan nelayan

untuk menjaring dan meningkatkan hasil tangkapannya bahkan mencapai dua kali

lipat. Namun lacuba tidak bisa digunakan oleh semua nelayan karena harus

berdasarkan karakteristik wilayah tangkapan dan harganya pun cukup mahal bagi

nelayan kecil. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibuat seperangkat lampu

celup bawah air (Lacuba) dengan menggunakan lampu LED yang akan

menghemat listrik dan dapat mengurangi harga jual lacuba ini.

Teknologi lacuba ini menggunakan intensitas cahaya untuk menarik perhatian

ikan. Teknologi penangkapan ikan menggunakan alat bantu cahaya sering disebut
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sebagai light fishing. Sumber cahaya yang digunakan  lampu LED yang disusun

sehemat dan seefektif mungkin. Cahaya digunakan untuk menarik dan

mengkonsentrasikan kawanan ikan pada catchable area yang selanjutnya dengan

menggunakan alat tangkap tertentu untuk menangkapnya. Setiap intensitas

cahaya yang digunakan oleh nelayan berbeda-beda tergantung pada jenis alat

tangkap, spesies target, fishing ground, dan kemampuan finansial dari nelayan.

Bagan merupakan salah satu jenis alat tangkap yang menggunakan cahaya sebagai

alat bantu penangkapan. Berdasarkan cara pengoperasiannya bagan dapat

dikelompokkan ke dalam jaring angkat (von Brandt, 1985). Sejalan dengan

perkembangan pengetahuan dan teknologi serta kemajuan yang telah dicapai

masyarakat, maka desain dan konstruksi bagan semakin berkembang.

Penelitian mengenai hubungan antara cahaya dan tingkah laku ikan telah

dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Levenes, Gerlotto dan Petit (1990)

meneliti tentang reaksi ikan pelagis terhadap alat bantu cahaya untuk melihat

kelimpahan dengan menggunakan echo sounder. Baskoro (1999) meneliti proses

penangkapan ikan dan tingkah laku ikan pada bagan skala kecil dengan lampu

petromaks. Jaya dan Pasaribu (1999) meneliti tentang evaluasi kecepatan dan

arah renang ikan pelagis di Selat Sunda dengan pendekatan akustik. Jaya (2002)

mengamati tingkah laku schooling lemuru dengan pendekatan akustik. Alam

(2002) meneliti tentang kecepatan renang ikan di bawah cahaya lampu dengan

pemanfaatan teknologi hidroakustik. Tupamahu (2003) meneliti tentang tingkah

laku ikan tembang dan selar di bawah cahaya lampu dan Sudirman (2003)

menganalisis tingkah laku ikan hubungannya dengan teknologi ramah lingkungan.
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Pengetahuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat mengoptimalkan

pengoperasian alat penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu cahaya atau

dalam hal ini menggunakan lacuba adalah pengetahuan tentang intensitas cahaya

yang dapat menarik perhatian  ikan di sekitar catchable area pada bagan.

1.2 Tujuan Penelitian

Melihat fenomena yang terjadi pada nelayan saat ini khususnya di Lampung yang

hanya berpengetahuan bahwa semua ikan akan tertarik terhadap cahaya dengan

nilai intensitas yang besar, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh perubahan medium perambatan terhadap perubahan

besarnya intensitas cahaya lacuba.

1.3 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada para

nelayan untuk mengetahui dan memilih alat lacuba pada proses penangkapan  ikan

sesuai dengan besarnya intensitas cahaya yang dihasilkan.

1.4 Rumusan Masalah

Cahaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses

penangkapan ikan dengan alat lacuba yang dioperasikan paa malam hari. Cahaya

dimanfaatkan untuk menghasilkan area penangkapan buatan (artificial fishing

ground), jika ikan-ikan belum terkumpul pada catchable area, ataupun ikan-ikan

masih diluar kemampuan dari jaring, maka haruslah diupayakan agar terkumpul

kedalam catchable area yang sudah ditentukan.
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Melihat pentingnya cahaya maka diperlukan suatu alat yang dapat memberikan

pencahayaan yang besar, sehingga diperlukan nilai intensitas yang besar juga,

agar dapat menembus perairan. Menurut Ben Yami (1987) ikan yang bersifat

fototaksis positif akan tertarik pada cahaya dengan intensitas tertentu.

Berdasarkan permasalah tersebut maka diperlukan suatu informasi tentang

pengaruh nilai intensitas cahaya pada keramba/ jaring terhadap hasil tangkapan.

1.5 Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah seperti diuraikan di

bawah ini :

1. LED yang digunakan berwarna putih, merah, hijau, biru dan kuning.

2. Jumlah lacuba yang digunakan terdapat 15 buah dengan setiap warna terdapat

3 buah.

3. Mengukur besarnya nilai intensitas cahaya di udara, air tawar dan air laut yang

berasal dari pulau kuburan, perairan Queen Artha.

4. Jumlah LED yang digunakan dalam setiap lacuba adalah 8, 16, 24, dan 32 buah

LED dengan ukuran 0,8 mm menyebar.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka disusun hipotesis

penelitian sebagai berikut ini :

1. Semakin banyak jumlah LED yang dipasang pada lacuba maka akan semakin

besar pula intensitas cahaya.
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2. Dengan variasi warna cahaya maka akan terjadi perbedaan nilai intensitas

cahaya  karena terjadinya perbedaan panjang gelombang dari masing-masing

warna cahaya.

3. Terjadi hubungan yang linier antara intensitas cahaya dengan jarak pada saat

jumlah volume air laut yang tetap dan jarak yang berubah-ubah.

4. Terjadi hubungan yang linear antara intensitas cahaya dengan jarak pada saat

jumlah volume air laut dan jarak berubah-ubah.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir ini,

maka tulisan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan masalah, manfaat,

hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang mendukung dalam penelitian tentang peranan nilai

intensitas cahaya pada lacuba untuk menarik perhatian ikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi rancangan sistem lacuba dan variasi warna untuk mengetahui perbedaan

nilai intensitas cahaya,  alat dan bahan, langkah-langkah pengerjaan yang akan

dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan prosedur pengujian, hasil pengujian dan analisis.
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Memuat simpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian alat, dan saran-

saran untuk pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


