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BAB I.  PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Desa Pusuk merupakan salah satu wilayah pesisir yang ada di Kecamatan

Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa

Pusuk memiliki kawasan perairan laut berupa teluk yang bernama Teluk Kelabat.

Sebagaimana wilayah pesisir lainnya masyarakat Desa Pusuk kebanyakan

berprofesi sebagai nelayan. Alat tangkap yang digunakan pun beragam seperti

pukat, rawai, pancing, sero dan juga bubu dasar. Penggunaan alat tangkap oleh

nelayan Desa Pusuk saat ini didominasi bubu dasar. Alasan pemilihan bubu dasar

dikarenakan kontruksi yang sederhana, relatif murah dan mudah dioperasikan

dengan kapal atau perahu ukuran kecil. Selain itu hasil tangkapan bubu dalam

kondisi hidup dan kualitasnya lebih terjamin, karena sedikit mengalami luka

dibandingkan alat tangkap lainnya. Beberapa jenis ikan hasil tangkapan bubu

dasar memiliki nilai jual ekonomis cukup tinggi, seperti ikan Tanda-tanda, Libem,

Ketang-ketang, Kerapu sunu, Baronang lada dan Kakap merah.

Menurut Baskoro (2005) ikan memiliki beberapa jenis rangsangan seperti

rangsangan fisik yakni penglihatan ikan untuk mendeteksi berbagai gerak dan

bentuk suatu objek, serta rangsangan kimia yakni rangsangan yang umumnya

akan merangsang indra penciuman dan perasa yang dimiliki ikan. Perilaku ikan

tertangkap pada alat tangkap bubu melalui suatu rangsangan fisik yaitu ikan akan

mendeteksi bubu yang dilaluinya sebagai suatu tempat untuk berlindung dan

bersembunyi dari predator sehingga ikan akan berkumpul dan masuk ke dalam

alat tangkap bubu (Rumajar, 2001).

Sampai saat ini penggunaan alat tangkap bubu dasar di Desa Pusuk masih

mengandalkan keahlian nelayan dalam mencari keberadaan ikan untuk

meletakkan bubu sehingga hasil tangkapan belum optimal. Dengan adanya

permasalahan tersebut maka perlu suatu alat bantu untuk meningkatkan hasil

tangkapan bubu, salah satunya adalah dengan meletakkan alat tangkap bubu

dengan tutupan daun kelapa, sehingga ikan-ikan akan cenderung tertarik oleh

daun kelapa dan akan masuk ke dalam bubu tersebut. Penelitian ini diharapkan

menjadi salah satu alat bantu penangkapan yang dapat meningkatkan hasil

tangkapan alat tangkap bubu dasar di Desa Pusuk.
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1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan hasil tangkapan

bubu dasar menggunakan tutupan daun kelapa dan tanpa tutupan daun kelapa di

perairan Teluk Kelabat Desa Pusuk Kabupaten Bangka Barat.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada nelayan khususnya nelayan Desa Pusuk

dalam melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan bubu dasar.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya.
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