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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pemilihan,  analisis sensitifitas dan   

model optimasi alat penangkapan penangkapan ikan.  Model yang dikembangkan 

adalah proses hirarki analitik untuk pemilihan dan programasi tujuan ganda untuk 

optimasi alat penangkapan penangkapan ikan. Model  pemilihan dan analisis 

sensitifitas terdiri lima tingkat, yaitu fokus, aktor, kriteria, sub kriteria dan alternatif, 

sedangkan model optimasi terdiri dari 11 variabel keputusan, 1 fungsi tujuan, dan 4 

kendala. Implementasi model dilakukan terhadap alat penangkapan penangkapan 

ikan di kabupaten Malang, Trenggalek dan Pacitan.  Dari hasil  perhitungan dengan 

Expert Choice Version 9.0 diperoleh tipe alat penangkapan penangkapan kapal motor 

dengan bobot prioritas relatif 44.1 % pada overall consistency index 0.09. 

Perhitungan dengan program Quantitative System 3.0 dan diperoleh besarnya 

parameter untuk kapal motor, perahu motor tempel sama dengan nol, sedangkan 

perahu tanpa motor  sebesar 250.  

Kata kunci: tingkat, bobot prioritas, variabel keputusan, kendala 
 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The objective of this research is to make the selection model of fishery vessel, to 

analyze  sensitivity and to make the optimization of fishery vessel . The developed 

model is the selection of fishery vessel with the process of analytic hierarchy and 

optimization with multi objective goal programming. Selection model consists of five 

levels, they are 1) target 2) actor 3) criterion 4) and sub criteria 5) alternative. 

Optimization models with 11 decision variables, 1 goal function, and 4 constraints. 

The model implementation  was done toward fishery vessels in Malang, Trenggalek 

and Pacitan regency. From the result of calculation of  Expert Choice Version 9.0, it 

is found out that  motor vessel  with relative priority weight of 44.1 % at index 

consistency overall 0.09. With the calculation of Quantitative System 3.0 it is 

obtained motor vessel  with value of 0, boat engine  with value of 0, that boat without 

engine with value of 250.  

Key word: level, priority weight, decision variable, constraint 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah dan asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penelitian tentang 

Model Pemilihan dan Optimalisasi Alat  Penangkapan  Ikan dalam Upaya 

Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Pantai Selatan-Jawa 

Timur. 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Salah satu sektor yang sampai saat ini belum tergarap secara maksimal 

adalah sektor maritim yang mempunyai luas sumber daya kurang lebih 2/3 dari 

seluruh luas Indonesia. Pendayagunaan secara maksimal dalam  sektor ini akan 

mampu menghilangkan defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran sebesar  

US$ 6.0 milyar pertahun (HATMI, 1999). Menurut Rokhmin Dahuri terdapat 

tujuh sumber daya maritim yang cukup potensial, dan saat ini ibarat raksasa 

ekonomi yang sedang tidur (Dahuri, 2003). Sektor maritim yang mengandung 

sumberdaya alam hayati dan non hayati, meliputi: perikanan, pertambangan, 

energi dan perhubungan laut.  

  Pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, pada saat 

ini merupakan suatu tuntutan  yang tidak bisa diabaikan. Ikan laut sebagai sumber 

daya alam hayati laut yang dapat diperbarui dan bertata niaga tinggi akan 

memberikan devisa negara, sumber kesempatan kerja dan peningkatan  

pendapatan asli daerah (PAD) apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan. 

Salah satu indikator sumber daya perikanan yang dikelola secara optimal dan 

berkelanjutan adalah jumlah alat  penangkapan ikan yang sesuai dengan besarnya 

potensi lestari dari jenis ikan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya 

over fishing pada suatu daerah penangkapan. 

 Hampir 70 % wilayah Jawa Timur merupakan wilayah laut dengan luas 

perairan termasuk ZEE seluas 200.000 km2, memiliki kekayaan alam yang sangat 
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besar untuk dikembangkan. Meskipun perairan laut Jawa Timur memiliki potensi 

yang sangat besar untuk dikembangkan, selama ini kegiatan perekonomian masih 

lebih banyak difokuskan pada pengembangan alam yang ada di darat. Sementara 

pemanfaatan sumberdaya laut yang telah sejauh ini terkonsentrasi di laut pantai 

utara yang mencapai 90.62 % (Naamin, 1998) dalam (Rosana, 2004). Tingkat 

perkembangan sektor perikanan wilayah selatan Jawa Timur relatif lebih rendah 

dengan wilayah utara dan tengah. Ketertinggalan tersebut disebabkan oleh potensi 

perikanan yang ada belum dilakukan secara optimal, diantaranya disebabkan 

kurangnya dukungan infrastruktur, kurangnya alat  penangkapan ikan, kurangnya 

data dan informasi mengenai potensi serta minimnya teknologi pengolahan hasil 

perikanan. 

Kabupeten Pacitan, Malang dan Trenggalek adalah kabupaten-kabupaten 

di perairan pantai selatan Jawa Timur yang memiliki potensi laut yang sangat 

besar dan dapat dikembangkan sehingga akan mempercepat pengembangan 

wilayahnya. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (2004) 

menyatakan dari potensi lestari perairan pantai selatan Jawa Timur sebesar 

590.620 ton,  ikan yang ditangkap sebesar 197.640 ton atau 33,46% dari potensi 

lestari.  Menurut Rosana (2004) tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di tiga 

kabupaten tersebut masih dibawah nilai MSY (maximum sustainable yield), 

sehingga berinvestasi disektor ini masih cukup berpeluang dan menjanjikan.  

Alat  penangkapan ikan adalah kapal yang terlibat dalam kegiatan 

perikanan, diantaranya adalah aktifitas penangkapan ikan di laut. Berdasar alat 

tangkap yang dipergunakan di perairan Jawa Timur dapat diklasifikasi enam jenis 

alat penangkapan yang sangat produktif yang terdiri dari payang, bagan tancap 

kelong, jaring, pukat cincin, sero  dan pancing, sedangkan klasifikasi menurut 

jenis alat  penangkapan ikan adalah kapal motor, perahu dengan motor tempel dan 

perahu tanpa motor tempel (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 

2004). 

 Penelitian mengenai optimalisasi alat penangkapan ikan telah dilakukan 

oleh Azhar (2002) di Perairan   Kabupaten Tuban  Jawa Timur dan disimpulkan 

bahwa di perairan tersebut  alat penangkapan ikan sudah tidak bisa dioptimalkan 
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atau over fishing, dan diperkuat dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi 

Jawa Timur (2004) yang menyatakan potensi lestari perairan utara Jawa Timur 

sebesar 214.970 ton,  ikan yang ditangkap sebesar 227.427 ton atau 107,95% dari 

potensi lestari. Penelitian mengenai pemilihan dan optimalisasi alat  

penangkapan ikan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan di 

Perairan Pantai Selatan - Jawa Timur perlu dilakukan karena berinvestasi disektor 

perikanan ini masih cukup berpeluang dan menjanjikan. Diharapkan dari hasil 

penelitian diperoleh alat  penangkapan ikan yang sesuai dengan kondisi nelayan di 

Perairan Pantai Selatan – Jawa Timur. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan pemilihan alat  penangkapan ikan yang sesuai dengan 

kondisi nelayan di perairan Pantai Selatan Jawa Timur  ? 

2. Bagaimana melakukan analisis sensitifitas peran aktor terhadap beberapa 

alternatif pada pemilihan alat  penangkapan ikan ?  

3. Bagaimana melakukan optimalisasi alat  penangkapan ikan dalam 

menentukan besarnya jumlah kapasitas produksi, anak buah kapal, biaya 

investasi dan alat  alat  penangkapan ikan  di perairan Pantai Selatan Jawa 

Timur  ? 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Pembahasan masalah pada penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal 

berikut: 

1. Aktor yang berperan dalam pemilihan alat  penangkapan ikan terdiri dari 

pemerintah sebagai pengambil kebijakan, investor sebagai pemilik alat  

penangkapan ikan dan lembaga keuangan. 

2. Alternatif alat  penangkapan ikan terdiri dari tiga alternatif, yaitu: kapal 

motor, perahu dengan tempel dan perahu tanpa motor tempel.  
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3. Implementasi pemilihan dan analisa sensitifitas dilakukan dengan paket 

program Expert Choice Version 9.0., sedangkan implementasi optimalisasi 

dilakukan dengan paket program Quantitative System 3.0  dengan 

menggunakan data primer dan sekunder. 

 

 

1.4. ASUMSI – ASUMSI 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam mendapatkan hasil yang optimal  

dari optimalisasi alat  penangkapan ikan adalah : 

1. Linieritas, yaitu asumsi yang menginginkan agar perbandingan antara input 

yang satu dengan input lainnya, atau input dengan output besarnya tetap. 

2. Proporsionalitas, yang menyatakan bahwa jika variabel keputusan Xj  

berubah, maka dampak perubahannya akan menyebar dalam proporsi yang 

sama terhadap fungsi tujuan dan kendalanya. 

3. Deterministik, yaitu asumsi yang menghendaki agar semua parameter dalam 

model tetap dan diketahui atau ditentukan secara pasti. 

4. Preemptive priority, yaitu prioritas paling tinggi yang ditunjukkan oleh P1 

lebih diutamakan dari prioritas berikutnya yang lebih rendah. 

5. Non Negative, yaitu semua variabel keputusan dalam model adalah non 

negatip. 

  Kerangka konsep penelitian dapat dilihat digambar 1. 
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1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Bab I Pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah dan asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penelitian 

tentang Pemilihan dan Optimalisasi Alat  Penangkapan  Ikan dalam Upaya 

Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Pantai Selatan-Jawa 

Timur. 

Bab II Tinjauan Pustaka akan diuraikan berbagai kajian teoritis yang mendasari 

permasalahan tentang model, kapal ikan, metode proses hirarki analitik, analisa 

sensitifitas dan programasi tujuan ganda. 

Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian akan menguraikan tentang tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis akademis maupun praktis 

managerial yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Pemilihan dan 

Optimalisasi Alat  Penangkapan  Ikan dalam Upaya Meningkatkan Pemanfaatan 

Sumber Daya Ikan di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur. 

Bab IV Metode Penelitian akan menguraikan tentang langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian tentang Pemilihan dan Optimalisasi Alat  Penangkapan  

Ikan dalam Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan 

Pantai Selatan-Jawa Timur. 

Bab V Hasil dan Pembahasan akan menguraikan tentang hasil-hasil yang telah 

dilakukan dalam melakukan penelitian tentang Pemilihan dan Optimalisasi Alat  

Penangkapan  Ikan dalam Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 

di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

yang telah diperoleh selama penlitian Pemilihan dan Optimalisasi Alat  

Penangkapan  Ikan dalam Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 

di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  Pada bab ini akan diuraikan berbagai kajian teoritis yang mendasari 

permasalahan tentang model, armada kapal ikan, metode proses hirarki analitik, analisa 

sensitifitas dan programasi tujuan ganda. 

 

2.1. MODEL 

2.1.1. Definisi dan Jenis Model 

 Model adalah abstraksi dan penyederhanaan dari dunia atau kenyataan nyata dan 

menyatakan berbagai hubungan fungsional yang langsung maupun tidak langsung, 

interaksi dan interdependensi antara satu unsur dengan unsur lainnya (Krisnamurti, 

1993). Menurut Wilson (1984) adalah merupakan representasi dari sistem baik secara 

kualitatif dan kuantitatif yang mewakili suatu proses atau kejadian dimana dapat 

menggambarkan secara jelas hubungan interaksi antara berbagai faktor penting yang 

akan diamati. 

 Model dilahirkan atas dasar teori dan kenyataan. Model yang baik akan 

dipergunakan sebagai alat yang baik dalam rangka menyusun pola dasar sistem yang 

dihadapi, sehingga akan dilahirkan kebijaksanaan dan strategi yang tepat dalam rangka 

pelaksanaan atau tindakan yang diperlukan. Pemodelan sendiri adalah proses 

membangun atau membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa 

formal tertentu (Simatupang, 1995). 

Pembuat model harus menguasai teori dasar, berpengalaman dan menguasai 

serta mendalami permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga harus mengetahui kaitan 

interdependensi maupun interaksi antara unsur-unsur di dalam sistem yang dipelajari 

atau antara satu sistem dengan sistem lainnya. Membuat model merupakan pekerjaan 

seni yang dalam banyak hal memerlukan bakat dan keahlian sendiri. 

Suatu model yang baik harus memenuhi kriteria berikut (Krisnamurti, 1993): 

 Kesesuaian, yaitu model harus mampu mengcover unsur-unsur yang sangat pokok 

dari persoalan yang dihadapi. 

 Kesederhanaan, yaitu model harus dibuat sesederhana mungkin sesuai dengan 

kemampuan yang ada dan urgensi permasalahan yang dihadapi. 
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 Keserasian, yaitu model tersebut harus mampu mengesampingkan hal-hal yang 

kurang berguna. 

Menurut Nasendi (1985) dikenal tiga jenis model  berdasarkan tipe, dimensi, 

fungsi, tujuan dan tingkat abstraksinya yaitu: 

 Model Ikonik (Model Fisik) 

Model ikonik umumnya berdimensi dua, misalnya: foto, blue print, peta, atau 

berdimensi tiga misalnya: bumi, mobil, kapal laut, pesawat terbang. Jika suatu 

model telah melewati batas dimensi maka model tersebut dikelompokkan sebagai 

model matematika atau simbolik.  

 Model Analog (Diagramatik) 

Model analog memiliki sifat dinamik, karena dapat mempresentasikan suatu 

kenyataan kedalam analogi dari ciri fenomena atau persoalan yang dipelajari. 

Sebagai contoh adalah sebaran frekuensi, kurva permintaan, flow chart. Salah satu 

sifat model analog adalah dapat mempresentasikan sesuatu persoalan dalam bentuk 

yang sederhana dan mudah dilihat. 

 Model Simbolik (Matematika) 

Model matematika atau simbolik ini mempunyai ciri utama bahwa keadaan yang 

nyata harus disusun dalam abstraksi dengan simbol-simbol matematika. Model ini 

merupakan yang paling mudah untuk dimanipulasi, dianalisa dan dioptimasi 

sehingga dapat digunakan untuk mempresentasikan sejumlah besar variasi problem 

aktual. Suatu permasalahan disusun dalam sebuah model simbolik dan 

membutuhkan program linier dan variasinya, serta bahasa yang dipakai adalah 

logika simbolik. Namun demikian antara model ikonik, analog dan simbolik 

terdapat kaitan yang jelas satu sama lain. Suatu model program linier atau 

variasinya dirumuskan kedalam bahasa logika matematika, terlebih dahulu harus 

disusun model analognya dalam bentuk diagram, jaringan dan hubungan-hubungan 

tersebut bisa juga dipetakan dalam model ikonik.  

2.1.2. Aturan Pembentukan Model Dasar 

 Aturan-aturan atau petunjuk menurut Ignizio (1976) dalam pengembangan 

model dimaksudkan agar dalam pembuatan model menghasilkan model yang baik, lebih 

berguna dan menghemat biaya. Aturan-aturan tersebut adalah: 

1. Pertimbangkan tujuan utama dari model. Apakah dipergunakan untuk 

mensimulasikan sistem ?, atau untuk mengevaluasi ?, atau untuk 
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menyederhanakan gambaran sebuah sistem ?. Digunakan untuk apakah 

hasilnya?, seberapa besar akurasi yang diinginkan?, untuk skala waktu berapa 

model akan digunakan?, seberapa besar range dari input ?, bagaimana batasan 

waktu dan anggaran dalam pembentukan model ?, dan siapa yang menggunakan 

model akhir dan hasilnya. 

2. Identifikasikan kelas umum dari model yang tepat. Tentukan tipe aktual dari 

model yang akan digunakan, dan jangan memaksakan problem agar cocok 

dengan suatu tipe model, tetapi mencocokkkan model yang paling tepat dengan 

problem yang ada. 

3. Pertimbangkan level dari model. Dengan menentukan level dapat diperkirakan 

rincian model yang ditampilkan, banyaknya variabel, banyaknya hubungan  dan 

saling keterkaitan. Semakin detil suatu model atau semakin canggih, besar dan 

kompleks tidak berarti semakin baik model itu. Cara yang tepat untuk 

menentukan level dari model adalah memulai model  yang sederhana mungkin 

(preliminary model). Kemudian dievaluasi dan menambahkan hal-hal baru jika 

mutlak diperlukan untuk memeperbaiki model dan hasilnya. 

4. Definisikan sistem, batasannya, input dan output serta komponen atau 

subsistem. Hal ini dimaksudkan untuk membantu dalam membuat flow chart 

atau network untuk mempresentasikan sistem. 

 

2.2. KAPAL IKAN  

2.2.1. Umum 

Secara umum kapal ikan mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda 

dengan kapal lainnya. Perbedaan antara kapal ikan dengan kapal lainnya terletak pada 

fungsinya, dimana pada kapal ikan memiliki fungsi antara lain : 

1. Kapal penangkap ikan 

2. Kapal penampung dan pengolah ikan 

3. Kapal riset dan latih penangkapan ikan 

Kapal ikan memiliki fungsi sesuai dengan penggunaannya, desain dasar dari kapal ikan 

didasarkan dari tempat penangkapannya (fishing grounds) dan radius pelayarannya. 

Dalam menangkap ikan banyak cara yang bisa dilakukan, metode yang dilakukan dibagi 

menjadi beberapa kategori berdasarkan tipe peralatan, dan jenis dari ikan. Nelayan 

membedakan jenis ikan berdasarkan letak dalamnya perairan, yaitu ikan pelagis 
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(pelagic fisheries) dan ikan demersal (demersal fisheries). Ikan pelagis yaitu ikan yang 

hidup didaerah permukaan dari perairan, sedangkan ikan demersal yaitu ikan yang 

hidup didaerah dasar dari laut.  

Kapal ikan pada umumnya memiliki kecepatan yang tinggi, karena kapal ikan 

harus melakukan pengejaran terhadap kelompok ikan sasaran yang berpindah-pindah. 

Jadi kapal ikan harus sampai ditempat tujuan atau fishing grounds secepat mungkin agar 

tidak kehilangan kesempatan dalam menangkap ikan. Meskipun kapal ikan dituntut 

harus memiliki kecepatan yang tinggi, namun harus dipertimbangkan pula agar jumlah 

tenaga yang diperlukan jangan sampai melebihi kebutuhan disamping harga dan biaya 

operasionalnya mahal maka kapasitas angkut ikan tangkapan akan berkurang karena 

makin besarnya HP maka berat mesin makin bertambah. 

Untuk memperoleh kecepatan yang tinggi, maka diperlukan penggerak propeller 

yang besar, effisiensi propeller yang baik serta aliran air yang cukup pada propeller. 

Kendalanya adalah ruangan yang tersedia tidak cukup luas, adanya beban tambahan saat 

menarik jaring, serta keberadaan mesin penggerak. Karena itu dalam pemilihan mesin 

penggerak harus dilakukan dengan cermat dan mempunyai kriteria antara lain : 

1. Volume kecil dengan tenaga besar 

2. Ketersediaan dipasaran 

3. Daya tahan yang baik 

4. Harga terjangkau 

2.2.2. Jenis Kapal Ikan 

2.2.2.1. Tipe Trawler 

Bangunan kapal ikan ini hampir sama dengan kapal barang biasa, hanya kapal 

ini mempunyai perlengkapan utama untuk penangkapan ikan, yang mana tidak dimiliki 

oleh kapal barang. Perlengkapan alat penangkapan pada kapal ikan tipe ini  terdiri dari 

jaring trawler, derek jaring trawler, dan tali tarik jaring trawler. Cara kerja dari kapal 

ikan tipe ini yaitu dengan cara menarik jaring trawler didalam laut, kemudian setelah 

berhasil mendapatkan ikan, jaring trawler diangkat keatas kapal. 

Berdasarkan cara kerjanya, kapal ikan tipe trawler ini dapat dibedakan atas : 

1. Trawler Samping (Side Trawler) 

2. Trawler Belakang (Stern Trawler) 

Kapal ikan tipe Trawler dapat juga dibedakan sebagai berikut : 

1. Long Distance Trawler (kira-kira 800 BRT, 16-17 knot, 2000 PS) 
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2. Middle Water Trawler (kira-kira 450 BRT, 1200 PS) 

3. Near Distance Trawler (kira-kira 200 BRT, 600 PS) 

4. Inshore Distance Trawler (kira-kira 50 BRT, 300 PS) 

2.2.2.2. Tipe Kutter 

Bangunan kapal ikan Kutter, hampir sama dengan kapal barang kecil, hanya 

kapal ini mempunyai perlengkapan untuk menangkap ikan, tetapi tidak selengkap pada 

Trawler dan digunakan pada perairan pantai serta perairan bebas terbatas. Cara kerja 

dalam penangkapannya sama dengan cara penangkapan pada kapal ikan tipe Trawler. 

2.2.2.3. Tipe Troller 

Bangunan kapal ikan tipe Troller, juga hampir sama dengan kapal barang kecil, 

hanya kapal ini mempunyai perlengkapan untuk menangkap ikan. Cara kerja 

penangkapan pada kapal ikan tipe Troller, tidak dengan menarik jaring seperti pada 

kapal ikan tipe Trawler, tetapi hanya menempatkan jaring (gill nett ) pada dasar laut. 

Jarak lokasi penangkapan ikan tidak sejauh seperti pada kapal ikan tipe Trawler. Kapal 

ikan jenis Troller yang bobotnya lebih kecil serta lokasi penangkapan ikan yang lebih 

dekat, biasa juga disebut dengan Gillnetter 

2.2.2.4. Tipe Seiner 

Bangunan kapal ikan tipe Seiner, jika dilihat dari luar hampir sama dengan kapal 

ikan tipe Troller, hanya umumnya kapal ikan tipe Seiner memiliki sebuah meja putar 

(netz-grating), dan sebuah drum Seiner (Seiner drum) yang ditempatkan di atas geladak 

pada bagian belakang kapal. Cara kerja dari kapal ikan tipe Seiner, tidak hanya 

menempatkan jaring (Purse Seiner) saja tapi juga menarik Purse Seiner hingga 

melingkar. Dengan demikian ujung-ujung Purse Seiner akan bertemu satu sama lain. 

2.2.2.5. Tipe Tuna Clipper 

Bangunan kapal ikan tipe Tuna Clipper, jika dilihat dari luar hampir sama 

dengan yatch. Panjangnya antara 20 hingga 50 meter dan tenaga penggerak pada 

umumnya mesin diesel dengan RPM menegah serta memiliki radius operasi hingga 

1000 meter. Ikan-ikan Tuna yang besar langsung dipancing dengan tangan dari atas 

geladak belakang kapal. Suatu identitas dari kapal ikan tipe Tuna Clipper adalah 

mempunyai tangki-tangki kedap air yang besar, untuk menyimpan umpan ikan Tuna 

yang berupa ikan-ikan kecil hidup. 

2.2.2.6. Tipe Skipjack Pole and Line 
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Bangunan kapal ikan tipe Skipjack Pole and Line, jika dilihat dari luar hampir 

sama dengan Perahu Pinisi. Panjangnya kira-kira 15 hingga 35 meter. Dan sebagian 

besar terbuat dari kayu. Ruangan tempat ikan umumnya mencapai 30% hingga 40% dari 

panjang kapal dan ditempatkan pada bagian depan kapal. 

Kapal ikan tipe Skipjack Pole and Line juga memiliki tangki-tangki kedap air 

untuk menyimpan umpan berupa ikan-ikan kecil yang hidup, karena kapal ikan tipe ini 

juga dapat digunakan untuk memancing ikan-ikan besar. 

2.2.3. Metode Penangkapan Ikan 

Dalam penangkapan ikan alat-alat yang dipergunakan dalam menangkap ikan 

dari cara kerjanya dapat dibedakan menjadi : 

1. Towed / Dregger Gear (alat tangkap tarik), seperti berbagai alat tangkap tipe 

Trawler. 

2. Encircling Gear (alat tangkap melingkar), seperti Purse Seiner dan Seiner 

Netting. 

3. Static Gear (alat tangkap statis), seperti Gillnett dan Long Line. 

4. Other Mobile Gear (alat tangkap gerak), seperti Harpooners dan Trolling. 

Metode penangkapan ikan serta alat tangkap yang banyak dipergunakan dewasa ini 

terdiri dari : 

2.2.3.1. Jaring Trawl 

Dewasa ini penangkapan ikan dengan Jaring Trawl merupakan metode 

penangkapan ikan secara aktif, dimana dengan cara menarik Jaring Trawl yang 

dilakukan dengan bantuan kapal-kapal ikan Trawler, Kutter, dan kadang-kadang oleh 

kapal tipe Seiner. 

Cara kerja penangkapan ikan dengan Jaring Trawl ini adalah sebagai berikut, 

mula-mula Jaring Trawl diturunkan dilaut, diulur hingga seluruhnya menyebar, diulur 

lagi dan disambung dengan tambang tarik lalu disetel. Kemudian tambang tarik 

ditambatkanb pada kaitan didalam kapal hingga siap untuk diseret. 

 Jaring Trawl dapat dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan cara terbukanya mulut jaring , dibagi menjadi : 

 Beam Trawl 

 Paranzella 

 Otter Trawl 
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2. Berdasarkan daerah operasinya, dibagi menjadi : 

 Trawl dasar (bottom trawl) 

 Trawl pertengahan (midwater trawl) 

 Trawl permukaan (pelagic trawl) 

3. Berdasarkan jumlah kapal yang menarik, dibagi menjadi : 

 Trawl satu kapal (One boat trawl) 

 Trawl dua kapal (Two boat trawl) 

4. Berdasarkan banyaknya bagian (panel), dibagi menjadi : 

 Trawl dua panel (two seams trawl) 

 Trawl empat panel (four seams trawl) 

 Trawl enam panel (six seams trawl) 

5. Berdasarkan jumlah Trawl yang ditarik kapal, dibagi menjadi : 

 Trawl tunggal 

 Trawl ganda (double rig trawl) 

6. Berdasarkan lokasi Trawl, dibagi menjadi : 

 Trawl samping (side trawl) 

 Trawl buritan (stern trawl) 

7. Berdasarkan jenis ikan yang ditangkap, dibedakan menjadi : 

 Trawl udang (shrimp trawl) 

 Trawl herring (herring trawl) 

 White fish trawl 

Jaring Trawl terdiri dari bagian-bagian yaitu tali penarik (warp), bride line, 

leno, webbing, tali ris, layang-layang, dan otter board. 

2.2.3.2. Gill Nett 

Penangkapan ikan dengan Gill Nett merupakan metode utama penangkapan ikan 

secara pasif dan dilakukan dengan kapal-kapal ikan tipe Troller dan Gill Netter. Gill 

Netter, bila diartikan secara harfiah berarti Jaring Insang. Disebut Jaring Insang, karena 

ikan-ikan yang tertangkap dari Gillnett umumnya tersangkut pada tutup insangnya. 

Prinsip penangkapan dengan Gillnett adalah dengan jalan memasang Gillnett 

tersebut diperairan yang sering dilewati ikan, baik secara bergerombol maupun satu 

persatu. Dalam hal demikian Gillnett sebenarnya adalah merupakan salah satu bentuk 

alat perangkap. 
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Gillnett dapat dikelompoikkan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Berdasarkan letak dalam perairan, dibagi menjadi : 

 Gillnett permukaan (surface gillnett) 

 Gillnett pertengahan (midwater gillnett) 

 Gillnett dasar (bottom gillnett) 

2. Berdasarkan kedudukan alat waktu dipasang, dibagi menjadi : 

 Gillnett hanyut 

 Gillnett tetap 

3. Berdasarkan bentuk alat waktu dioperasikan, dibagi menjadi : 

 Gillnett melingkar (encircling gillnett) 

 Gillnett mendatar (drift gillnett) 

4. Berdasarkan jumlah lembaran jaring, dibagi menjadi : 

 Gillnett rangkap (trammel gillnett) 

 Gillnett tunggal (single gillnett) 

Bagian-bagian dari Gillnett terdiri dari jaring utama, tali ris atas, tali ris bawah, tali 

penampung, pelampung, pemberat, dan tali slambar. 

2.2.3.3.Purse Seiner 

Metode penangkapan ikan dengan Purse Seiner juga merupakan suatu metode 

yang penting dalam penangkapan ikan dewasa ini. Cara yang dipergunakan adalah 

dengan menarik melingkar tambang-tambang tarik yang terdapat pada kedua ujung 

Purse Seiner, sehingga ujung-ujungnya bertemu satu sama lain. Dengan demikian Purse 

Seiner bagaikan sebuah kantong yang berbentuk lingkaran dan dalam kantong inilah 

ikan-ikan akan terperangkap. Oleh karena itu Purse Seiner sering juga disebut dengan 

Jaring Kantong. 

Sasaran utama penangkapan ialah jenis ikan-ikan pelagis yang hidupnya 

bergerombol dipermukaan dari perairan, seperti layang, lemuru, kembung, sardinela, 

dan tuna. Purse Seiner dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan bentuk jaring utama, dibagi menjadi : 

 Purse Seiner segi empat 

 Purse Seiner trapesium 

 Purse Seiner lekuk 
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2. Berdasarkan jumlah kapal yang digunakan waktu operasi, dibagi menjadi : 

 Purse Seiner dua kapal (two boats system) 

 Purse Seiner satu kapal (one boat system) 

3. Berdasarkan jenis ikan yang ditangkap, dibagi menjadi : 

 Purse Seiner sardine 

 Purse Seiner tuna 

 Purse Seiner layang 

 Purse Seiner kembung 

4. Berdasarkan waktu operasi, dibagi menjadi : 

 Purse Seiner siang 

 Purse Seiner malam 

Bagian-bagian dari Purse Seiner terdiri dari jaring utama, srampat (selvedge), tali ris, 

tali kolor, pelampung, peamberat (sinker), dan cincin (ring). 

2.2.3.4. Pancing 

Pada umunya penangkapan ikan dengan pancing dapat dibedakan dalam dua 

cara, yaitu memancing biasa dan memancing dengan menggunakan tambang panjang 

yang dinamakan long line dan dilakukan dengan kapal-kapal tipe Long Liner dan Tuna 

Clipper. Memancing biasa alatnya berupa sebuah tangkai atau kawat pancing yang pada 

ujungnya terdapat satu atau beberapa mata pancing. Memancing dengan long line 

alatnya adalah sebuah long line yang terdiri dari bagian-bagian yang dihubungkan satu 

sama lain, panjangnya berkisar antara 50 hingga 100 meter dan tiap bagian dinamakan 

“satu basket”. Pada tiap basket ini ditempatkan kawat-kawat pancing, yang pada 

ujungnya terdapat masing-masing sebuah pancing dengan jarak tertentu. Kedua ujung 

long line dihubungkan satu nsama lain dengan dua buah buoy yang terdapat pada 

permukaan laut, dan sebagai pengikat pada dasar laut digunakan dua buah jangkar yang 

berhubungan dengan buoy-buoy. 

Sedangkan jarak antara kawat-kawat pancing yang terdapat pada tiap 

basketantara 1 hingga 2,5 meter. Pada long line yang dilengkapi dengan kawat-kawat 

pancing yang mepunyai umpan-umpan hidup, jaraknya lebih besar dari pada long line 

yang hanya dilengkapi dengan kawat-kawat pancing umpan-umpan tiruan. 

Pancing sebuah long line umumnya berkisar antara 1 sampai 5 km, sedangkan 

panjang kawar pancingnya adalah antara 0,8 hingga 2 m. Sebagai umpan hidup 
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biasanya digunakan ikan-ikan kecil dan sebagai umpan tiruan digunakan umpan-umpan 

yang memantulkan cahaya. Sasaran penangkapan utama adalah ikan-ikan demersal. 

Long line sering disebut juga Rawai karena bentuk alat ini ketika dioperasikan 

adalah rawai-rawai (rawe = bahasa jawa, yang artinya sesuatu yang ujungnya bergerak 

dengan bebas). Ada berbagai macam bentuk rawai yang secara keseluruhan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan letak pemasangannya diperairan, dibagi menjadi : 

 Rawai permukaan (surface long line) 

 Rawai pertengahan (midwater long line) 

 Rawai dasar (bottom long line) 

2. Berdasarkan susunan mata pancing pada tali utama, dibagi menjadi : 

 Rawai tegak (vertical long line) 

 Rawai ladung 

 Rawai mendatar (horisontal long line) 

3. Berdasarkan jenis-jenis ikan yang ditangkap, dibagi menjadi : 

 Rawai tuna (tuna long line) 

 Rawai albacore (albacore long line) 

 Rawai cucut, dan sebagainya 

Alat tangkap long line atau rawai terdiri dari  bagian-bagian antara lain : tali utama, 

(main line), tali cabang (branch line), pancing (hook), tali pelampung, pelampung, dan 

tiang bendera (bamboo poole). 

 

2.3. PROSES HIRARKI ANALITIK  

 Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif-

alternatif. Proses hirarki analitik, merupakan suatu metode yang  dapat mendukung 

pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan terstruktur berjenjang 

(hierarchy) dalam melihat permasalahan yang mempunyai multicriteria-multiobjective 

dengan input utamanya persepsi manusia. 

Dalam menyelesaikan persoalan dengan pendekatan proses hirarki analitik ada 

beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu (Saaty, 1993) :  

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 

2. Melakukan decomposition. Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu 

dekomposisi yaitu memecah persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya, dilakukan 
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sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut sehingga didapatkan 

beberapa tingkatan tadi (hierarchy). Jadi pekerjaan dalam hierarchy adalah: 

mengidentifikasikan permasalahan, mengelompokkan dan menyusun kedalam 

level yang berbeda. 

3. Comparative Judgment. Prinsip ini membuat penilaian terutama kepentingan 

relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di 

atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena berpengaruh terhadap 

prioritas elemen-elemen. Jumlah perbandingan berpasangan sebanyak [n x (n-

1)]/2 buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil 

penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yang disebut pairwise comparison.  

4. Melakukan Synthesis of Priority. Dari setiap pairwise comparison kemudian 

dicari eigen vectornya untuk prioritas lokal. Karena matriks pairwise 

comparison terdapat setiap tingkat, maka untuk mendapatkan prioritas global 

harus dilakukan sintesa diantara prioritas lokal. 

5. Melakukan Logical Consistency. Menilai kemantapan (konsistensi) penilaian 

yang telah diberikan dengan batasan-batasan tertentu, dapat diketahui apakah 

pengambil keputusan konsisten dalam melakukan penilaian. Consistency Ratio 

(CR) dapat diterima jika berkisar 10% atau kurang, dan pada beberapa kasus 

20% dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika Consistency Ratio (CR) ini 

tidak masuk dalam range maka penilaian harus direvisi dengan menganalisa 

kembali permasalahan. 

2.3.1. Bentuk Hirarki 

Bentuk hirarki dapat dikatakan sebagai perwujudan jalan pikiran yang dimiliki 

oleh setiap orang, dimana secara alamiah akan terproses pada saat menganalisa suatu 

permasalahan dan untuk selanjutnya akan menemukan suatu penyelesaian terbaik. 

Bentuk hirarki yang paling sederhana diperlihatkan pada gambar 2.1. 
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Tingkat 1:      

Fokus       

 

Tingkat 2 : 

Kriteria 

 

 

Tingkat 3: 

Sub Kriteria 

 

 

 

Tingkat 4: 

Alternatif 

 

Gambar 2.1. Bentuk hirarki sederhana (Saaty, 1993) 

2.3.2. Matriks Perbandingan 

Formulasi matematis dalam proses hirarki analitik menggunakan suatu matrik 

dengan suatu n elemen operasi, yaitu: A1,  A2, Ai ,… , An, maka hasil perbandingan secara 

berpasangan elemen-elemen operasi tersebut akan membentuk matriks perbandingan. 

Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hirarki tertinggi, dimana suatu kriteria 

digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai (judgment) perbandingan secara berpasangan antara (wI,,wj), dapat dipresentasikan 

seperti matrik di atas, yaitu: a
wj

wi
 (i,j);i,j=1,2,…,n 

Setiap elemen memiliki sifat timbal balik, yaitu nilai aij=1/aji. Sifat tersebut menyatakan 

proses membandingkan bobot atau tingkat intensitas kepentingan elemen operasi A2 

terhadap A1. Bila vektor pembobotan elemen operasi A1, A2,….,An dinyatakan sebagai 

vektor W, maka matrik pada gambar   dapat berubah bentuk menjadi: 
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Skala penilaian perbandingan berpasangan pada gambar  adalah menunjukkan nilai 

perbandingan tingkat keutamaan relatif antara suatu elemen terhadap elemen lain, 

dimana skala kuantitatif  dinyatakan dalam tabel 2.1. 

Tabel  2.1. Skala banding secara berpasang (Saaty, 1993) 

 

Intensitas  

Kepentingan 

 

Definisi 

 

Penjelasan 

 

1 

Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen mempunyai pengaruh 

yang sama besar  terhadap tujuan  

 

 

3 

Elemen yang satu  sedikit lebih penting 

daripada elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit mendukung satu elemen 

terhadapa elemen lainnya 

 

5 

Elemen yang satu  lebih penting 

daripada elemen lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan kuat  mendukung satu 

elemen terhadapa elemen lainnya 

 

7 

Satu elemen jelas lebih penting 

dibandingkan dengan elemen lainnya 

Satu elemen yang kuat didukung dan 

didominasinya terlihat dalam 

praktek 

 

 

 

9 

 

Satu elemen mutlak lebih penting 

daripada elemen lainnya 

Bukti yang mendukung elemen yang 

satu terhadap elemen lain memiliki 

tingkat penegasan tertinggi yang 

mungkin menguatkan 

 

2,4,6 dan 8 

Nilai-nilai antara diantara dua 

pertimbangan berdekatan 

Kompromi diperlukan diantara dua 

perbandingan 

 

 

Kebalikan 

Jika untuk aktivitas i  mendapat satu 

angka dibanding dengan aktivitas j, 

maka j mempunyai nilai kebalikannya 

bila dibandingkan dengan i 

 

 

2.3.3. Eigen Vector 

 Nilai-nilai prioritas antar komponen kriteria secara lokal akan dihubungkan pada 

rangkaian alternatif untuk menentukan urutan kemungkinan alternatif atau pilihan. 

Untuk itu perlu dihitung kumpulan eigen vector dari setiap matrik dan dinormalisir 

untuk mengintegrasikan hasil yang diperoleh menjadi vector-vector prioritas. Cara yang 

efektif dalam menghitung eigen vector adalah secara geometris.  
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Langkah-langkah pemahaman dalam menghitung vektor prioritas dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Saaty, 1988): 
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 Urutan alternatif atau pemilihan 
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2.3.4. Kemantapan (Consistency) 

Pada hakekatnya kemantapan yang sempurna dalam suatu penilaian adalah sulit 

didapatkan. Oleh karena itu penyimpangan  nilai dari kemantapan dapat diketahui 

dengan menghitung dua persamaan berikut (Saaty,1988): 

 Indeks Kemantapan (Consistency Index) 

CI=
1

max





n

n
        

dimana: max  = Eigen value 

  n = ukuran matrik 

Nilai  max  adalah merupakan hasil pejumlahan daripada elemen kolom 

pertama dikalikan dengan vektor prioritas pertama, jumlah elemen kolom kedua 

dikalikan dengan prioritas kedua dan jumlah elemen kolom ke-n dikalikan dengan 

prioritas ke-n yang telah dinormalisir. 

 Rasio Kemantapan (Consistency Ratio) 

CR=
CI

rc
        

dimana: CI = indeks kemantapan 

  rc  = kemantapan acak 

 

Nilai rc dapat dilihat pada tabel 2.2. Nilai CR dapat diterima jika berkisar 10% 

atau kurang, dan pada beberapa kasus 20% dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika 

CR ini tidak masuk dalam range maka penilaian harus direvisi dengan menganalisa 

kembali permasalahan yang dihadapi. 
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Tabel 2.2. Nilai kemantapan acak (Saaty, 1988) 

 

Ukuran Matrik Kemantapan Acak 

1,2 0 

3 0.58 

4 0.9 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

12 1.48 

13 1.56 

14 1.57 

15 1.59 

 

Nilai CR dapat diterima jika berkisar 10% atau kurang, dan pada beberapa kasus 20% 

dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika CR ini tidak masuk dalam range maka 

penilaian harus direvisi dengan menganalisa kembali permasalahan yang dihadapi. 

 

2.4. ANALISA SENSITIFITAS  

Analisa sensitifitas dilakukan dengan bantuan paket program Expert Choice 9.0 

dalam bentuk mode performance, mode dynamic, mode gradient, mode two 

dimensional dan mode difference (Expert Choice.Inc,1995). Analisa ini dilakukan 

secara trial and error untuk mengetahui kecenderungan dan pengaruh peran aktor 

terhadap prioritas masing-masing alternatif.  

2.4.1. Mode Performance 

 Mode analisis ini menggambarkan bahwa aktor dinyatakan oleh garis vertikal 

dan alternatif oleh garis horizontal. Perpotongan antara garis alternatif  dengan garis 

aktor menunjukkan prioritas alternatif yang diberikan oleh aktor. Prioritas aktor 

dinyatakan oleh tingginya batang segiempat dari garis, dan dibaca dari sumbu kiri yang 

diberi label prosentase aktor. Prioritas secara keseluruhan dari masing-masing alternatif 

dinyatakan oleh garis seluruhnya dan dibaca pada sumbu kanan. Untuk menganalisa 

dapat dilakukan dengan mengclick mouse pada beberapa titik pada batang aktor. 

Perubahan yang dihasilkan dalam rangking alternatif sama dengan jumlah pada sumbu 

kanan.  
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2.4.2. Mode Dynamic 

 Analisis mode dynamic ini digambarkan oleh diagram batang horizontal yang 

dapat menambah atau mengurangi prioritas dari beberapa aktor, sehingga dapat dilihat 

terjadinya perubahan prioritas dan rangking alternatif. Untuk menambah dan 

mengurangi prioritas dari aktor dilakukan dengan menempatkan posisi mouse pada 

sebelah kanan dari salah satu batang dan mengclicknya.  

2.4.3. Mode Gradient 

 Mode yang ketiga untuk analisis ini adalah mode gradient. Masing-masing aktor 

digambarkan oleh sebuah grafik gradient yang terpisah. Prioritas dari aktor secara 

langsung digambarkan oleh garis vertikal pada garis horizontal, sedangkan alternatif 

digambarkan oleh garis miring. Prioritas  pada sebuah alternatif ditentukan oleh titik 

melalui perpotongan garis alternatif dengan garis aktor vertikal. 

Jika ingin mengetahui kinerja sensitifitasnya dapat melalui mouse yang ditekan 

dan ditahan pada garis vertikal kearah kiri atau kanan. Ini menunjukkan penyelidikan 

bagaimana kejadian alternatif prioritas  lebih penting dari perubahan aktor yang dipilih. 

Garis asli yang tersisa menunjukkan asal atau prioritas asli, dan titik dimana garis 

alternatif berpotongan dinamakan titik pertimbangan dan menunjukkan indikasi bobot 

aktor  penilaian yang akan berubah.  

2.4.4. Mode Two Dimensional  

 Mode yang keempat untuk analisis ini adalah mode 2 dimensional, menunjukkan 

bagaimana baiknya suatu kinerja alternatif yang mengacu pada dua aktor. Prioritas aktor 

dibaca sepanjang sumbu  untuk menyajikan sebuah label. Titik-titik besar menunjukkan 

alternatif dan koordinat untuk satu titik memberikan prioritasnya pada dua aktor. Titik 

yang berada di kuadran sebelah kanan atas adalah alternatif terbaik. 

 Garis proyeksi dapat diaktifkan dan dinonaktifkan, dan posisi garis ini 

menunjukkan  posisi relatif  masing-masing, jika aktor  mempunyai kesamaan dalam 

kepentingan. Proyeksi garis yang menyimpang jauh sekali adalah paling baik. Analisa 

dilakukan dengan mengclick pada garis proyeksi dan menahannya ke atas dan ke 

bawah. Untuk masalah label aktor dilakukan dengan memilih menu aktor yang 

diinginkan.  

2.4.5. Mode Difference 

Mode yang kelima untuk analisis ini adalah mode differences sensitifity. Mode 

ini menunjukkan perbedaan antara prioritas dari aktor pada dua alternatif yang 
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didapatkan pada satu waktu untuk semua aktor. Berbeda dengan mode analisis yang 

lain, mode ini tidak menyertakan perubahan prioritas dari aktor, namun analisa ini 

digunakan untuk mengetahui perbedaan prioritas alternatif terpilih dengan alternatif 

lain.  

 

2.5. PROGRAMASI TUJUAN  GANDA 

2.5.1. Pengambilan Keputusan Multi Tujuan 

Pengambilan keputusan multi tujuan (multiple objective decision making) 

dipergunakan untuk menunjukkan situasi pengambilan keputusan dimana pengambilan 

keputusan harus mempertimbangkan lebih dari satu tujuan yang tidak dapat diabaikan. 

Tujuan-tujuan tersebut tidak selalu bersesuaian dan sering kali bertentangan satu sama 

lain. 

 Dalam pengertian klasik suatu solusi  disebut optimal jika solusi tersebut 

memberikan nilai optimum pada setiap tujuan atau fungsi. Di dalam problem multi 

tujuan hal ini hanya mungkin jika masing-masing tujuan tidak saling bertentangan. Pada 

umumnya tidak akan ada solusi optimal dalam problem multi tujuan (Mario, 1988). 

Peningkatan pemuasan satu tujuan secara simultan menyebabkan penurunan sekurang-

kurangnya pada tujuan lain. Oleh karena itu, dalam problem optimasi multi tujuan, 

solusi yang diperoleh merupakann solusi yang memberikan kepuasan (satisficing 

solution) berdasarkan preferensi pengambil keputusan terhadap masing-masing tujuan. 

Model linier multi tujuan mentransformasikan problem multi tujuan kedalam 

sekumpulan fungsi linier. Hal ini dengan mengasumsikan seluruh hubungan 

variabel/aktifitas yang dapat direpresentasikan dalam fungsi linier. 

Ada banyak pendekatan yang digunakan atau diusulkan untuk menyelesaikan 

model multi tujuan dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga pendekatan dasar (Ignizio, 

1976): 

1. Metode Utilitas /Bobot 

Metode ini mengekspresikan semua tujuan kedalam ukuran yang sama (single 

measure) seperti nilai uang atau utilitas. Dengan cara demikian model multi tujuan 

yang secara umum dapat ditransformasikan menjadi model dengan satu fungsi 

tujuan. Hambatan yang dihadapi metode ini adalah keakuratan transformasi tujuan-

tujuan yang berbeda kedalam aturan yang sama. 

2. Metode Rangking/Prioritas 
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Sebagai ganti untuk mencari nilai utilitas atau bobot, metode ini menggunakan 

rangking prioritas untuk menunjukkan derajat kepentingan atau preferensi masing-

masing tujuan. Dalam metode ini semua tujuan dipertimbangkan menurut rangking 

atau prioritasnya dan tidak perlu ditransformasikan kedalam fungsi tujuan. 

3. Metode Solusi Efisien 

Metode ini tidak mempertimbangkan  preferensi pengambil keputusan. Didalam 

metode ini digenerate himpunan solusi efisien dari himpunan solusi yang 

memenuhi konstrain (feasible solution). Himpunan solusi efisien adalah himpunan 

solusi dimana  perubahan dari satu solusi kesolusi lain secara simultan 

menyebabkan perbaikan pada satu atau lebih tujuan dan penurunan sekurang-

kurangnya pada satu tujuan didalam nilai pemuasannya. Solusi efisien disebut juga 

dengan optimal pareto atau solusi non dominasi. Pengambil keputusan akan 

memilih solusi yang sesuai dengan preferensi dari antara himpunan solusi efisien 

ini. 

 Programasi tujuan ganda yang akan dibahas berikut ini merupakan metode yang 

menggunakan struktur prioritas tujuan-tujuan yang dipertimbangkan. Adapun alasan 

dalam memilih programasi tujuan ganda adalah: 

 Pengembangan modelnya relatif sederhana 

 Modifikasi minornya dapat digunakan untuk mencakup pendekatan-pendekatan 

alternatif (metode solusi efisien, metode pembobotan dan sebagainya) dalam 

problem programa linier multi tujuan. 

 Metode pemecahannya amat sederhana dan hanya merupakan perbaikan dari 

metode simpleks dua fase 

 Model dan asumsinya konsisten terhadap problem dunia nyata yang khas. 

Jadi penggunaan programasi tujuan ganda ini atas dasar fleksibilitas, efisiensi, 

kemudahan menggunakannya dan mengimplementasikan. 

2.5.2. Istilah-Istilah dalam Programasi Tujuan Ganda 

Di dalam programasi tujuan ganda, ada beberapa pengertian dasar khusus 

menurut termionologi dari Ignizio (1976): 

1. Tujuan (objective), yaitu satu pernyataan yang mencerminkan keinginan pengambil 

keputusan (memaksimumkan atau meminimumkan), bisa di nyatakan dalam term 

kuantitatif  maupun kualitatif. 
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2. Kriteria, yaitu ukuran yang digunakan pengambil keputusan untuk mensyaratkan 

pencapaian tujuan. 

3. Tingkat aspirasi, yaitu suatu nilai tertentu yang dikaitkan dengan diterima atau 

ditolaknya pencapaian tujuan yang dinginkan. Nilai ini digunakan untuk mengukur 

pencapaian tujuan. 

4. Sasaran (goal), yaitu suatu tujuan yang berkaitan dengan tingkat aspirasi yang 

diinginkan pengambil keputusan. 

5. Deviasi sasaran (goal deviation) , yaitu merupakan perbedaan antara apa yang dapat 

dicapai dengan apa yang menjadi keinginan dalam sasaran. 

6. Variabel keputusan (decision variables) 

Suatu variabel keputusan, Xj (j = 1,2,3,…,n) adalah suatu variabel di dalam kendali 

pengambil keputusan dan merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh terhadap 

solusi masalah. Semua variabel ini diasumsikan non negatip, kecuali jika 

disebutkan lain. 

7. Variabel deviasi (deviation variables) 

Variabel deviasi mencerminkan underachievement (deviasi negatip, ni) atau 

overachievement (deviasi positip, pi) dari tujuan i. Semua variabel deviasi 

diasumsikan non negatip kecuali jika disebutkan. 

8. Solusi fisibel (feasible solution), yaitu setiap kumpulan dari variabel keputusan dan 

deviasi non negatip menyatakan suatu solusi fisibel. 

9. Solusi dasar (basic solution) 

Jika (n+2m)-m dari variabel (keputusan atau deviasi) diset ke nol dan kumpulan 

hasil m goal yang didapat, solusinya adalah solusi dasar. Sejumlah m variabel yang 

tidak diset ke nol adalah basic, sedangkan n+m variabel yang diset ke nol adalah 

non basic. 

10. Solusi degenerate, yaitu setiap solusi dasar dimana satu atau lebih variabel dasar 

memiliki nilai nol adalah degenerate solution.  

11. Solusi yang dapat diimplementasikan (implementable   solution) , yaitu solusi 

fisibel dimana constrain rigidnya (sasaran absolut) dipenuhi,. dalam hal ini, 

prioritas utama tercapai sepenuhnya (ai = 0). 

12. Fungsi pencapaian (achievement function), yaitu fungsi yang mengindikasikan 

tingkat pencapaian dari sasaran yang bersangkutan dengan suatu fungsi yang 

diminimasikan secara leksikografik, fungsi pencapaian adalah suatu vektor berurut. 



 27 

13. Solusi optimal (optimal solution), yaitu solusi fisibel yang berkaitan dengan 

minimum leksikografik dari vektor pencapaian. Solusi ini dinyatakan dengan X* 

dan berhubungan dengan vektor pencapaian a*.  

14. Solusi optimal alternatif (alternative optimal solutions), yaitu suatu problem tujuan 

ganda linier memiliki sekumpulan solusi optimal jika ruang solusi yang berkaitan 

dengan problem adalah selain dari titik tunggal. Lebih lanjut, jika ruang solusi 

adalah daerah, tiap titik dalam daerah itu atau perbatasan daerah itu adalah suatu 

alternatif solusi optimal. Hal ini memberi nilai yang sama. 

15. Solusi unbounded (unbounded solution), karena aspirasi level  berkaitan dengan 

setiap obyektif, maka programasi tujuan ganda tidak dapat unbounded. 

Jenis-Jenis Programasi Tujuan Ganda 

Ada beberapa jenis programasi tujuan ganda yaitu (Krisnamurti, 1993): 

1. Programasi tujuan ganda linier (linear goal programming) 

Merupakan model pengambilan keputusan multi obyektif  yang dibentuk dari 

fungsi-fungsi linier. Programasi ini memuat tujuan dan kendala dengan cara yang 

sistematis (dengan menambahkan varibel deviasi negatip dan positip), dibentuk dari 

m fungsi linier dalam n variabel keputusan dan 2m variabel deviasi. setiap fungsi-

fungsi ini, apakah itu asalnya objective (tujuan) atau constrain (kendala) dinyatakan 

sebagai goal (sasaran). 

2. Programasi tujuan ganda non linier (non linear goal programming) 

Merupakan model pengambilan keputusan multi obyektif  yang dibentuk dari 

fungsi-fungsi non linier atau kombinasi dari fungsi linier dan non linier. 

3. Programasi tujuan ganda integer linier (linear integer goal programming) 

Merupakan model pengambilan keputusan multi obyektif  yang dibentuk dari 

fungsi-fungsi linier, dimana beberapa atau seluruh variabel dibatasi dengan nilai-

nilai integer. 

2.5.3. Langkah-Langkah Pembuatan Model Programasi Tujuan Ganda 

Dalam pembuatan model keputusan programasi tujuan ganda, dapat dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut (Ignizio, 1976): 

1. Menentukan variabel-variabel keputusan 

Merupakan dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan model 

keputusan. Tujuan pokok dari pengembangan model adalah menentukan nilai-nilai 

optimal dari variabel-variabel keputusan ini. 
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2. Formulasi fungsi tujuan ( objective function ) 

Meliputi :  

Penentuan tujuan atau sasaran (goal), yang berasal dari kemungkinan- 

kemungkinan berikut: 

 Keinginan atau aspirasi si pengambil keputusan. 

 Keterbatasan sumber-sumber. 

Batasan-batasan lain yang secara implisit maupun eksplisit dimaksudkan dalam 

variabel keputusan, seperti: kebutuhan fisik yang mengspesifikasikan variabel 

non negatif, kebutuhan kontraktual yang menspesifikasikan variabel harus sama 

dengan atau melebihi nilai minimum tertentu. 

 Meminimalkan total banyaknya tujuan.  

Hal ini mungkin jika pencapaian satu tujuan akan memuaskan atau mendominasi 

pencapaian tujuan lainnya. Pendekatan lainnya adalah dengan mengeliminasi 

tujuan-tujuan yang minor atau sepele.  

 Menyusun pernyataan matematis  

Sasaran atau tujuan dinyatakan dengan Gi, dimana setiap fungsi tujuan ini harus 

dinyatakan sebagai fungsi dari variabel keputusan yaitu, : 

Gi = fi ( 


x ) 

Dimana fi ( 


x ) adalah fungsi dari variabel-varibel keputusan yang berkaitan 

dengan tujuan ke-i. Setiap fungsi tujuan akan berkaitan dengan nilai sebelah 

kanan ( right hand-side values ), bi yaitu : 

Setiap tujuan tersebut dihubungkan disebelah kiri dengan variabel deviasi 

negatif ( ni ) dan positif ( pi ), yang menggambarkan deviasi negatif dan deviasi 

positif dari bi. Bentuknya adalah : 

    

fi ( 


x )  = bi 

    

3. Tentukan tujuan-tujuan absolut  

Tujuan absolut yang merupakan kendala sistem, jika ada ditempatkan pada prioritas 

teratas yaitu P1, yang harus dipenuhi pertamakali sebelum tujuan-tujuan dengan 

prioritas yang lebih rendah dipenuhi. Prioritas berhubungan dengan tiap tujuan 
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yang diwakili variabel deviasinya, dan membentuk fungsi baru yang disebut fungsi 

pencapaian ( achievement function ). 

4. Mengatur tujuan-tujuan kedalam tingkat-tingkat prioritas. 

Tujuan-tujuan non absolut dikelompokkan sesuai dengan tingkat prioritasnya. 

Pemilihan prioritas ini biasanya dibuat oleh pengambil keputusan atau bersama-

sama dengan  pihak penganalisa. Hanya tujuan-tujuan sepadan yang dapat 

dikelompokkan dalam prioritas yang sama. Jika pengukurannya berbeda, tujuan-

tujuan tersebut dapat dikelompokkan dalam prioritasyang sama bila mereka dapat 

dinyatakan dalam satuan pengukuran yang umum. Variabel-variabel dalam prioritas 

yang sama ini diberi bobot (w) jika diperrlukan. Bobot ini menyatakan opportunity 

cost yang menunjukkan jumlah relatif deviasi dari sasaran yang tak terpenuhi.  

5. Penyusunan fungsi pencapaian ( achievement function ) 

Ada tiga kemungkinan yang dapat dicapai dengan meminimumkan fungsi linier 

dari variabel - variabel deviasi : 

Tabel 2.3. Perumusan model dalam pencapaian tujuan 

Tujuan Prosedur 

Sama atau lebih besar  daripada bi Minimumkan ni 

Sama atau lebih kecil daripada bi Minimumkan pi 

Sama dengan bi Minimumkan ni+pi 

 

Kemudian, menghubungkan tiap tujuan dengan prioritas yang lebih dahulu 

(preemptive priority), yaitu P1,P2,…,Pk. Fungsi pencapaiannya akan berbentuk: 

Minimalkan 




























































pngPpngPpngPa kk ,,...,,,, 2211  

Dimana: 

 






 

png k , adalah fungsi linier dari variabel-variabel keputusan. Dimensi dari 


a  

menyatakan banyaknya (k) tingkat prioritas diantara tujuan-tujuan. 

 Pk adalah prioritas yang sesuai dengan 






 

png k ,  

 mk  , yaitu banyaknya peremptive priorities (k) sama dengan atau lebih kecil 

dari banyaknya tujuan (m). 
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2.5.4. Model Umum  Programasi Tujuan Ganda 

Bentuk umum dari permasalahan programasi tujuan ganda dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Mencari  jxxxx ,....,, 21


 

Agar meminimumkan fungsi pencapaian :






 

a  































 

pngpnga k ,,...,,1  

Sedemikian rupa, sehingga dipenuhi fungsi tujuan: iiii bpnxf 






 

 

 i = 1,2,3,…,n  dan 0,,
,




pnx  

dimana : 

xj   = variabel keputusan ke-j 



a     = fungsi pencapaian atau fungsi hasil, berupa suatu vektor baris yang mengukur 

pencapaian tujuan atau kendala pada tingkat prioritas masing-masing. 








 

png k ,  = fungsi dari variabel-variabel deviasi tujuan atau kendala pada   tingkat 

prioritas ke-k 

k = jumlah seluruh tingkat prioritas yang ada pada model 

bi = nilai sebelah kanan untuk sasaran atau kendala ke-i 








 

xfi  = sisi kiri dari kendala untuk sasaran yang dapat berbentuk fungsi linier 

Dalam teknik pencarian 


pnx ,,  terlebih dahulu meminimumkan fungsi 

pencapaian dengan prioritas tertinggi. Jika telah dicapai hasil optimal, baru 

dioptimalkan fungsi pencapaian kedua. Demikian seterusnya hingga samapi pada fungsi 

pencapaian dengan prioritas ke-k mencapai optimal 

 Model programasi tujuan ganda linier adalah model yang paling sederhana daripada 

model-model programasi tujuan ganda. Perbedaan utama dengan model umum diatas 

terletak pada persamaan fungsi linier, sehinggga model programasi tujuan ganda linier 

adalah sebagai berikut: 

Mencari   jxxxx ,....,, 21
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Agar meminimumkan fungsi pencapaian :






 

a  

































 

pngpnga k ,,...,,1  
Sedemikian rupa sehingga dipenuhi tujuan:  

iiijji bpnXC ,  

i = 1,2,3,….,n  dan 0,,
,




pnx  

dimana : 

Ci,j = Koeffisien yang berkaitan dengan variabel keputusan ke-j dan tujuan ke-I 

Xj =  Variabel keputusan ke-j 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 Bab ini akan menguraikan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik 

secara teoritis akademis maupun praktis managerial yang diperoleh dari hasil penelitian 

tentang Model Pemilihan dan Optimalisasi Alat Penangkapan  Ikan dalam Upaya 

Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur. 

 

3.1. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menunjang serta membantu 

program pemerintah dalam memberdayakan sektor perikanan dalam pembangunan 

Bangsa Indonesia. Kontribusi ini dilakukan dengan membuat model pemilihan dan 

optimalisasi alat  penangkapan ikan di Perairan Pantai Selatan Jawa Timur.  

Selain tujuan utama, penelitian ini juga mempunyai tujuan yang lebih spesifik 

yaitu: 

1. Membuat model pemilihan alat  penangkapan ikan yang sesuai dengan 

kondisi nelayan di Perairan Pantai Selatan Jawa Timur dengan proses hirarki 

analitik . 

2. Melakukan analisis sensitifitas peran aktor terhadap beberapa alternatif alat  

penangkapan ikan.  

3. Membuat model  optimalisasi alat  penangkapan ikan di Perairan Pantai 

Selatan Jawa Timur dengan programasi tujuan ganda. 

 

3.2. MANFAAT PENELITIAN 

3.2.1. Manfaat Teoritis/Akademik 

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah pengembangan ilmu 

pengetahuan bidang model pemilihan dan optimalisasi alat  penangkapan ikan di 

Perairan Pantai Selatan Jawa Timur. 
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3.2.2. Manfaat Praktis/Manajerial 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang, Pacitan dan Trenggalek dapat memberikan 

alternatif pemecahan terhadap persoalan pemilihan dan optimalisasi alat  

penangkapan ikan, sehingga dalam pengambilan keputusan faktor subyektifitas 

dapat diminimalkan atau dihindari. 

2. Bagi investor dan masyarakat nelayan di Kabupaten Malang, Pacitan dan 

Trenggalek dapat memberikan acuan dalam pengadaan atau pembelian alat  

penangkapan ikan sehingga lebih efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini akan menguraikan tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian 

tentang Model Pemilihan dan Optimalisasi Alat Penangkapan  Ikan dalam Upaya 

Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Pantai Selatan-Jawa 

Timur. 

 

4.1. DESAIN PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan studi public opinion survey untuk 

menjaring opini dalam melakukan pembobotan terhadap aktor, kriteria, subkriteria 

dan alternatif pemilihan alat   penangkapan ikan. Studi community survey juga 

dilakukan untuk mendapatkan data mengenai  potensi lestari perikanan, kapasitas 

produksi, jumlah dan proyeksi alat  penangkapan ikan, biaya investasi, serta anak 

buah kapal di Perairan Pantai Selatan Kabupaten Malang, Trenggalek dan Pacitan. 

 

4.2. JENIS DATA DAN VARIABEL 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif, baik data primer maupun data sekunder. Data primernya adalah 

penilaian secara kualititatif dan kuantitatif melalui angket yang berisi hasil 

pembobotan dalam skala penilaian terhadap aktor, kriteria, subkriteria dan 

alternatif alat  penangkapan ikan. Skala penilaiannya berasal dari skala banding 

secara berpasang (Saaty, 1993). 

Data sekunder diperoleh dari  Biro Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten, 

Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten,  Dinas Perikanan dan 

Kelautan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kelompok-Kelompok Nelayan. 

Data ini terdiri dari: potensi lestari perikanan, kapasitas produksi, jumlah dan 

proyeksi alat  penangkapan ikan, biaya investasi, serta anak buah kapal di Perairan 

Pantai Selatan Kabupaten Malang, Trenggalek dan Pacitan. 

Variabel ordinal dipergunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan 

tingkatan intensitas kepentingan dari perbandingan anatara elemen pada tiap level 
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dari model hirarki pemilihan alat  penangkapan ikan. Variabel ratio juga 

dipergunakan untuk mengetahui kondisi riil dan proyeksi dari berbagai tujuan, 

kendala serta prioritas dari model optimalisasi alat  penangkapan ikan. 

 

4.3. RESPONDEN 

Responden untuk angket dalam memberikan pembobotan adalah 

pemerintah sebagai pengambil kebijaksanaan, pemilik alat  penangkapan ikan dan 

dan lembaga keuangan. 

 

4.4. ALAT PENGUMPULAN DATA 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah alat-alat tulis, kertas, 

komputer dan kaset  rekaman untuk wawancara.  Untuk angket dilengkapi dengan 

data responden, misalnya : nama responden, nama instansi, alamat instansi, 

jabatan saat ini, pengalaman bekerja. 

 

4.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Teknik kepustakaan atau dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-

data mengenai potensi lestari perikanan, jumlah alat  penangkapan ikan, 

biaya investasi serta anak buah kapal di perairan kabupaten Malang, 

Trenggalek dan Pacitan. Data ini diperoleh dari Biro Pusat Statistik 

Pemerintah Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah 

Kabupaten,  Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Propinsi Jawa 

Timur dan Kelompok-Kelompok Nelayan.  

2. Teknik kuesioner, yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui 

kuesioner yang berisi hasil pembobotan secara kualititatif dan kuantitatif 

(skala penilaian) terhadap aktor, kriteria, subkriteria dan alternatif alat  

penangkapan ikan.  

 

4.6. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Data primer dan sekunder diolah dengan menggunakan proses hirarki 

analitik dan programasi tujuan ganda yang dibantu dengan paket program 

komputer Expert Choice Version 9.0 dan  Quantitative System 3.0. 
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4.6.1. Pemilihan alat  penangkapan ikan 

1. Melakukan decomposition  

Dekomposisi yaitu memecah persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya, 

dilakukan sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut 

sehingga didapatkan beberapa tingkatan tadi (hierarchy). Jadi pekerjaan 

dalam hierarchy adalah: mengidentifikasikan permasalahan, 

mengelompokkan dan menyusun kedalam level yang berbeda sehingga 

terbentuk model hirarki pemilihan. 

2. Melakukan  comparative Judgment 

Prinsip ini membuat penilaian terutama kepentingan relatif dua elemen 

pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. 

Penilaian ini merupakan inti dari proses hirarki analitik, karena 

berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Jumlah perbandingan 

berpasangan sebanyak [n x (n-1)]/2 buah, dengan n adalah banyaknya 

elemen yang dibandingkan. Hasil penilaian ini disajikan dalam bentuk 

matriks yang disebut pairwise comparison.  

3. Melakukan Synthesis of Priority  

Dari setiap pairwise comparison kemudian dicari eigen vectornya untuk 

prioritas lokal. Karena matriks pairwise comparison terdapat setiap tingkat, 

maka untuk mendapatkan prioritas global harus dilakukan sintesa diantara 

prioritas lokal. 

4. Melakukan Logical Consistency. 

Menilai kemantapan (konsistensi) penilaian yang telah diberikan dengan 

batasan-batasan tertentu, dapat diketahui apakah pengambil keputusan 

konsisten dalam melakukan penilaian. Consistency Ratio (CR) dapat 

diterima jika berkisar 10% atau kurang, dan pada beberapa kasus 20% 

dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika Consistency Ratio (CR) ini 

tidak masuk dalam range maka penilaian harus direvisi dengan 

menganalisis kembali permasalahan. 

5. Melakukan analisis sensitifitas 

Setelah Consistency Ratio (CR) memenuhi syarat, maka dilakukan analisis 

sensitifitas dengan menggunakan mode performance, mode dynamic, 
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mode gradient, mode two dimensional dan mode difference (Expert 

Choice.Inc,1995). Analisis ini dilakukan secara trial and error untuk 

mengetahui kecenderungan dan pengaruh peran aktor terhadap prioritas 

masing-masing alternatif. Output dari analisis sensitifitas adalah besarnya 

prosentase prioritas dari tiap aktor dan alternatif yang mempunyai bobot 

tertinggi  yang dipilih dalam dalam pemilihan alat  penangkapan ikan 

4.6.2. Optimalisasi alat  penangkapan ikan 

1. Menentukan Variabel-Variabel Keputusan 

Variabel keputusan merupakan dasar bagi langkah-langkah selanjutnya 

dalam pengembangan model keputusan. Tujuan pokok dari pengembangan 

model adalah menentukan nilai-nilai optimal dari kapasitas produksi 

nelayan, biaya investasi dan luas area penangkapan ikan dari tiap jenis. 

Variabel keputusan ini dinotasikan sebagai Xi, dimana i = 1,2,.....,N; N = 

jenis alat  penangkapan ikan. 

1. Menentukan fungsi tujuan  

Penentuan fungsi tujuan dari  optimalisasi alat  penangkapan ikan adalah : 

 Maksimalkan kapasitas produksi ikan. 

 Minimalkan pemanfaatan nelayan. 

 Minimalkan biaya investasi.  

 Maksimalkan luas area penangkapan ikan  

2.  Mengatur fungsi tujuan kedalam tingkat prioritas. 

Penentuan prioritas dari fungsi tujuan adalah :  

 Prioritas 1, memenuhi target secara maksimal kapasitas produksi 

ikan.  

 Prioritas 2, memenuhi target secara minimalkan pemanfaatan 

nelayan. 

 Prioritas 3, memenuhi target secara minimal biaya investasi. 

 Prioritas 4, memenuhi target secara maksimal luas area 

penangkapan ikan  

5. Menyusun fungsi pencapaian  
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Untuk menyusun fungsi pencapaian dari masing-masing tujuan 

disesuaikan dengan tabel  3.3. Misalnya memenuhi target secara 

maksimal kapasitas produksi ikan, maka fungsi pencapaiannya adalah a1 

= meminimumkan n1. 

6. Menyusun model optimalisasi alat  penangkapan ikan secara lengkap 

Output dari model optimalisasi menghasilkan besarnya parameter 

variabel keputusan pada kapasitas produksi, jumlah pemanfaatan 

nelayan, biaya investasi dan luas area penangkapan ikan dengan berbagai 

macam alternatif prioritas tujuan.   

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menguraikan tentang hasil-hasil yang telah dilakukan dalam 

melakukan penelitian tentang Model Pemilihan dan Optimalisasi Alat  

Penangkapan  Ikan dalam Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 

di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur. Di awali dengan pembuatan model 

diagramatik dan matematika, pengolahan data primer dan sekunder, analisis hasil 

pengolahan data dan diskusi.  

 

5.1. MODEL  PEMILIHAN ALAT  PENANGKAPAN IKAN 

 Pengembangan model pemilihan alat  penangkapan ikan  terdiri dari lima 

level atau tingkat. Masing-masing  tingkat dasar pemikirannya akan diuraikan 

sebagai berikut. 

5.1.1. Tingkat Pertama (Fokus)   

Sasaran adalah merupakan suatu tujuan yang berkaitan dengan tingkat 

aspirasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Tujuan yang akan dicapai 

adalah pemilihan  alat  penangkapan ikan yang sesuai dengan kriteria sosial 

budaya, ekonomi dan teknologi. 

5.1.2. Tingkat Kedua (Aktor) 

Level ini merupakan pihak-pihak/aktor yang berkompeten terhadap 

pemilihan  alat  penangkapan ikan. Berdasarkan hasil Simposium Himpunan Ahli 

Teknologi Maritim Indonesia (HATMI) di Jakarta tanggal 30 April 1999, 

beberapa bidang yang perlu mendapatkan perhatian serius supaya potensi maritim 

kita yang sangat potensial sehingga dapat mengurangi defisit neraca berjalan 

sebesar US $ 6.0 milyar pertahun. Bidang-bidang  tersebut adalah: 

 Bidang pelayaran 

 Bidang industri maritim  

 Bidang pendanaan 

 Bidang sumber daya manusia 
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Khusus industri maritim, perlu diadakan forum komunikasi konsultasi 

secara nasional antara pihak-pihak terkait seperti: pelayaran, pemilik barang, 

industri maritim, perbankan dan pemerintah/penentu kebijaksanaan. Selain itu 

perlu diadakan aliansi antara shipper, shipping, shipbuilder dan bank untuk 

meningkatkan kinerja dalam bidang industri maritim. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut, aktor yang berkiprah dan berkompeten 

terhadap pemilihan  alat  penangkapan ikan adalah:  

 Pemerintah selaku pengambil kebijakan 

 Lembaga keuangan selaku penyandang dana investasi dan operasional 

 Nelayan selaku pemakai alat  penangkapan ikan 

 Investor selaku produsen dari alat  penangkapan ikan 

5.1.3. Tingkat Ketiga (Kriteria) 

Level ini merupakan kriteria-kriteria yang relevan terhadap pemilihan  alat  

penangkapan ikan, dan didasarkan pada hasil kajian beberapa literatur.  

Menurut Tabucanon (1988) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu organisasi industri manufactur adalah: 

 Teknologi 

 Ekonomi 

 Sosial 

 Ras/etnis  

 Politik dan hukum.  

Sedangkan Ramanathan (1994) mengusulkan satu kumpulan kriteria 

pemilihan teknologi dengan pendekatan terpadu. Keterpaduan ini mencakup 

spesifikasi tekno-ekonomis yang diinginkan sesuai dengan kemampuan teknologi 

dan ekonomi dari organisasi yang menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan 

operating domain yaitu kondisi sosial politik nasional. Pendekatan terpadu ini 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

 Tehno-Economic Compatibility Criteria (TECC) 

 Organizational Capability Compatibility Criteria (OCCC) 

 Operating Domain Compatibility Crteria (ODCC).  
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Dahuri (1999) menjelaskan bahwa arahan kebijakan pembangunan 

wilayah pesisir guna mendukung pengembangan kota pantai dan kawasan 

kepulauan meliputi empat aspek utama, yaitu: 

 Aspek teknik dan ekologis 

 Aspek sosial ekonomi dan budaya 

 Aspek sosial politik 

 Aspek hukum dan kelembagaan 

Dalam perencanaan program pembangunan menurut Djamarus (1999), 

beberapa butir yang harus dipertimbangkan dibagi menjadi lima kriteria utama 

yaitu: 

 Politik 

 Ekonomi 

 Sosial budaya 

 Teknologi 

 Integritas 

Menurut Prawiroadirejo (1993), beberapa aspek yang berpengaruh dalam  

kelangsungan hidup di industri maritim adalah aspek teknis dan aspek ekonomis.  

Sedangkan Bruce (1999), kriteria-kriteria  yang berpengaruh terhadap  

kelangsungan hidup suatu industri maritim maupun industri lainnya adalah:  

 Sosial  

 Teknologi  

 Ekonomi  

 Politik 

 Lingkungan   

Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria 

yang relevan terhadap pemilihan  alat  penangkapan ikan  adalah: 

 Sosial budaya 

 Ekonomi 

 Teknologi dan Ekologi 
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5.1.4. Tingkat Keempat (Subkriteria) 

Pada tingkat keempat ini merupakan elemen/bagian dari kriteria yang 

berpengaruh terhadap pemilihan  alat  penangkapan ikan. Penentuan subkriteria 

ini didasarkan pada beberapa kajian. 

Ramanathan (1996) dalam (Lianto, 1999) mengusulkan satu kumpulan 

kriteria pemilihan teknologi dengan pendekatan terpadu. Keterpaduan ini 

mencakup spesifikasi tekno-ekonomis yang diinginkan sesuai dengan kemampuan 

teknologi dan ekonomi dari organisasi yang menggunakan teknologi tersebut 

sesuai dengan operating domain yaitu kondisi sosial politik nasional. Pendekatan 

terpadu ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

 Tehno-Economic Compatibility Criteria (TECC) 

 Organizational Capability Compatibility Criteria (OCCC) 

 Operating Domain Compatibility Crteria (ODCC).  

Beberapa item dari masing-masing kelompok tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 Techno-Economic Compatibility Criteria (TECC) 

 Kekompleksan teknologi, adalah derajat kemudahan dalam 

penggunaan 

 Karakteristik Mutu, adalah konstribusi dalam peningkatan mutu 

produk 

 Intensitas energi, adalah derajat penghematan energi 

 Stabilitas ekologi, adalah derajat keramahan lingkungan 

 Daur ulang limbah, adalah pengolahan limbah dan fasilitas pencegahan 

polusi 

 Biaya, adalah besar investasi yang diperlukan 

 Profitibilitas, adalah derajat peningkatan profit 

 Perbandingan utility-harga, adalah perbandingan dengan teknologi lain 

 Penggunaan teknologi oleh pihak lain, adalah jumlah perusahaan yang 

telah menggunakan teknologi tersebut 

 Organizational Capability Compatibility Criteria (OCCC) 

 Skala operasi, adalah ketepatan penggunaan oleh perusahaan kecil, 

menengah atau besar 
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 Intensitas tenaga kerja, adalah derajat penggunaan tenaga kerja dan 

ketrampilan yang tersedia 

 Durabilitas, adalah derajat kemudahan dalam perawatan 

 Kemudahan operasi, adalah derajat kemudahan pengoperasian 

 Kecanggihan, adalah kecanggihan/kemutakhiran teknologi tersebut 

dibanding yang telah ada 

 Interaksi, adalah interaksi teknologi baru dengan teknologi yang 

dipunyai 

 Operating Domain Compatibility Criteria (ODCC) 

 Dukungan supplier, adalah derajat fasilitasi dari supplier 

 Dukungan pemerintah, adalah derajat fasilitasi dari pemerintah 

(infrastruktur, kebijakan, dll) 

 Keefektifan sektoral, adalah derajat konstribusi pada sektor lain 

 Bahan baku, adalah derajat penggunaan bahan baku lokal 

 Subsitusi impor, adalah derajat penghematan devisa 

 Orientasi pedesaan, adalah kecocokan dalam penggunaan di pedesaan 

 Delokalisasi, adalah kemampuan untuk disebarkan di lokasi lain 

 Pengurangan disparitas pendapatan, adalah derajat konstribusi menuju 

pengurangan disparitas pendapatan 

 Stabilitas sosial budaya, adalah derajat munculnya efek penolakan 

pada kondisi sosial budaya 

 Kepemilikan lokal, adalah derajat fasilitasi kepemilikan lokal 

Dahuri (1999) menjelaskan bahwa arahan kebijakan pembangunan 

wilayah pesisir guna mendukung pengembangan kota pantai dan kawasan 

kepulauan meliputi empat aspek utama, yaitu: 

 Aspek Teknik dan Ekologis 

Aspek teknis dan ekologis dari setiap kegiatan pembangunan dan 

pemanfaatan sumber daya alam di pesisir dan lautan harus memperhatikan tiga 

persyaratan, yaitu:  

 Keharmonisan spasial 

 Kapasitas assimilasi (daya dukung lingkungan) 

 Pemanfaatan sumberdaya secara berkesinambungan 
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 Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya 

Aspek sosial ekonomi dan budaya mensyaratkan bahwa masyarakat pesisir 

(penduduk kota pantai) sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan 

wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan 

pembangunan tersebut. 

 Aspek Sosial Politik 

Suatu kegiatan pembangunan berkesinambungan khususnya di wilayah 

pesisir dan lautan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh suasana politik yang 

demokratis dan transparan. Untuk mewujudkan suasana politik yang demokratis 

dan transparan tersebut, maka kebijakan pengelolaan dalam aspek politik adalah: 

 Dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan dan pengelolaan  

wilayah pesisir dan lautan, maka setiap perencana harus independen 

tanpa tekanan dari pihak lain. 

 Dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan dan pengelolaan 

wilayah pesisir dan lautan hendaknya dilakukan secara bijaksana 

dengan mempertimbang-kan aspek ekologis dan ekonomis. 

 Dalam menyusun perencanaan pembangunan agar dilakukan dalam 

dua arah, yaitu perencanaan yang bersifat top down dan bottom up. 

 Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan 

juga diikuti oleh peningkatan pendidikan politik bagi seluruh pelaku 

pembangunan wilayah pesisir dan lautan. 

 Aspek Hukum dan Kelembagaan 

Peraturan hukum dan kelembagaan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir 

dan lautan pada dasarnya merupakan sarana penunjang bagi kebijakan nasional. 

Oleh karena itu pengaturan hukum dan kelembagaan hanya akan dapat 

memberikan perannya secara maksimal apabila kebijakan nasioanl tentang 

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan telah ditetapkan secara pasti. 

Pemilihan kebijakan nasional ini harus memiliki landasan teoritis dengan 

mempertimbangkan kemampuan sumberdaya alam yang tersedia serta proyeksi 

pemanfaatannya di masa depan, baik sumber daya pulih, tak pulih maupun jasa-

jasa lingkungan kelautan. Peranan pengaturan hukum dan kelembagaan adalah 
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merupakan sarana penunjang bagi pelaksanaan kebijakan yang telah menjadi 

pilihan yang telah ditetapkan.  

 Dalam perencanaan program pembangunan menurut Djamarus dkk (1999), 

beberapa butir yang harus dipertimbangkan dibagi menjadi lima kriteria utama 

yaitu: 

 Politik, yang termasuk dalam kelompok ini adalah butir data mengenai 

kesesuaian dengan kebijakan dengan pembangunan (Repelita), tujuan 

kegiatan dan sasaran kegiatan. 

 Ekonomi, yang termasuk dalam kelompok ini adalah butir data mengenai 

asal dana masyarakat yang dapat digunakan, kesiapan lahan, kinerja 

pembiayaan yang lalu dan dana bantuan luar negeri yang diperlukan. 

 Sosial Budaya, yang termasuk kelompok ini adalah butir data mengenai 

jumlah desa tertinggal dan sumber daya manusia yang terlibat dan 

diuntungkan. 

 Teknologi, yang termasuk kelompok ini adalah butir data mengenai 

teknologi dalam negeri yang dapat dimanfaatkan dan dampak lingkungan 

yang diakibatkan. 

 Integritas, yaitu butir data mengenai keterkaitan kegiatan yang diusulkan 

dengan kegiatan lainnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sifat 

kegiatan (baru atau lanjutan), dukungan serta ketergantungan terhadap 

kegiatan lain dan kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran 

kegiatan. 

Menurut Prawiroadirejo (1993), beberapa aspek yang berpengaruh dalam 

berinvestasi dan kelangsungan hidup di industri alat  penangkapan ikan adalah: 

 Aspek teknis, yang termasuk aspek ini adalah lokasi industri, bahan 

baku/komponen penangkapan, fasilitas produksi, rancang bangun dan 

sumber daya manusia. 

 Aspek ekonomis, yang termasuk aspek ini adalah dana untuk modal kerja, 

peraturan perpajakan untuk industri perpenangkapanan, panjangnya 

prosedur pengeluaran barang impor.  
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Sedangkan Bruce (1999), kriteria-kriteria  yang berpengaruh terhadap 

investasi dan kelangsungan hidup suatu industri alat  penangkapan ikan maupun 

industri lainnya adalah:  

 Sosial, yang termasuk dalam kriteria ini adalah issue  tenaga kerja 

dikawasan industri alat  penangkapan ikan. 

 Teknologi, yang termasuk dalam kriteria ini  perubahan teknologi dan 

biaya. 

 Ekonomi, yang termasuk dalam kriteria ini adalah pangsa pasar. 

 Politik, yang termasuk dalam kriteria ini adalah suhu politik dan 

dukungan. pemerintah yang tidak mendukung adanya investasi dan 

kelangsungan hidup suatu industri alat  penangkapan ikan. 

 Lingkungan, yang termasuk dalam kriteria ini issue mengenai kegiatan 

operasi dan produk dari industri galangan yang ramah lingkungan. 

Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa subkriteria yang 

relevan terhadap pemilihan alat  penangkapan ikan adalah sebagai berikut. 

1. Sosial budaya, subkriterianya adalah aksepbilitas, ketrampilan nelayan, 

jumlah nelayan  

2. Ekonomi, subkriiterianya adalah biaya investasi, biaya operasional, tingkat 

keuntungan  

3. Teknologi dan Ekologi, subkriterianya adalah Kapasitas Produksi, 

Teknologi pembuatan, Teknologi perawatan  dan Dampak lingkungan  

 5.1.5. Tingkat Kelima (Alternatif) 

Tingkat kelima ini merupakan alternatif tipe alat  penangkapan ikan yang 

akan dipilih dalam pemilihan  alat  penangkapan ikan. Berdasar alat tangkap yang 

dipergunakan di perairan Jawa Timur dapat diklasifikasi enam jenis alat 

penangkapan yang sangat produktif yang terdiri dari payang, bagan tancap kelong, 

jaring, pukat cincin, sero  dan pancing, sedangkan klasifikasi menurut jenis alat  

penangkapan ikan adalah kapal motor, perahu dengan motor tempel dan perahu 

tanpa motor tempel (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2004). 
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5.1.6. Model Hirarki Pemilihan Alat  penangkapan ikan 

Model yang dikembangkan untuk pemilihan alat  penangkapan ikan 

ditunjukkan pada gambar 5.1 yang terdiri dari lima tingkat (hirarki). 

 Tingkat pertama (fokus/T1), merupakan sasaran yang akan dicapai yaitu  

pemilihan alat  penangkapan ikan. 

 Tingkat kedua (aktor/T2), merupakan pihak-pihak yang berkompeten terhadap 

pemilihan alat  penangkapan ikan. Aktor tersebut terdiri dari: 

 T21 = Pemerintah   

 T22 = Investor  

 T23 = Pemilik penangkapan  

 T24 = Lembaga keuangan 

 Tingkat ketiga (kriteria/T3), merupakan kriteria-kriteria yang relevan terhadap 

pemilihan alat  penangkapan ikan. Kriteria tersebut terdiri dari: 

 T31 = Sosial budaya 

 T32 = Ekonomi 

 T33 = Teknologi 

 Tingkat keempat (subkriteria/T4), merupakan bagian dari kriteria yang 

berkompeten terhadap pemilihan alat  penangkapan ikan. Subkriteria tersebut 

terdiri dari: 

 T411 = Aksepbilitas 

 T412 = Ketrampilan nelayan 

 T413 = Jumlah nelayan 

 T421 = Biaya investasi  

 T422 = Biaya operasional 

 T423 = Tingkat keuntungan 

 T431 = Kapasitas produksi 

 T432 = Teknologi pembuatan 

 T433 = Teknologi perawatan 

 T434  = Dampak lingkungan 

 Tingkat kelima (alternatif/T5), merupakan alternatif alat  penangkapan ikan 

yang menjadi pilihan rencana investasi. Alternatif tersebut terdiri dari: 

 T51 = Kapal motor  
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 T52 = Perahu motor tempel 

 T53 = Perahu tanpa motor 
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5.2. IMPLEMENTASI MODEL PEMILIHAN ALAT PENANGKAPAN 

IKAN 

Metode Proses Hirarki Analitik pada prinsipnya menjaring sebanyak 

mungkin preferensi judgment dari berbagai pihak yang expert dan mempunyai 

kompetensi. Preferensi judgement yang terdiri dari berbagai pihak merupakan 

keputusan dalam bentuk kelompok akan lebih baik dibandingkan keputusan 

tunggal. Dengan semakin banyaknya saran, masukan, ide dan wawasan akan 

menghasilkan pengertian dan pemahaman terhadap suatu masalah. 

Studi lapangan dengan melakukan audience  maupun questioner terhadap 

pihak-pihak yang berkompeten pada pemilihan alat  penangkapan ikan. Dalam 

studi lapangan ini diambil responden (aktor) yang ahli dan mempunyai 

kompetensi dalam bidang pemilihan alat  penangkapan ikan. Pihak tersebut adalah 

pengambil kebijaksanaan (pemerintah), investor, nelayan, lembaga keuangan 

(bank/non bank). 

Jumlah responden yang diambil dari tiap pihak  direpresentasikan oleh 

satu institusi yang dianggap ahli dan berkompeten dibidangnya. Hal ini 

disebabkan metode ini bukan metode pendekatan sampling statistik.  

 

5.2.1. Prioritas dan Inconsistency Ratio Lokal 

Pemilihan alat  penangkapan ikan dilakukan dengan bantuan program 

Expert Choice Version 9.0, dan hasil perhitungan pairwise assesment 

menghasilkan prioritas dan inconsistency ratio lokal pada tiap kelompok 

perbandingan. 

5.2.1.1. Tingkat Pertama (Fokus/T1)   

Level ini merupakan sasaran/goal yang akan dicapai adalah pemilihan alat  

penangkapan ikan. Tipe alat  penangkapan ikan yang optimal sesuai dengan 

kondisi perairan dan karakteristik nelayan di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur. 

dengan mempertimbangkan kriteria sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. 
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5.2.1.2. Tingkat Kedua (Aktor/T2) 

Level ini merupakan pihak-pihak/aktor yang berkompeten terhadap 

pemilihan alat  penangkapan ikan. Prioritas terbesar diberikan pada aktor utama 

yaitu investor, diikuti oleh pemerintah, nelayan dan lembaga keuangan.  

 

 
Tabel 5.1. Prioritas antara aktor dalam pemilihan alat  penangkapan ikan 

 

Aktor Prioritas (%) 

Investor 48.1 

Pemerintah 26.2 

Nelayan 17 

Lembaga Keuangan 8.7 

Inconsistency Ratio = 0.09 

 

5.2.1.3. Tingkat Ketiga (Kriteria/T3) 

Level ini merupakan kriteria-kriteria yang relevan terhadap pemilihan alat  

penangkapan ikan. Kriteria-kriteria (ekonomi, sosial budaya, teknologi) ini 

penilaiannya mengacu  terhadap investor, pemerintah, nelayan dan lembaga 

keuangan/kreditur. Dari  running program diperoleh prioritas tiap kriteria dan 

inconsistency ratio lokal seperti pada tabel  5.2. 

Tabel 5.2. Prioritas antara kriteria dalam pemilihan alat  penangkapan ikan 

 

Kriteria Prioritas 

(%) 

Sosial Budaya 35.9 

Ekonomi 51.7 

Teknologi  12.4 

Inconsistency Ratio = 0.1   

 

5.2.1.4. Tingkat Keempat (Subkriteria/T4) 

Pada tingkat keempat ini merupakan elemen/bagian dari kriteria yang 

berkompeten terhadap pemilihan alat  penangkapan ikan. Elemen-

elemen/subkriteria dari kriteria diadakan perhitungan dengan mengacu pada 

preferensi aktor investor, pemerintah, nelayan dan lembaga keuangan/kreditur. 

Hasil running program diperoleh prioritas tiap subkriteria dan inconsistency ratio 

lokal seperti pada tabel 5.3, 5.4. dan 5.5.  
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Tabel 5.3. Prioritas antara subkriteria sosial budaya  

 

Subkriteria Prioritas (%) 

Aksepbilitas  40.5 

Ketrampilan Nelayan  48.1 

Jumlah Nelayan 1.4 

Inconsistency Ratio = 0.03  

 

 

Tabel 5.4. Prioritas antara subkriteria ekonomi 

 

Subkriteria Prioritas (%) 

Biaya investasi  62.5 

Biaya operasional  23.8 

Tingkat keuntungan 13.6 

Inconsistency Ratio = 0.03 

 

 

Tabel 5.5. Prioritas antara subkriteria teknologi  

 

Subkriteria Prioritas (%) 

Kapasitas produksi  56.4 

Teknologi pembuatan 23.2 

Teknologi perawatan  14 

Dampak lingkungan 6.4 

Inconsistency Ratio = 0.08 

 
 

5.2.1.5. Tingkat Kelima (Alternatif/T5) 

Pada Tingkat kelima ini merupakan alternatif tipe alat  penangkapan ikan 

yang menjadi pilihan rencana investasi. Alternatif tersebut terdiri dari: 

 Kapal motor  

 Perahu motor tempel 

 Perahu tanpa motor 

 Dari berbagai macam alternatif tipe alternatif tersebut dilakukan 

perbandingan dengan mengacu pada elemen subkriteria (sosial budaya, ekonomi, 
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teknologi). Hasil running program diperoleh prioritas tiap alternatif dan 

inconsistency ratio lokal dapat dilihat pada  tabel  5.6. 

 

 

Tabel 5.6. Prioritas antara Alternatif 

 

Alternatif Prioritas (%) 

Kapal motor  51.7 

Perahu motor tempel 35.9 

Perahu tanpa motor 12.4 

Inconsistency Ratio = 0.1 
 

 

5.2.2. Prioritas Sintesis (Synthesis of Priority) 

Dari setiap pairwise comparison kemudian dicari eigen vectornya untuk 

prioritas lokal. Karena matriks pairwise comparison terdapat setiap tingkat, maka 

untuk mendapatkan prioritas global harus dilakukan sintesa diantara prioritas 

lokal.  

Dalam model pemilihan tipe alat  penangkapan ikan digunakan Mode 

sintesis Distributive, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.7. 

 

Tabel 5.7. Hasil Perhitungan Synthesis of Priority 

Alternatif Prioritas (%) 

Kapal motor  44.6 

Perahu motor tempel 32.4 

Perahu tanpa motor 23.0 

Inconsistency Ratio = 0.09 
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5.3. ANALISA SENSITIFITAS  

Dari hasil output program tersebut dapat dilakukan analisa sensitifitas dengan 

menggunakan Mode Performance, Mode Dynamic, Mode Gradient, Mode Two 

Dimensional dan Mode Difference. Analisa ini dilakukan secara trial and error 

untuk mengetahui kecenderungan dan pengaruhnya terhadap prioritas masing-masing 

alternatif.  

5.3.1. Mode Performance 

 Mode analisis ini menggambarkan bahwa kriteria/aktor dinyatakan oleh garis 

vertikal dan alternatif oleh garis horizontal. Perpotongan antara garis alternatif  

dengan garis kriteria menunjukkan prioritas alternatif yang dberikan oleh kriteria. 

Prioritas kriteria yang dinyatakan oleh tingginya batang segiempat dari garis yang 

dibaca dari sumbu kiri yang diberi label prosentase kriteria. Prioritas secara 

keseluruhan dari masing-masing alternatif dinyatakan oleh garis seluruhnya dan 

dibaca pada sumbu kanan. 

 Untuk menganalisa dapat dilakukan dengan mengclick mouse pada beberapa 

titik pada batang kriteria/aktor. Batang segiempat yang menyatakan prioritas 

kriteria/aktor akan menggambarkan kembali untuk titik tersebut. Perubahan yang 

dihasilkan dalam rangking alternatif sama dengan jumlah pada sumbu kanan. 

 Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh hasil seperti pada Gambar 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Performance 
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5.3.2. Mode Dynamic 

 Analisis Mode dynamic ini digambarkan oleh diagram batang horizontal yang 

dapat menambah atau mengurangi prioritas dari beberapa kriteria/aktor, sehingga 

dapat dilihat terjadinya perubahan prioritas dan rangking alternatif. 

 Untuk menambah dan mengurangi prioritas dari kriteria/aktor dilakukan 

dengan menempatkan posisi mouse pada atau sebelah kanan dari salah satu batang 

dan mengclicknya. Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh hasil seperti Gambar 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Dynamic 

 

5.3.3. Mode Gradient 

 Mode yang ketiga untuk analisis ini adalah Mode Gradient. Masing-masing 

kriteria/aktor digambarkan oleh sebuah grafik gradient yang terpisah. Prioritas dari 

kriteria/aktor secara langsung digambarkan oleh garis vertikal pada garis horizontal, 

sedangkan alternatif digambarkan oleh garis miring. Prioritas  pada sebuah alternatif 

ditentukan oleh titik melalui perpotongan garis alternatif dengan garis kriteria 

vertikal. 

Jika ingin mengetahui kinerja sensifitasnya dapat melalui mouse yang ditekan dan 

ditahan pada garis vertikal kearah kiri atau kanan. Ini menunjukkan penyelidikan 

bagaimana kejadian alternatif prioritas  lebih penting dari perubahan kriteria yang 

dipilih. Garis asli yang tersisa menunjukkan asal atau prioritas asli, dan titik dimana 

garis alternatif berpotongan dinamakan titik pertimbangan dan menunjukkan indikasi 
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bobot kriteria penilaian yang akan berubah.  Pada mode ini, analisa sensitifitas 

diperoleh kecenderungan grafik seperti pada Gambar 5.4. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Gradient 

 

5.3.4. Mode Two Dimensional  

 Mode yang keempat untuk analisis ini adalah Mode 2 Dimensional, 

menunjukkan bagaimana baiknya suatu kinerja alternatif yang mengacu pada dua 

kriteria/aktor. 

 Prioritas kriteria/aktor dibaca sepanjang sumbu  untuk menyajikan sebuah 

label. Titik-titik besar menunjukkan alternatif dan koordinat untuk satu titik 

memberikan prioritasnya pada dua kriteria/aktor. Titik yang berada di kuadran 

sebelah kanan atas adalah kedua kriteria/aktor paling baik. 

 Garis proyeksi dapat diaktifkan dan dinonaktifkan, dan posisi dari garis ini 

menunjukkan bagaimana  posisi relatif  untuk masing-masing, jika kriteria/aktor  

sama dalam kepentingan. Proyeksi garis yang menyimpang jauh sekali adalah paling 

baik. 

 Analisa dilakukan dengan mengclick pada garis proyeksi dan menahannya 

keatas dan kebawah. Untuk masalah label kriteria/aktor dilakukan dengan memilih 

menu kriteria/aktor yang diinginkan. 

 Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh hasil seperti Gambar 5.5. 

. 
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Gambar 5.5.  Hasil Analisa Sensitifitas Mode Two Dimensional 

5.3.5. Mode Difference 

Mode yang kelima untuk analisis ini adalah Mode Differences Sensitivity. Mode ini 

menunjukkan perbedaan antara prioritas dari aktor/kriteria pada dua alternatif yang 

didapatkan pada satu waktu untuk semua kriteria/aktor. Dua alternatif dalam 

pertanyaan terdaftar di atas grafik berbeda. Aternatif sebelah kiri adalah sisa 

konstata, dimana alternatif sebelah kanan yang dirubah oleh pemilihan label untuk 

kriteria/aktor lain. Berbeda dengan mode analisis yang lain, mode ini tidak 

menyertakan perubahan prioritas dari kriteria/aktor. Analisa ini digunakan untuk 

keberadaan prioritas dan sepenuhnya untuk pengamatan dan penyelidikan berbagai 

kasus. Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh beda bobot alternatif seperti pada 

Gambar 5.6. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Difference 
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5.4.  MODEL OPTIMASI ALAT PENANGKAPAN IKAN 

 Pengembangan model programasi tujuan ganda untuk optimasi alat  

penangkapan ikan  dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

5.4.1. Menentukan Variabel-Variabel Keputusan 

Variabel keputusan merupakan dasar bagi langkah-langkah selanjutnya 

dalam pengembangan model keputusan. Tujuan pokok dari pengembangan model 

adalah menentukan nilai-nilai optimal kapasitas produksi, pemanfaatan nelayan, 

biaya investasi dan luas area penangkapan ikan dari tiap jenis penangkapan ikan. 

Variabel keputusan ini dinotasikan sebagai Xi, dimana i = 1,2,.....,N; N = jenis alat  

penangkapan ikan. 

5.4.2. Penentuan Fungsi Tujuan (Objective Function) 

Penentuan tujuan atau sasaran (goal ), yang terdiri dari : 

 Fungsi tujuan untuk memenuhi target secara maksimal kapasitas 

produksi minimal harus sama atau lebih kecil dari proyeksi yang 

direncanakan. Secara matematis dapat dinyatakan dengan : 

ΣN
 i=1 Xi PPi  ≤ KP  

Dimana PPi adalah jumlah kapasitas produksi yang diperoleh dari 

tempat pelelangan ikan, sedangkan KP adaklah jumlah kapasitas 

produksi yang diproyeksikan tiap tahunnya. Jika  n1 dan p1 

menyatakan variabel penyimpangan (deviasi) negatif dan positif dari 

jumlah kapasitas yang diperoleh tiap tahunnya, maka perumusannya 

dinyatakan sebagai berikut :  

ΣN
 i=1 Xi PPi + n1 – p1 = KP 

 Fungsi tujuan untuk memenuhi target secara maksimal pemanfaatan 

anak buah kapal penangkapan atau tenaga kerja jumlahnya harus lebih 

sedikit dari yang direncanakan. Secara matematis dapat dinyatakan 

dengan :  

ΣN
 i=1 Xi Mi ≤ ABK 

Dimana Mi adalah jumlah anak buah penangkapan atau tenaga kerja 

yang dipergunakan dalam setiap alat  penangkapan, sedangkan ABK 
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adalah jumlah tenaga kerja yang ada di semua alat  penangkapan . Jika 

n2 dan p2 yang menyatakan variabel penyimpangan (deviasi) negatif 

dan positif dari jumlah tenaga kerja yang digunakan tiap alat  

penangkapan, maka perumusannya dinyatakan sebagai berikut: 

ΣN
 i=1 Xi Mi +n2 - p2 = ABK  

 Fungsi tujuan untuk memenuhi target penggunaan biaya investasi 

jumlahnya maksimal sama atau lebih kecil dari anggaran yang 

ditetapkan. Secara matematis dapat dinyatakan dengan :  

ΣN
 i=1 XiAi ≤ BI 

Dimana Ai adalah jumlah biaya investasi yang dipergunakan tiap alat  

penangkapan, sedangkan BI adalah biaya investasi yang telah 

diproyeksikan keseluruhan alat  yang ada. Jika n3 dan p3 menyatakan 

variabel penyimpangan (deviasi) negatif dan positif dari jumlah biaya 

investasi yang dipergunakan tiap alat  penangkapan ,maka 

perumusannya dinyatakan sebagai berikut : 

    ΣN
 i=1 XiAi + n3 - p3  =BI 

 Fungsi tujuan untuk memenuhi target jumlah penangkapan dan 

jumlahnya maksimal sama atau lebih kecil dari jumlah alat  yang ada 

pada perairan di Pantai Selatan Jawa Timur. Secara matematis dapat 

dinyatakan dengan :  

ΣN
 i=1 XiKi ≤ JK 

Dimana Ki adalah jumlah penangkapan di Kabupaten Tuban, 

sedangkan JK adalah Jumlah penangkapan  yang telah diproyeksikan 

keseluruhan alat  yang ada . jika n4 dan p4 menyatakan variabel 

penyimpangan (deviasi) negatif dan positif dari jumlah biaya investasi 

yang dipergunakan tiap alat  penangkapan ,maka perumusan nya 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

     ΣN
 i=1 XiKi + n4 – p4  = JK 
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5.3.3. Penentuan Prioritas  

Penentuan prioritas ini didasarkan atas  optimasi alat  penangkapan 

penangkapan ikan laut dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Tuban 

dalam menjalankan misi dan visinya. Urutan prioritas fungsi tujuan dapat 

dilihat pada tabel  5.8. 

Tabel 5.8. Prioritas fungsi tujuan  

Prioritas  Tujuan  

Prioritas 1 Memenuhi target secara maksimal kapasitas  produksi 

Prioritas 2 Memenuhi target secara maksimal pemanfaatan nelayan 

Prioritas 3 Memenuhi target secara maksimal biaya investasi 

Prioritas 4 Memenuhi target secara maksimal luas area penangkapan 

 

5.3.4. Perumusan Fungsi Pencapaian (Achievement Function) 

Perumusan fungsi pencapaian untuk masing-masing tujuan adalah sebagai 

berikut :  

a) Fungsi pencapaian tujuan prioritas 1 (memenuhi target secara 

maksimal kapasitas produksi) :  

a1 = Meminimumkan n1 

b) Fungsi pencapaian tujuan prioritas 2  (memenuhi target secara 

maksimal pemanfaatan nelayan): 

a2 = Meminimumkan n2 

c) Fungsi pencapaian tujuan prioritas 3  (memenuhi target secara 

minimal biaya investasi ) : 

a3 = Meminimumkan n3 

d) Fungsi pencapaian tujuan prioritas 3  (memenuhi target secara 

maksimal luas area penangkapan) : 

a4 = Meminimumkan n4 

5.3.5. Perumusan Lengkap 

Perumusan lengkap model optimasi alat  penangkapan ikan dengan 

programasi tujuan ganda adalah sebagai berikut : 

Meminimumkan : 
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a = P1(p1) + P2 (p2) + P3 (p3) + P4 (p4 ) 

 Dengan memperhatikan : 

 ΣN
i=1 Xi PPi + n1- p1 = KP 

 ΣN
 i=1 Xi Mi +n2 - p2 = ABK 

 ΣN
 i=1 XiAi + n3 - p3  = BI 

 ΣN i=1XiKi + n4 - p4  = JK 

  

Dimana: 

 Xi, P1,P2,P3,P4, n1, n2, n3, n4,p1, p2, p3, p4 => 0 

 

5.5. IMPLEMENTASI MODEL OPTIMASI ALAT  PENANGKAPAN 

IKAN  

5.5.1. Kapasitas Produksi 

Untuk meningkatkan hasil tangkapan secara optimal dan untuk 

memperoleh tingkat keuntungan yang maksimal maka kapasitas produksi harus 

dimaksimalkan. 

Tabel 5.9. Kapasitas produksi 

Variabel Jenis alat  

penangkapan 

Kapasitas 

Produksi Mlg 

( ton / tahun ) 

Kapasitas 

Produksi  Trg 

( ton / tahun ) 

Kapasitas 

Produksi Pct 

( ton / tahun ) 

KM Kapal Motor 252 252 252 

PMT Perahu Motor Tempel 144 144 144 

PTM Perahu Tanpa Motor 108 108 108 

Tujuan yang dipertimbangkan Maksimalkan 

73827.5 

Maksimalkan 

73827.5 

Maksimalkan 

73827.5 

 

 

5.5.2. Anak Buah Penangkapan / Nelayan  

Penghasilan dari penangkapan ikan dibagi antara pemilik penangkapan 

dengan nelayan yang mengoperasikannya, maka dari itu diperlukan tenaga kerja 

dalam satu penangkapan atau maksimalkan pemanfaatan nelayan. 

. 
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Tabel 5.10. Anak buah penangkapan / Jumlah Nelayan 

Variabel Jenis alat  

penangkapan 

Jumlah 

Nelayan  Mlg 

(org) 

Jumlah 

Nelayan Trg 

(org) 

Jumlah 

Nelayan Pct 

(org) 

KM Kapal Motor 252 252 252 

PMT Perahu Motor Tempel 144 144 144 

PTM Perahu Tanpa Motor 108 108 108 

Tujuan yang dipertimbangkan Minimalkan 

2673 

Minimalkan 

8907 

Minimalkan 

3841 

 

 

5.5.3. Biaya Investasi 

Biaya yang digunakan untuk investasi untuk meningkatkan kemampuan 

bidang perikanan sedapat mungkin dimaksimalkan dalam pemanfaatannya. 

Tabel 5.11. Biaya Investasi  

Variabel Jenis alat  

penangkapan 

Biaya Investasi 

Mlg 

(Mily / Unit ) 

Biaya Investasi 

Trg 

(Mily / Unit ) 

Biaya 

Investasi 

Pct 

(Mily / Unit ) 

KM Kapal Motor 0.3 0.3 0.3 

PMT Perahu Motor Tempel 0.2 0.2 0.2 

PTM Perahu Tanpa Motor 0.05 0.05 0.05 

Tujuan yang dipertimbangkan Minimalkan 

12.5 

Minimalkan 

12.5 

Minimalkan 

12.5 

 

 

5.5.4. Luas Area  Penangkapan Ikan 

Luas area  penangkapan  yang di rencanakan  untuk meningkatkan 

kebutuhan yang berkaitan dengan bidang perikanan sedapat mungkin di 

maksimalkan. 

Tabel 5.12. Luas Area Penangkapan Ikan 

Variabel Jenis alat  

penangkapan 

Luas Area Mlg 

( km^2 ) 

Luas Area Trg 

( km^2 ) 

Luas Area Pct 

( km^2 ) 

KM Kapal Motor 1 1 1 

PMT Perahu Motor Tempel 1 1 1 

PTM Perahu Tanpa Motor 1 1 1 

Tujuan yang dipertimbangkan Maksimalkan 
17822.5 

Maksimalkan 
17822.5 

Maksimalkan 
17822.5 
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5.5.5.  Model Optimasi Alat  Penangkapan Ikan  

 Perumusan lengkap model optimasi alat  penangkapan ikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Perairan Kabupaten Malang 

Meminimumkan : 

a = P1(p1) + P2 (p2) + P3 (p3) + P4 (p4 ) 

Dengan memperhatikan : 

(1) 252 KM + 144 PMT + 108 PTM + n1- p1 = 73827.5 ( ton/th) 

(2) 15 KM + 8 PMT + 6 PTM + n2 - p2 = 2673 (org) 

(3) 0.3 KM + 0.2 PMT + 0.03 PTM + n3 - p3 =  12.5 (milyar) 

(4) KM +  PMT +  PTM + n4 - p4 = 17822.5 ( km^2) 

2. Perairan Kabupaten Trenggalek 

Meminimumkan : 

a = P1(p1) + P2 (p2) + P3 (p3) + P4 (p4 ) 

Dengan memperhatikan : 

(5) 252 KM + 144 PMT + 108 PTM + n1- p1 = 73827.5 ( ton/th) 

(6) 15 KM + 8 PMT + 6 PTM + n2 - p2 = 8907 (org) 

(7) 0.3 KM + 0.2 PMT + 0.03 PTM + n3 - p3 =  12.5 (milyar) 

(8) KM +  PMT +  PTM + n4 - p4 = 17822.5 ( km^2) 

3. Perairan Kabupaten Malang 

Meminimumkan : 

a = P1(p1) + P2 (p2) + P3 (p3) + P4 (p4 ) 

Dengan memperhatikan : 

(9) 252 KM + 144 PMT + 108 PTM + n1- p1 = 73827.5 ( ton/th) 

(10) 15 KM + 8 PMT + 6 PTM + n2 - p2 = 3841 (org) 

(11) 0.3 KM + 0.2 PMT + 0.03 PTM + n3 - p3 =  12.5 (milyar) 

(12) KM +  PMT +  PTM + n4 - p4 = 17822.5 ( km^2) 
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5.5. 6. Analisis Hasil Running ProgramQuantitative System 3.0 

 Dari hasil running model optimasi alat  penangkapan penangkapan ikan  

dengan program Quantitative System 3.0 diperoleh besarnya parameter untuk 

beberapa variabel. 

1. Perairan Kabupaten Malang 

 KM (Kapal Motor )   = 0 

 PMT (Perahu Motor Tempel ) = 0 

 PTM (Perahu Tanpa Motor )  = 250 

2. Perairan KabupatenTrenggalek 

 KM (Kapal Motor )   = 0 

 PMT (Perahu Motor Tempel ) = 0 

 PTM (Perahu Tanpa Motor )  = 250 

3. Perairan Kabupaten Pacitan 

 KM (Kapal Motor )   = 0 

 PMT (Perahu Motor Tempel ) = 0 

 PTM (Perahu Tanpa Motor )  = 0 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

  

 Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang telah 

diperoleh selama penelitian model seleksi dan optimasi alat  penangkapan ikan 

laut dengan proses hirarki analitik daan programasi tujuan ganda.  

 

6.1. KESIMPULAN  

 Berdasarkan model optimasi yang telah dilakukan pada penelitian ini, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan seleksi tipe alat  penangkapan ikan dibuat model seleksi 

yang terdiri terdiri dari lima tingkat, 1) sasaran, 2) aktor, 3) kriteria, 4) 

subkriteria dan 5) alternatif.  

2. Setelah beberapa aktor, kriteria dan subkriteria dilakukan perhitungan dan 

analisa melalui running program Expert Choice version 9.0, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

 Aktor yang paling berkepentingan dalam seleksi alat  penangkapan ikan 

penangkapan adalah pemilik penangkapan dengan bobot 62.5 %. 

 Kriteria yang paling penting dalam seleksi alat  penangkapan ikan adalah 

ekonomi dengan bobot masing-masing sebesar 74.7 %. 

 Untuk menentukan tipe alat  penangkapan ikan yang sesuai dengan 

kriteria di Kabupaten Tuban Jawa Timur adalah alat  penangkapan purse 

seiner dengan bobot 45.6 %. 

3.  Model optimasi alat  penangkapan ikan  terdiri dari 6 variabel keputusan, 4 

fungsi tujuan, 4 kendala dan 4 fungsi pencapaian. Berdasarkan analisis hasil 

running model optimasi dengan program Quantitative System 3.0 diperoleh 

besarnya para meter untuk variabel. Parameter tersebut menunjukkan bahwa 

jenis penangkapan ikan dogol dan pancing masih bisa dioptimalkan sebesar 

6.39 dan 3.53 sedangkan untuk purse seine, payang, gill net, tromol net  

sudah optimal. 

 

6.2.  SARAN 
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 Berdasarkan  hasil pemodelan dan implementasi yang telah dilakukan pada 

penelitian ini maka dapat diperoleh beberapa saran untuk penelitian lanjutan, 

antara lain :  

1. Penelitian ini agar memperoleh hasil yang lebih representatif, recording data 

dari Dinas Perikanan Kabupaten Tuban realisasinya perlu dilakukan secara 

terperinci  

2. Dalam penelitian lanjutan model optimasi perlu mengakomodasi fungsi tujuan 

seperti kondisi sosial politik, keamanan dan budaya dilokasi optimasi alat  

penangkapan ikan. 

3. Untuk memudahkan pemecahan persoalan khususnya model seleksi dan 

optimasi alat  penangkapan ikan laut, dapat dibuat suatu program komputer 

dengan memakai bahasa pemograman seperti Fortran, Borland Delphi, dan 

Turbo Pascal. Hal ini disebabkan paket program Quantitative System 3.0 masih 

bersifat umum untuk segala model programasi tujuan ganda. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang telah diperoleh 

selama dalam melakukan penelitian tentang Pemilihan dan Optimalisasi Alat 

Penangkapan  Ikan dalam Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan 

di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur. 

 

6.1. KESIMPULAN  

 Berdasarkan model diagramatik dan matematika yang telah dilakukan 

pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan pemilihan tipe alat  penangkapan ikan dibuat model 

pemilihan yang terdiri terdiri dari lima tingkat, 1) fokus, 2) aktor, 3) kriteria, 

4) subkriteria dan 5) alternatif.  

2. Setelah beberapa aktor, kriteria dan subkriteria dilakukan perhitungan dan 

analisa melalui running program Expert Choice version 9.0, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

 Aktor yang paling berkepentingan dalam pemilihan alat  penangkapan 

ikan penangkapan adalah investor penangkapan ikan dengan bobot 48.1 

%. 

 Kriteria yang paling penting dalam pemilihan alat  penangkapan ikan 

adalah ekonomi dengan bobot masing-masing sebesar 51.7 %. 

 Untuk menentukan tipe alat  penangkapan ikan yang sesuai dengan 

kriteria di Perairan Pantai Selatan-Jawa Timur adalah alat  penangkapan 

kapal motor dengan bobot 44.6 %. 

3.  Model optimasi alat  penangkapan ikan  terdiri dari 11 variabel keputusan, 1 

fungsi tujuan, dan 4 kendala. Berdasarkan analisis hasil running model 

optimasi dengan program Quantitative System 3.0 diperoleh besarnya para 

meter untuk variabel. Parameter tersebut menunjukkan bahwa jenis alat  

penangkapan ikan Perahu Tanpa Motor masih bisa dioptimalkan di Perairan 
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Kabupaten Malang dan Trenggalek sebanyak 250 sedangkan untuk Perairan 

Kabupaten  Pacitan sudah optimal. 

 

6.2.  SARAN 

 Berdasarkan  hasil pemodelan dan implementasi yang telah dilakukan pada 

penelitian ini maka dapat diperoleh beberapa saran untuk penelitian lanjutan, 

antara lain :  

1. Penelitian ini agar memperoleh hasil yang lebih representatif, recording data 

dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang, Trenggalek dan Pacitan   

perlu dilakukan secara terperinci, misalnya tiap tipe alat  penangkapan  ikan. 

2. Dalam penelitian lanjutan model pemilihan dan optimalisasi perlu 

mengakomodasi variable alat penangkapan dan kriteria seperti kondisi sosial 

politik, keamanan dan budaya dilokasi alat  penangkapan ikan. 

3. Untuk memudahkan pemecahan persoalan khususnya model pemilihan dan 

optimalisasi alat  penangkapan ikan, dapat dibuat suatu program komputer 

dengan memakai bahasa pemograman seperti Fortran, Borland Delphi, dan 

Turbo Pascal. Hal ini disebabkan paket program Quantitative System 3.0 masih 

bersifat umum untuk segala model programasi tujuan ganda. 
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