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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pemasangan rumpon dan nilai efesiensi teknis pemasangan rumpon 

di perairan Bone Bolango. Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu 

kedalaman perairan (x1), lama masa panen rumpon (x2), jarak rumpon dengan 

daratan (x3),  jarak antar rumpon (x4) dan produksi tangkapan ikan di area rumpon 

(Y). Penelitian ini dilaksanakan di perairan Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 22 spot tempat pemasangan rumpon. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi Cobb-Douglass dan 

analisis efesiensi teknis (Tecnical Efesiensi) menggunakan model DEA (Data 

Envelopment Analysis). Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan 

LnY =-1,259+1,826LnX1 + 0,040LnX2 -0,848LnX3 + 0,167LnX4. Berdasarkan uji 

F (nilai sig 0,03 < 0,05 Alpha) yang berarti bahwa faktor-faktor produksi tersebut 

secara berama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi tangkapan. 

Berdasarkan hasil analisis efesiensi diperoleh nilai rata-rata 0,802 yang berarti 

bahwa secara umum pemasangan rumpon di perairan Bone Bolango relatif belum 

efesien pada bulan Apri-Agustus. Dari 22 spot rumpon yang diamati, terdapat 2 

spot rumpon yang sudah efesien yaitu pada spot 18 yang memiliki kedalamanan 

600 meter, lama masa panen rumpon selama 10 hari, jarak rumpon dengan garis 

pantai sejauh 591 meter dan jarak antar rumpon ke rumpon sekitarnya sejauh 539 

meter dengan produksi tangkapan di area rumpon sebesar 1850 kg serta rumpon 

pada spot 21 yang memiliki kedalamanan 800 meter, lama masa panen rumpon 

selama 7 hari, jarak rumpon dengan garis pantai sejauh 2065 meter, jarak antar 

rumpon ke rumpon sejauh 799 meter dan produksi tangkapan sebesar 2000 kg. 

Kata kunci : efesien, faktor teknis, rumpon, produksi tangkapan  
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PRAKATA 

 

 

Alhamdulillahirabbilalamin atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa 

sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Penulis menyadari bahwa tanpa 

pertolongan-Nya, apalah arti segala upaya yang dilakukan oleh penulis. 

Gagasan yang mendasari penelitian ini adalah terdapatnya pemasangan 

rumpon di perairan Bone Bolango dan  terdapatnya usaha rumpon oleh nelayan di 

Periran Bone  Bolango. Rumpon yang terpasang di perairan Bone Bolango terlihat 

sangat dekat dengan daratan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui faktor-

faktor teknis yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pemasangan rumpon. 

Penulis bermaksud berkontribusi terhadap tersedianya informasi terkait 

dengan faktor-faktor teknis yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pemasangan rumpon di Perairan Bone Bolango serta tersedianya informasi tekait 

nilai efesiensi teknis dalam pemasangan rumpon.  

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam penyusunan laporan penelitian  

ini. Namun berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat selesai 

pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada Kemenristekdikti sebagai penyandang dana dan para responden yang telah 

memberikan informasi dalam penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah menfasilitasi 

terselenggarnya penelitian ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karenanya, saran dan kritik sangat diperlukan untuk perbaikan dan 

pengembangannya dikemudian hari. Penulis berharap agar penelitian ini dapat 

membawa manfaat bagi semua pihak yang menggunakannya. Aamiin 

 

Gorontalo, Agustus 2018 

 

Penulis  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Luas perairan Gorontalo mencapai 50.500 km
2
 terdiri dari luas wilayah laut 

Teluk Tomini 7.400 km
2
, laut Sulawesi 3.100 km

2
 dan wilayah Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km
2
 serta panjang garis pantai 655,8 km 

yang meliputi wilayah pantai utara (Laut Sulawesi) 217,7 km dan wilayah pantai 

selatan (Teluk Tomini) 438,1 km serta daratan dengan luas 12.215,10 km
2
. 

Potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan 

tangkap, budidaya maupun pengolahan. 

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan 

dari tahun 2012 sebesar 85.815 ton dan pada tahun 2014 produksi perikanan 

tangkap sebesar 103.017,80 ton. Seiring dengan pertumbuhan produksi perikanan 

tangkap di Provinsi Gorontalo maka bertambah pula teknologi dan jumlah alat 

tangkap serta alat bantu penangkapan ikan seperti alat bantu rumpon.  

Alat bantu penangkapan rumpon digunakan pada alat tangkap pukat cincin 

(purse seine), huhate (pole and line), jaring (gil lnet) dan lain-lain. Penggunaan 

rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan telah dikenal oleh nelayan Gorontalo 

baik berupa rumpon laut dangkal maupun rumpon laut dalam dimana rumpon 

dapat memberikan kepastian mengenai daerah penangkapan. Penggunaan alat 

bantu penangkapan sebagai satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi 

masalah pencarian daerah penangkapan untuk meningkatkan efektifitas operasi 

penangkapan ikan. 

Penelitian alat bantu rumpon telah banyak dilakukan seperti; Effendi (2002), 

Pengaruh penggunaan rumpon pada alat tangkap bagan dimana hasil penelitian 

diperoleh bahwa jenis hasil tangkapan lebih banyak pada bagan yang 

menggunakan alat batu rumpon dibandingkan dengan alat tangkap bagan yang 

tanpa menggunakan rumpon. sejalan dengan penelitian Boah (2013), Studi 

pendapatan pejala rumpon di Manggar Baru Balikpapan dimana diperoleh hasil 

penelitian bahwa penggunaan rumpon dalam kegiatan penangkapan ikan dapat 

meningkatkan produksi serta jumlah hari operasi  pertrip lebih pendek. 

Yusfiandayani et al. (2013), Uji coba penangkapan pada rumpon portable di 
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Perairan Palabuhanratu dimana hasil penelitian diperoleh bahwa beberapa jenis 

ikan hasil tangkapan seperti ikan layur, kurisi, ikan serepet, ikan tongkol kue, ikan 

semar, ikan jambangan terong-terong, ikan kerapu hanya, dan jenis ikan lainnya. 

Simbolan et.al (2013), Efektivitas pemanfaatan rumpon dalam operasi 

penangkapan ikan di Perairan Maluku Tenggara dimana salah satu hasil penelitian 

diperoleh bahwa  rumpon bambu yang atraktor-nya banyak, lebih efektif sebagai 

alat bantu penangkapan ikan dibandingkan dengan rumpon drum plastik yang 

atraktornya lebih sedikit. Sedangkan menurut Jeujananan (2008), dengan judul 

efektivitas pemanfaatan rumpon dalam operasi penangkapan ikan di perairan 

Maluku Tenggara dimana salah satu  hasil penelitiannya bahwa  jenis rumpon 

bambu lebih efektif dibandingkan dengan jenis rumpon drum plastik bila ditinjau 

dari hasil tangkapan dan bila ditinjau dari efektivitas alat tangkap maka purse 

seine lebih efektif dibandingkan alat tangkap gillnet serta pancing tonda. 

Nurani et al. (2014), Model pengembangan rumpon sebagai alat bantu 

dalam pemanfaatan sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan dimana hasil 

penelitian diperoleh bahwa diperairan Pacitan dan Perairan Malang terdapat 

jumlah rumpon cukup banyak dengan jarak pemasangan kurang dari 10 mil dan 

tidak beraturan. Asruddin (2014),  dalam kegiatan penangkapan ikan pelagis pada 

musim timur, daerah fishing ground di atas 5 mil, memiliki ukuran hasil 

tangkapan yang relatif kecil sementara daerah fishing ground yang kurang dari 5 

mil, memiliki ukuran hasil tangkapan yang relatif lebih besar. Dalam penelitian 

Susaniati 2014, bahwa hasil tangkapan ikan cakalang relatif memiliki ukuran lebih 

kecil pada alat tangkap purse seine yang menggunakan alat bantu rumpon 

dibandingkan dengan ukuran cakalang hasil tangkapan pada alat tangkap purse 

seine yang tanpa menggunakanan alat bantu rumpon.  

Penelitian terkait dengan alat bantu rumpon di perairan Bone bolango teluk 

tomini masih sangat kurang sementara perairan teluk tomini memiliki jumlah 

rumpon yang cukup banyak dengan jarak rumpon dengan daratan yang bervariasi 

serta jarak antar rumpon yang bervariasi pula.oleh karena itu pelu dilakukan 

penelitian untuk melihat nilai efesiensi teknis pemasangan rumpon di perairan 

Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penenelitian ini sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pemasangan rumpon di Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

b. Untuk mengetahui nilai efesiensi teknis pemasangan rumpon di Bone 

Bolango Provinsi Gorontalo. 

 

1.3. Luaran (out put) 

Luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :  

a. Diketahuinya informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pemasangan rumpon serta nilai yang paling efesiensi dari segi 

teknis suatu pemasangan rumpon di Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

b. Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi,  tahun ke -1 : 

Target : Published/ accepted 

c. Prosiding pada jurnal nasional, tahun ke-1; Target : Terdaftar 

d. Ikut serta pada temu ilmiah lokal, tahun 1; Target : Draf 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Alat Bantu Penangkapan 

Rumpon adalah konstruksi bagunan yang dipasang di dalam air dengan 

tujuan untuk memikat ikan agar berasosiasi dengannya sehingga memudahkan 

penangkapan ikan tersebut (Moninjja,1995) dalam (Baskoro, 2005). Dikatakan 

pula bahwa persyaratan umum untuk komponen-komponen utama dari konstruksi 

rumpon adalah sebagai berikut : 

(1) Pelampung (Float) 

- Mempunyai kemampuan mengapung yang cukup baik (1/3) bagian 

mengapung di atas permukaan air; 

- Konstruksi cukup kuat; 

- Tahan terhadap golombang dan air 

- Mudah dikenal dari jarak jauh 

- Bahannya mudah diperoleh 

(2) Pemikat (atractor) 

- Mempunyai daya pikat yang baik terhadap ikan; 

- Tahan lama; 

- Mempunyai bentuk seperti potongan vertikal; 

- Melindungi ikan-ikan kecil; 

- Membentuk silider dengan posisi arah ke bawah; 

- Terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan murah 

(3) Tali (rope) 

- Terbuat dari bahan yang murah dan tidak mudah busuk; 

- Tahan lama  

- Terbuat dari bahan yang murah dan tidak mudah busuk ; 

- Tahan terhadap benda-benda dan terhadap arus; 

- Harga relatif murah 

- Mempunyai daya apung cukup untuk mencegah gesekan terhadap benda-

benda lainnya 

- Tidak bersimpul 

(4) Pemberat (sinkin) 
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- Bahannya murah, kuat dan mudah didapat 

- Massa jenisnya besar dan bentuk permukaannya tidak lincin. 

Dalam konstruksi rumpon terdapat atraktor yang merupakan salah satu 

komponen utama pada rumpon. Atraktor juga merupakan bagian yang terpenting 

dari rumpon. Hal ini dikarenakan atraktor berfungsi sebagai pemikat atau 

pengumpul ikan sesungguhnya.Ikan-ikan yang yang terdapat di atraktor yang 

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ialah jenis ikan 

pelagis kecil. 

Menurut Barusa (1993) dalam Effendi (2002), tipe-tipe rumpon yang 

dikembangkan hingga saat ini dapat dikelompokkan atas kategori berikut: 

(1) Posisi dari pemikat atau pengumpul (agregator) 

- Perairan permukaan (perairan dangkal dan perairan dalam); 

- Perairan lapis tengah; 

- Perairan dasar 

(2) Permanensi 

- Rumpor yang dijangkar secara tetap; 

- Rumpon yang dijangkar namun dapat dipindah-pindahkan 

- Tradisional; 

- Modern. 

(3) Tingkat Teknologi yang digunakan 

- Tradisional  

- Modern 

Menurut Atapattu (1986) dalam Baskoro (2005), penggunaan rumpon 

sebagai alat bantu penangkapan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

laju tangkapan dengan pengurangan biaya produksi, mengurangi waktu untuk 

mencari gerombolan ikan sehingga mengurangi biaya operasi kapal, 

meningkatkan efesiensi penangkapan, serta memudahkan operasi penangkapan 

ikan yang berkumpul di sekitar rumpon. 

Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di tengah laut. 

Oleh sebab itu agar rumpon dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, 

maka dalam pemasangan diperlukan adanya informasi tentang kedalaman, 

kecerahan air, arus, suhu, salinitas, dan keadaan tofografi dari dasar perairan 
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dimana rumpon akan dipasang. Informasi dasar tersebut sangat diperlukan agar 

pemasangan rumpon benar-benar tepat pada perairan. Pemasangan rumpon harus 

pula memperhatikan aspek biologis dari ikan yang menjadi sasaran penangkapan. 

Hal ini bertujuan agar rumpon yang dipasang benar-benar pada perairan yang 

subur atau banyak ikannya. 

 

2.2. Rumpon Sebagai Alat Bantu Penangkapan 

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan yang digunakan oleh berbagai 

jenis alat tangkap seperti alat tangkap pukat cincing (purse seine), huhate (pole 

and line), pancing ulur (handline), pancing tonda, jaring insang (gillnet), payang, 

alat tangkap bagan dan alat tangkap lainnya. 

Pada pengoperasian alat tangkap purse seine (pajeko), menggunakan alat 

bantu rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Dalam penelitian Kefi et al. 

(2013), menerangkan bahwa keberhasilan suatu penangkapan purse seine 

tergantung pada kelajuan melingkar, kelajuan penarikan tali kolor dan 

keterampilan nelayan dalam pengoperasian purse seine.Semakin lama kelajuan 

melingkar, hasil tangkapan cenderung akan semakin meningkat dan semakin lebih 

cepat kelajuan penarikan tali kolor, maka hasil tangkapan yang diperoleh 

cenderung akan lebih banyak. 

Menurut Simbolon et.al (2011), dari hasil penelitiannya bahwa pemanfaatan 

rumpon sebagai alat bantu penangkapan juga digunakan oleh pukat cincing, jaring 

insang dan pancing tonda di perairan Kei Kecil Maluku Tenggara. Hasil 

tangkapan dari masing-masing alat tangkap ini adalah ikan layang sebanyak 

57.087 ekor (80%), tongkol 13.190 ekor (19%), dan tenggiri 573 ekor (1%).  Hasil 

tangkapan yang termasuk dalam kategori ukuran besar untuk ikan layang (≥ 25 

cm), tongkol (≥ 40 cm), dan tenggiri (≥ 55 cm) masing-masing sebanyak 55%, 

80%, dan 100% dari jumlah tangkapan spesies yang bersangkutan.  

Pada alat tangkap hand line dan pole and line juga menggunakan rumpon 

sebagai alat bantu penangkapan. Menurut Muhammad (2012), penggunaan alat 

bantu rumpon dalam di Samudera Hindia sebelah selatan Bali dan Lombok 

memberikan hasil tangkapan berupa ikan madidihang yang tertangkap pada bulan 

April-Oktober 2009. Kisaran ukuran panjang cagak (Fc) antara 81-170 cm dan 
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pola pertumbuhan ikan madidihang yang tertangkap di perairan tersebut bersifat 

allometrik positif. Sementara menurut Yusfiandayani (2013), hasil tangkapan 

pada alat tangkap pancing gajrut (pancing ulur) yang juga menggunakan rumpon 

sebagai alat bantu penangkapan, mendapatkan tuna sirip kuning (yellowfin tuna) 

sejumlah 2 ekor dengan ukuran panjang 30 cm dengan berat 40 kg, sedangkan alat 

tangkap pancing tonda tidak mendapatkan hasil tangkapan tuna. Komposisi 

plankton yang terdapat pada isi perut ikan tuna dan yang terdapat di perairan 

sekitar rumpon didominasi oleh genus Rhizosolenia dan Leptocylindricus yang 

merupakan indikasi kondisi perairan yang subur dan ikan tuna juga memakan 

plankton tersebut. 

Menurut Kurniawan et al. (2013), alat bantu rumpon juga digunakan pada 

alat tangkap payang. Selain dari alat tangkap payang, pukat cincing (purse seine), 

huhate (pole and line), pancing ulur (handline), pancing tonda dan jaring insang 

(gillnet) juga menggunakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Alat tangkap  

kelong tancap atau bagang tancap dan bagan apung juga menggunakan rumpon 

sebagai alat bantu penangkapan. Dalam penelitian Siahan (2005), penggunaan 

rumpon sebagai alat bantu penangkapan dapat meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi operasi penangkapan pada alat tangkap bagan tancap dan bagan apung. 

Dikatakan pula  oleh Jayanto et al. (2014), bahwa penggunaan alat bantu rumpon 

pada bagan tancap berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya rumpon maka akan menyebabkan banyaknya 

makanan di sekitar rumpon (fitoplankton) sehingga dapat menarik perhatian ikan-

ikan kecil untuk lebih mendekat pada bagan tancap. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tirtowiyadi (2005), bahwa ikan berkumpul di sekitar rumpon adalah 

untuk berlindung dan mencari makan. 

 

2.3. Faktor-Faktor Keberhasilan Pemasangan Rumpon 

Rumpon adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

penangkapan ikan seperti yang dinyatakan dalam penelitian Siahan (2005), 

penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan dapat meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi operasi penangkapan pada alat tangkap bagan tancap 

dan bagan apung. 
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Keberhasilan pemasangan rumpon dipengaruhi oleh beberapa faktor sepeti 

kedalaman, kecerahan air, arus, suhu, salinitas, dan keadaan tofografi dari dasar 

perairan dimana rumpon akan dipasang. Informasi dasar tersebut sangat 

diperlukan untuk diketahui untuk agar dalam pemasangan rumpon benar-benar 

tepat pada perairan yang diharapkan dan menghindari rumpon putus. Pemasangan 

rumpon harus pula memperhatikan aspek biologis dari ikan yang menjadi sasaran 

penangkapan. Hal ini bertujuan agar rumpon yang dipasang benar-benar pada 

perairan yang subur atau banyak ikannya. 

Selain dari kedalaman air, arus, suhu, salinitas dan kedalaman tofografi 

dasar perairan, musim juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

penangkapan karena musim sangat erat kaitannya dengan salinitas, suhu dan arus 

perairan sebagaimana hasil penelitian Kurniawan et al. (2013), pemasangan 

rumpon pada musim barat dengan jangka waktu 4 bulan yaitu bulan Januari 

sampai bulan April 2012, dapat meningkatkan hasil tangkapan sebesar 24%. 

Sementara pemasangan rumpon pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2012, 

dapat menurunkan hasil tangkapan sebesar 100% dan pemasangan rumpon saat 

musim barat di lokasi rumpon yang berbeda menghasilkan hasil tangkapan yang 

sama. 

Selain factor musim, hal lain yang dapat mempengaruhi ketepatan 

penempatan rumpon terhadap hasil tangkapan adalah konstruksi rumpon. Menurut 

Simbolon et al. (2011), rumpon bambu yang atraktornya banyak, lebih efektif 

sebagai alat bantu penangkapan ikan dibandingkan dengan rumpon drum plastik 

yang atraktornya lebih sedikit. Pukat cincin lebih efektif dibandingkan dengan 

jaring insang dan pancing tonda yang melakukan penangkapan di lokasi sekitar 

rumpon. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pemasangan rumpon di Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

b. Untuk mengetahui nilai efesiensi teknis pemasangan rumpon di Bone 

Bolango Provinsi Gorontalo. 

 

3.2.Luaran (Output) 

Luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :  

a. Diketahuinya informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pemasangan rumpon serta nilai yang paling efesien dari segi 

teknis suatu pemasangan rumpon di Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

b. Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi,  tahun ke -1 : 

Target : Published/ accepted 

c. Prosiding pada jurnal nasional, tahun ke-1; Target : Terdaftar 

d. Ikut serta pada temu ilmiah lokal, tahun 1; Target : Draf 

 

3.3.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Sebagai informasi bagi pemerintah daerah terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pemasangan rumpon dan nilai efesiensi teknis 

pemasangan rumpon di Perairan Bone Bolango. 

b. Sebagai informasi bagi nelayan yang bergelut di usaha rumpon. 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1.Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilaksanakan selama satu musim penangkapan pada bulan April 

sampai dengan bulan Agustus tahun 2018. Lokasi penelitian difokuskan di 

Perairan Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Jenis data meliputi data primer yaitu 

observasi dan wawancara untuk memperoleh data lokasi pemasangan rumpon, 

kedalaman perairan, lama masa panen rumpon, jarak rumpon dengan daratan, 

jarak antar rumpon, serta jumlah hasil tangkapan pada alat tangkap yang 

melakukan operasi di area rumpon. 

 

4.2. Proses Penelitian 

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan survei langsung pada 

perairan yang dipasangi rumpon di Bone Bolango. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan, maka dilakukan wawancara terhadap nelayan penjaga rumpon dan 

mengukur titik koordinat tempat pemasangan rumpon nelayan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu rumpon-rumpon yang dipasang oleh nelayan 

di perairan Bone Bolango sebanyak 22 spot. Adapun alat transportasi yang 

digunakan dalam survei ini adalah dengan menyewa perahu nelayan pemilik 

rumpon untuk menuju ke daerah pemasangan rumpon sehingga data koordinat 

(posisi lintang dan bujur) tempat pemasangan rumpon dapat diperoleh. 

Variabel yang diamati yaitu jaumlah hasil tangkapan dalam kegiatan 

penangkapan di area rumpon, kedalaman perairan tempat pemasangan rumpon,  

lama masa panenen rumpon, jarak rumpon dengan daratan, jarak antar rumpon 

dan titik koordinat (lintang dan bujur) tempat pemasangan rumpon.  

 

4.3. Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dijelaskan secara deskriptif kuantitatif, dianalisis 

menggunakan aplikasi komputer IBM SPSS Statistic Version 21. DEAP 2.1 

danMicrosoft Excel 2007, serta dikaji dengan menerapkan beberapa metode 

sebagai berikut. 
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4.3.1. Penggujian regresi linear berganda 

Fungsi produksi penangkapan telah dispesifikasi dan diestimasi dengan fungsi 

produksi Cobb-Douglass sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. 

Y = a X1
b1

X2
b2

................Xi
bi

.............Xn
bn

e
u 

Keterangan: 

Y   = Produksi tangkapan(Kilogram) 

X  = Kedalaman Perairan, lama masa panen rumpon, jarak rumpon       

                dengan daratan dan jarak antar rumpon 

a, b   = Besaran yang akan diduga 

u   = Kesalahan (disturbance term) 

e  = Logaritma natural (e) 

Fungsi tersebut dispesifikasi dan di estimasi ke fungsi linier dalam bentuk 

logaritma natural dan dilakukan pengujian untuk memenuhi kriteria ekonometrika 

dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 

heterokedasitas dan kriteria statistika yang meliputi uji koefisien determinasi, uji 

F, dan uji t pada taraf nyata 0,05. Data dianalisis dalam bentuk logaritma natural 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam uji asumsi klasik (Santosa, 2005). 

4.3.2. Efesiensi 

Model yang digunakan dalam analisis efesiensi teknis (Tecnical Efesiensi) 

yaitu model DEA (Data Envelopment Analysis). Pengukuran Efisiensi teknis 

pemasangan rumpon di perairan Bone Bolango menggunakan VRS (Variable 

Returns to Scale). Asumsi skala VRS menghasilkan skor efisiensi yang lebih baik 

karena model VRS mengasumsikan bahwa DMU (Decision Making Unit ) tidak 

atau belum beroperasi secara optimal. Penelitian ini berorientasikan kepada 

variabel input, yang berarti bahwa ketika sebuah DMU yang tidak efisien ingin 

mencapai level yang efisien maka ia perlu mengurangi/menambah proporsi 

variabel input sementara itu proporsi variabel output tetap konstan.  

Dalam model ini, untuk setiap entitas DMU dibentuk input dan output 

yang pembobotnya dapat ditentukan dengan menggunakan Linear Programming. 

Teknik program linear digunakan untuk mencoba membuat efisiensi dari setiap 

unit sebesar mungkin. Skor 1 mengindikasikan sebuah DMU yang efisien, dan 

tidak efisien jika skor efisiensi kurang dari 1. Dalam rangka mendapatkan solusi 
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dari persamaan 1, maka perlu diubah terlebih dahulu dalam bentuk Linear 

Programming. 

Dalam konteks perikanan tangkap, tranformasi input dan output pada 

fungsi produksinya bersifat variable return to scale, VRS. Karena fungsi produksi 

perikanannya bersifat decreasing return to scale , maka model DEA dimodifikasi 

sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Banker,  harnes, and Cooper 

(BCC), sehingga memungkinkan dilakukan analisis efisiensi aktivitas ekonomi 

yang bersifat VRS (Fauzi dan Anna 2005). Oleh karena itu, tipe DEA yang 

digunakan adalah minimisasi input dengan asumsi model VRS, dan 

diformulasikan sebagai berikut: 

TE = Min  

dengan kendala, 

 

 

 

  

 

Diasumsikan j=1,2, ...,J adalah jumlah produksi tangkapan sebagai 

DMU yaitu produksi tangkapan pada spot 1 sampai dengan spot 22, dengan 

demikian terdapat 22 spot rumpon pengamatan, sehingga J=22. Input yang 

digunakan adalah kedalamaman perairan tempat pemasangan rumpon, lama masa 

panenen rumpon, jarak rumpon ke daratan dan jarak antar rumpon, sehingga 

n=1,2,3,4..., N, input (n=4); 

TE = efisiensi teknis tahun ke -j 

 = nilai pengukuran s etiap pengamatan ( ≥ 1) 
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Uj  = output untuk rumpon ke -j, yaitu 1 output (produksi tangkapan) 

Xjn = input ke-n yang digunakan, terdiri dari 4 jenis input (kedalamanan  

   perairan, lama masa panen rumpon, jarak rumpon ke darat, jarak antar  

   rumpon) 

λj = tingkat penggunaan input variabel ke -n 

zj = intensitas penggunaan variabel. 

Tipe DEA ini digunakan untuk mengukur seberapa besar output yang 

dihasilkan oleh faktor teknis pemasangan rumpon (kedalaman perairan, lama 

masa panen rumpon, jarak rumpon dengan daratan dan jarak antar rumpon). 

Pendugaan efisiensi teknis dari input dalam jumlah 22 spot pemasangan rumpon 

yang dilakukan dengan pendekatan minimisasi input. Menurut Cooper et al. 

(2000) yang dikutip Lindebo (2004), derajad bebas analisis DEA akan meningkat 

dengan bertambahnya DMU, sebaliknya akan berkurang dengan bertambahnya 

jenis input dan output. Karenanya, a rule of thumb untuk tingkat kepercayaan 

pada jumlah pengamatan minimal adalah: 

nmax{m*s, 3(m+s)} 

dengan: n = jumlah pengamatan minimal; m = jumlah jenis input ; dan s adalah 

jumlah output  Pendekatan DEA dianalisis dengan menggunakan paket program 

komputer DEAP versi 2.1. 

 



13 
 

BAB V. HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1.Alat bantu rumpon  

 Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan oleh alat 

tangkap pukat cincin (purse seine), alat tangkap payang maupun alat tangkap 

pancing (pancing ulur, pancing rawai, pancing joran, pancing tonda).  Fungsi alat 

rumpon tersebut yaitu memikat ikan-ikan pelagis untuk berkumpul, tempat 

berlindung, mencari makan dan sebagai tempat memijah bagi ikan. 

 Alat bantu rumpon merupakan alat bantu yang tidak terpisahkan dengan 

alat tangkap itu sendiri. Dalam suatu usaha penangkapan ikan, disamping 

memiliki kapal, alat tangkap, mesin dan ABK juga harus memiliki sejumlah 

rumpon sebagai alat bantu untuk memudahkan memperoleh fishing ground 

(daerah penangkapan ikan). Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha 

penangkapan ikan, beberapa nelayan sudah beralih kepada usaha rumpon itu saja.  

 Usaha rumpon yang dimaksud adalah bahwa sejumlah rumpon sengaja 

dibuat oleh nelayan dan dipasang diperairan walau tanpa memiliki alat tangkap 

maupun kapal penangkap ikan. Rumpon-rumpon yang dipasang tersebut, 

kemudian akan dipanen oleh usaha penangkapan lainnya dimana hasil perolehan 

akan dibagi antara pemiliki kapal dengan pemilik rumpon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rumpon yang dipasang di Perairan Bone Bolango 
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 Di wilayah pesisir Bone Bolango terdapat beberapa nelayan yang bergelut 

di usaha rumpon dan rumpon-rumpon tersebut dipasang di perairan Bone Bolango 

atau di Perairan Teluk Tomini. Terdapat penyebaran pamasangan rumpon di 

perairan dimana beberapa rumpon dipasang jauh ke laut dan juga terdapat 

beberapa rumpon yang dipasang tidak jauh dari daratan. Adapun penyebaran 

keberadaan rumpon yang ada di Perairan Bone Bolango dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penyebaran daerah rumpon di Perairan Bone Bolango 

              Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2018. 

 

5.2. Analisis faktor –faktor teknis terhadap produksi tangkapan 

Persamaan fungsi produksi diuji untuk memenuhi kriteria ekonometrika yang 

meliputi uji normalitas, heterokedasitas, dan kriteria statistika yang meliputi uji 

koefisien determinasi (R2) dan  uji F. Adapun persamaan fungsi produksi yang 

diuji dalam bentuk linier yaitu LnY = β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + β4LnX4+ 

β5 LnX5. 

1) Uji kriteria ekonometrika dengan uji asumsi klasik 



15 
 

Uji normalitas pada Gambar 3. menunjukkan bahwa nilai plot PP pada grafik 

Normal P-P Plot of Regression Standardizen residual terletak di sekitar garis 

diagonal yang berarti data berdistribusi secara normal. 

 

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas 

 

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh faktor produksi 

memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak 

ada gejala multikolinearitas. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini 

 

Tabel 1.  Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)     

kedalaman perairan ,278 3,595 

Lama masa panenen rumpon ,501 1,998 

jarak rumpon dengan daratan ,835 1,198 

jarak antar rumpon ,502 1,994 

 

2) Uji kriteria statistika dengan uji R2 dan uji F. 

Nilai R square pada uji koefisien determinasi (R2) yaitu 0,443 yang 

memiliki arti 44,3% nilai variasi keragaman total hasil produksi tangkapan yang 

dapat diterangkan oleh faktor produksi dan sisanya 55,7% dapat diterangkan oleh 

faktor produksi lainnya yang tidak termasuk di dalam analisis.  Beberapa faktor 

lain diluar yang diamati yang juga mempengaruhi produksi tangkapan berupa 
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faktor teknis kapal, alat tangkap dan faktor teknis lainnya. Dalam penelitian 

Asruddin (2015), kecepatan kapal purse seine dalam melakukan setting 

(penurunanan jaring), hauling (penarikan tali kerut) dan luas lingkaran jaring, 

memiliki pengaruh sebasar 35,5% terhadap produksi tangkapan ikan di area 

rumpon. 

Nilai significance F dalam hasil uji F yaitu 0,03 yang memiliki arti secara 

simultan atau bersama-sama, seluruh faktor produksi berpengaruh positif terhadap 

hasil produksi tangkapan. Apabila nelayan menambah atau mengurangi jumlah 

seluruh penggunaan faktor produksi maka akan mempengaruhi hasil produksi. 

Penggunaan rumpon terhadap berbagai alat tangkap juga memberikan pengaruh 

signifikan seperti pada penelitian Siahan (2005) bahwa penggunaan rumpon 

sebagai alat bantu penangkapan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

operasi penangkapan pada alat tangkap bagan tancap dan bagan apung. Sementara 

pada penelitian Jayanto et al., (2014), penggunaan rumpon dalam kegitan 

penangkapan bagang tancap juga memiliki pengaruh nyata terhadap hasil 

tangkapan. Hal ini dikarenakan banyaknya makanan di sekitar rumpon sehingga 

dapat menarik perhatian ikan-ikan kecil untuk lebih mendekat pada bagan tancap. 

Sejalan dengan pendapat Tirtowiyadi (2005), bahwa ikan berkumpul di sekitar 

rumpon adalah untuk berlindung dan mencari makan. 

Berdasarkan Fungsi produksi Cobb-Douglass telah dispesifikasi dan 

diestimasi ke bentuk linier dalam logaritma natural menjadi LnY=-

1,259+1,826LnX1 + 0,040LnX2 -0,848LnX3 + 0,167LnX4, sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji t Model Fungsi Produksi Cobb-Douglass  

Variabel Bi t hitung Sig 

(Konstant) -1,259 -,249 ,806 

kedalaman perairan 1,826 1,956 ,067 

jarak waktu panen ke wktu panenen 

berikutnya 

,040 ,138 ,892 

jarak rumpon dengan daratan -,848 -1,462 ,162 

jarak antar rumpon ,167 ,182 ,858 

 

Nilai significance uji t faktor produksi pada Tabel 2. menunjukkan bahwa 

secara parsial atau individu faktor produksi yang meliputi kedalamanan perairan, 
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jarak waktu panenen ke waktu panen berikutnya, jarak rumpon dengan daratan 

dan jarak antar rumpon tidak berpengaruh nyata tetapi bila dilihat dari uji F maka  

 Faktor produksi secara bersama-sama dapat mempengaruhi peningkatan produksi 

tangkapan. Hal tersebut dapat dijelaskan dari nilai F hitung lebih tinggi dengan 

nilai F tabel atau nilai sig. 0,033 < dari nilai Alfa (α). 

Apabila diinterpretasikan arah hubungan antara faktor produksi dengan 

produksi tangkapan yaitu sebagai berikut:  

a. Kedalaman perairan (X1) 

Pemasangan rumpon diperairan memiliki kedalamanan yang berbeda-beda 

antar rumpon satu dengan rumpon lainnya.  Berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda, Kedalaman perairan mempunyai arah hubungan positif dengan 

hasil tangkapan. Semakin dalam perairan, relatif semakin tinggi hasil 

tangkapan.  Bila dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,067 > 0,05 

(α) yang menandakan bahwa hubungan kedalaman perairan dengan hasil 

tangkapan berpengaruh tidak nyata (dapat dilihat pada Lampiran 2).  

b. Lama masa panenen rumpon(X2) 

Lama lama masa panen rumpon (hari) terhitung mulai rumpon dipanen 

sampai dipanen kembali atau dapat dikatakan sebagai lama waktu panen ikan 

di rumpon. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, lama masa 

panenen ikan di rumpon mempunyai hubungan positif dengan jumlah hasil 

tangkapan. Semakin lama waktu panen ikan di rumpon maka relatif semakin 

tinggi hasil tangkapan. Berdasarkan perhitungan nilai signifikan diperoleh 

0,892 > 0,05 (α) yang berarti bahwa lama waktu panen rumpon berpengaruh 

tidak nyata terhadap produksi tangkapan, (dapat dilihat pada Lampiran 2). 

c. Jarak rumpon dengan daratan (X3) 

Jarak pemasangan rumpon yang dilakukan oleh nelayan bervariasi. Terdapat 

beberapa rumpon yang dipasang diperairan yang jauh dari daratan dan 

adapula rumpon yang dipasang tidak jauh dari daratan dengan pertimbangan 

rumpon mudah dikontrol dan mudah dijangkau oleh nelayan yang memiliki 

usaha rumpon. Hasil analisis regresi yang diperoleh antara faktor jarak 

rumpon dengan daratan memiliki arah hubungan yang negatif artinya 

keberadaan rumpon yang semakin jauh dari daratan dapat mengurangi jumlah 



18 
 

produksi tangkapan ikan. Nilai signifikan diperoleh 0,162 > 0,05 (α) yang 

berarti bahwa jarak rumpon dengan daratan memiliki pengaruh yang tidak 

nyata terhadap produksi tangkapan (dapat dilihat pada Lampiran 2). 

d. Jarak antar rumpon (X4) 

Keberadaan rumpon di perairan memiliki jarak yang berbeda-beda antar 

rumpon. Perbedaan jarak antar rumpon dilakukan oleh nelayan dengan 

pertimbangan akan terdapat banyak ikan di daerah pemasangan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, arah hubungan antara faktor jarak antar 

rumpon dengan produksi tangkapan memiliki nilai positif artinya bahwa 

setiap pertambahan jarak antar rumpon, dapat meningkatkan hasil tangkapan. 

Berdasarkan pengujian nilai sig. dengan nilai α diperoleh bahwa nilai sig. 

(0,858) > nilai α (0,05) yang berarti bahwa jarak antar rumpon mempunyai 

pengaruh yang tidak nyata dengan produksi tangkapan.  

 Hampir seluruh variabel yang diamati memiliki arah hubungan yang 

positif terhadap produksi tangkapan kecuali faktor jarak rumpon dengan daratan 

yang memiliki arah hubungan yang negatif. Kegiatan pemasangan rumpon yang 

tidak begitu jauh dari daratan relatif memiliki jumlah produksi tangkapan yang 

meningkat pada bulan April sampai pada bulan Agustus 2018. Penyebaaran ikan 

dapat diakibatkan oleh musim ikan serta dapat pula diakibatkan oleh sebaran suhu 

dan klorofil. Menurut Syamsuddin et al., (2014), pola distribusi ikan pelagis 

(cakalang) cenderung menyebar memanjang dari barat ke timur dekat wilayah 

pantai (inshore) di Provinsi Gorontalo. Dikatakan pula bahwa data yang diambil 

pada lokasi-lokasi penangkapan berhubungan secara linier dengan data SPL (Suhu 

Permukaan Laut) dan sebaran  klorofil-a. Hal ini dikuatkan pula oleh hasil 

penelitian Azzahra (2017) bahwa wilayah perairan Teluk Tomini merupakan 

perairan yang paling  potensial terbesar untuk penangkapan ikan pelagis terutama 

ikan cakalang karena terdapat sebaran klorofil yang melimpah pada bulan 

Februari, Maret, Juli, Agustus, September, dan Oktober.  

 

5.3. Analisis efesiensi teknis pemasangan  rumpon 

Dari hasil perhitungan nilai efisiensi teknis dapat diperoleh nilai efesiensi 

masing-masing variabel pada tabel 3.  
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Tabel 3. Hasil Efesiensi Teknis (TE FROM VRS DEA) 

Nilai Efesiensi Teknis 

No DMU Pemasangan rumpon Kriteria 

1. Kedalamanan Perairan 0.616 Belum efesien 

2. Lama masa panen 

rumpon 

0.067 Belum efesien 

3. Jarak rumpon ke darat 0.485 Belum efesien 

4. Jarak antar rumpon 0.595 Belum efesien 

 

Berdasarkan table 3, maka dapat diinterpretasikan hasil dari pengujian 

efisiensi teknis berikut ini: 

Nilai rata-rata efisiensi teknis pada variabel kedalamaman perairan tempat 

pemasangan rumpon 0,616 yang berada pada kategori belum efisien. Rata-rata 

nilai efesiensi pada variabel lama masa panenen rumpon 0,067 dimana kategori 

belum efesien. Pada variabel jarak rumpon ke darat diperoleh nilai efesiensi teknis 

0,485 dengan kriteria belum efesien sedangkan variabel jarak antar rumpon 

dengan nilai efesiensi 0,595 yang juga belum memenuhi kategori belum efesien. 

Keempat variabel yang diamati memiliki nilai efesiensi kurang dari cut off 1 yang 

menandakan bahwa keempat faktor produksi tersebut perlu dilakukan 

penambahan upaya sehingga dapat diperoleh nilai yang efesien. 

Apabila ke empat faktor input dikombinasikan terhadap faktor output, 

dengan menggunakan  VRS DEA maka rata-rata nilai efesiensinya diperoleh 

sebesar 0.802 sedangkan efesiensi teknis dari segi CRS DEA diperoleh nilai 

efesiensi 0,308 dan skala efesiensinya diperoleh 0,373. Dari perhitungan analisis 

DEA terhadap ke empat faktor input dan satu faktor output dengan DMU 

sebanyak 22 spot, maka diperoleh dua spot yang memenuhi nilai efesiensi teknis 

= cut off 1 yaitu pada spot 18 dan spot 21 sedangkan terdapat dua puluh spot yang 

mempunyai usaha pemasangan rumpon yang belum efisien dengan nilai yang 

diperoleh kurang dari nilai cut off 1. 

Dua spot yang memenuhi nilai kategori efesien yaitu spot 18 dan spot 21. 

pada spot 18  mempunyai kedalaman 600 meter, lama masa panen rumpon selama 

10 hari, jarak rumpon dengan daratan sejauh 591 meter dan jarak antar rumpon 

539 meter dengan produksi tangkapan sebesar 1850 kg. sementara pada spot 

rumpon yang ke-21 memiliki kedalaman 800 meter, lama masa panen rumpon 
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selama 7 hari, jarak rumpon ke daratan sejauh 2065 meter dan jarak antar rumpon 

sejauh 799 meter dengan hasil tangkapan sebesar 2000 kg.  

Pemasangan rumpon memiliki kedalaman yang berbeda-beda antara satu 

dengan daerah lainnya. Untuk diperiaran Bone Bolango memiliki kedalaman 

perairan tempat pemasangan rumpon mulai dari 300 meter sampai lebih dari 1000 

meter sementara untuk spot yang memiliki nilai efesien teknis terdapat pada 

kedalaman 600 meter dan kedalaman 800 meter. Menurut Simbolon et al., (2013), 

Penggunaan rumpon sangat efektif digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan 

dimana kisaran kedalaman perairan tempat pemasangan rumponberkisar antara 

200 meter sampai 300 meter, sementara menurut Wisayantono (2014),  

pemasangan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan di selatan Jawa sangat 

sesuai dari segi ekonimis pada kedalamanan perairan antara 85,73 meter sampai 

dengan kedalamanan 470,125 meter. 

Jarak tempuh ke daerah rumpon di perairan Bone Bolango mulai dari 5 

menit sampai 30 menit dimana penyebaran pemasangan rumpon di periran Bone 

Bolango tidak begitu jauh dari daratan. Bila dilihat dari spot pemasangan rumpon 

yang memenuhi nilai efesien memiliki jarak ke daratan sejauh 2065 meter atau 1,1 

mil laut pada spot ke- 21 dan jarak 591 meter atau 0,3 mil laut pada spot ke-18. 

Dua spot yang memenuhi nilai efesiensi teknis tersebut masih tergolong 

dekat dibandingkan dengan daerah pemasangan rumpon di tempat lain. Hasil 

kajian pemasangan rumpon di Selatan Jawa oleh Wisayantono (2014) bahwa jarak 

rumpon dengan daratan ( pelabuhan) berkisar  4 mil sampai dengan 5 mil laut 

yang termasuh kategori sangat sesuai dan kurang sesuai pada jarak 5-10 mil. 

Pemasangan rumpon di perairan Bone Bolango yang menyebar tidak begitu jauh 

dari garis pantai karena dimungkinkan pada bulan-bulan tertentu terdapat ikan 

pelagis yang bermigrasi melalui Teluk Tomini. Pergerakan ikan juga dapat 

diakibatkan karena mengikuti arus dan sebaran klorofil di perairan. Menurut 

Syamsuddin et al., (2014), pola distribusi ikan pelagis (cakalang) cenderung 

menyebar memanjang dari barat ke timur dekat wilayah pantai (inshore) di 

Provinsi Gorontalo  dan Azzahra (2017)  mengatakan bahwa wilayah perairan 

Teluk Tomini merupakan perairan yang memiliki potensi terbesar untuk 

penangkapan ikan pelagis karena terdapat sebaran klorofil yang melimpah pada 
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bulan Februari sampai pada bulan Oktober. Penempatan rumpon oleh nelayan 

kemungkinan mengikuti daerah penyebaran ikan pelagis yang tidak jauh dari 

daratan. Terdapat kesamaan pada kegiatan penangkapan ikan pelagis yang ada di 

pantai selatan Tanaberu Kab. Bulukumba di wilayah perairan laut flores bahwa 

kegiatan penangkapan ikan pelagis di daerah tersebut dilakukan oleh kapal purse 

seine dimana daerah fishing ground-nya berkisar antara ± 0,5 mil sampai dengan 

lebih 2 mil (Asruddin, 2018). 
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BAB VI. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang masih memerlukan 

penelitian lanjutan yang bisa mengkaji lebih mendalam terutama efesiensi 

pemasangan rumpon ditinjau dari arah pergerakan ikan dengan pendekatan 

sebaran suhu dan klorofil-a. Penelitian selanjutnya juga perlu dilakukan mengenai 

aspek kelayakan usaha rumpon nelayan dari aspek efesiensi harga (alokatif) dan 

efesiensi ekonomis. 
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BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis uji F, faktor teknis seperti kedalaman perairan, lama 

masa panen rumpon, jarak rumpon dengan garis pantai dan jarak antar 

rumpon secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan dengan 

produksi tangkapan. 

2. Hasil analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa variabel 

kedalaman perairan, lama masa panen rumpon dan jarak antar rumpon 

memiliki arah hubungan yang positif terhadap produksi tangkapan. Arah 

hubungan tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan satuan dari 

variabel tersebut maka relatif dapat mempengaruhi produksi tangkapan. 

Sementara variabel jarak rumpon dengan daratan memiliki arah hubungan 

yang negatif. Arah hubungan negatif tersebut mengartikan bahwa jarak 

rumpon yang tidak begitu jauh dari garis pantai relatif dapat mempengaruhi 

produksi tangkapan. 

3. Berdasarkan analisis efisiensi teknis pemasangan rumpon diperoleh nilai 

0,802 dan nilai tersebut dinyatakan relatif belum efesien karena belum 

mendekati angka satu (cut off 1). Dari 22 spot rumpon yang diamati, terdapat 

2 spot rumpon yang sudah efesien yaitu:  

a) pemasangan rumpon di spot 18 memiliki kedalamanan 600 meter, lama 

masa panen rumpon selama 10 hari, jarak rumpon dengan garis pantai 

sejauh 591 meter, jarak antar rumpon ke rumpon sekitarnya sejauh 539 

meter dan produksi tangkapan di area rumpon tersebut sebesar 1850 kg. 

b) pemasangan rumpon di spot 21 memiliki kedalamanan 800 meter, lama 

masa panen rumpon selama 7 hari, jarak rumpon dengan garis pantai 

sejauh 2065 meter, jarak antar rumpon ke rumpon sekitarnya sejauh 799 

meter dan produksi tangkapan di area rumpon tersebut sebesar 2000 kg. 
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B. Saran 

Usaha pemasangan rumpon yang ada di perairan Bone Bolango di Provinsi 

Gorontalo perlu memperhatikan jarak rumpon dengan daratan. Selain itu perlu 

adanya penerapan regulasi terkait dengan pemasangan rumpon di lihat dari 

aspek teknis, biologi dan aspek ekonomi. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pemasangan rumpon dan nilai efesiensi teknis pemasangan rumpon di 

perairan Bone Bolango. Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu kedalaman 

perairan (x1), lama masa panen rumpon (x2), jarak rumpon dengan daratan (x3),  jarak 

antar rumpon (x4) dan produksi tangkapan ikan di area rumpon (Y). Penelitian ini 

dilaksanakan di perairan Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 22 spot tempat pemasangan rumpon. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis regresi Cobb-Douglass dan analisis efesiensi teknis 

(Tecnical Efesiensi) menggunakan model DEA (Data Envelopment Analysis). 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan LnY =-1,259+1,826LnX1 + 

0,040LnX2 -0,848LnX3 + 0,167LnX4. Berdasarkan uji F (nilai sig 0,03 < 0,05 Alpha) 

yang berarti bahwa faktor-faktor produksi tersebut secara berama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap produksi tangkapan. Berdasarkan hasil analisis efesiensi diperoleh 

nilai rata-rata 0,802 yang berarti bahwa secara umum pemasangan rumpon di perairan 

Bone Bolango relatif belum efesien pada bulan Apri-Agustus. Dari 22 spot rumpon 

yang diamati, terdapat 2 spot rumpon yang sudah efesien yaitu pada spot 18 yang 

memiliki kedalamanan 600 meter, lama masa panen rumpon selama 10 hari, jarak 

rumpon dengan garis pantai sejauh 591 meter dan jarak antar rumpon ke rumpon 

sekitarnya sejauh 539 meter dengan produksi tangkapan di area rumpon sebesar 1850 

kg serta rumpon pada spot 21 yang memiliki kedalamanan 800 meter, lama masa panen 

rumpon selama 7 hari, jarak rumpon dengan garis pantai sejauh 2065 meter, jarak antar 

rumpon ke rumpon sejauh 799 meter dan produksi tangkapan sebesar 2000 kg. 

 

Kata kunci: : Efesien, faktor teknis, rumpon, produksi tangkapan. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the factors that influence the successful installation of 

FADs and the value of technical efficiency in the installation of FADs in Bone Bolango 

waters. The variables observed in this study were the depth of the water (x1), the length 

of harvest of FADs (x2), the distance of FADs with land (x3), the distance between 

FADs (x4) and the production of fish catches in FADs (Y). This research was carried 

out in Bone Bolango waters, Gorontalo Province. The number of samples used was 22 

spots where FADs were installed. The data obtained were analyzed using Cobb-

mailto:rudisiago@umgo.ac.id


2 
 

Douglass regression analysis and technical efficiency analysis using the DEA (Data 

Envelopment Analysis) model. Based on the results of regression analysis obtained the 

equation LnY = -1,259 + 1,826LnX1 + 0,040LnX2 -0,848LnX3 + 0,167LnX4. Based on 

the F test (sig value 0.03 <0.05 Alpha), which means that the production factors are 

equally influential on catch production. Based on the results of efficiency analysis 

obtained an average value of 0.802 which means that in general the installation of 

FADs in Bone Bolango waters is relatively inefficient in April-August. From the 22 spot 

FADs that were observed, there were 2 spot FADs which were efficient, namely on spot 

18 which had 600 meters depth, the length of harvesting of FADs for 10 days, distance 

of FAD with coastline as far as 591 meters and the distance between FADs to other 

FADs as far as 539 meters with the production of catches in the FAD area of 1850 kg 

and one FADs on spot 21 which have 800 meters depth, the length of harvesting of 

FADs for 7 days, the distance of FADs with a coastline of 2065 meters, the distance 

between FADs to other FADs as far as 799 meters and the catch production of 2000 kg. 

 

Keywords: efficiency, technical factors, FADs, catch production 

 

I. Pendahuluan 

Alat bantu penangkapan rumpon digunakan pada alat tangkap pukat cincin (purse 

seine), huhate (pole and line), jaring (gil lnet) dan lain-lain. Penggunaan rumpon 

sebagai alat bantu penangkapan ikan telah dikenal oleh nelayan Gorontalo baik berupa 

rumpon laut dangkal maupun rumpon laut dalam dimana rumpon dapat memberikan 

kepastian mengenai daerah penangkapan. Penggunaan alat bantu penangkapan sebagai 

satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah pencarian daerah 

penangkapan untuk meningkatkan efektifitas operasi penangkapan ikan. 

Penelitian alat bantu rumpon telah banyak dilakukan seperti; Effendi (2002), 

Pengaruh penggunaan rumpon pada alat tangkap bagan dimana hasil penelitian 

diperoleh bahwa jenis hasil tangkapan lebih banyak pada bagan yang menggunakan alat 

batu rumpon dibandingkan dengan alat tangkap bagan yang tanpa menggunakan 

rumpon. sejalan dengan penelitian Boah (2013), Studi pendapatan pejala rumpon di 

Manggar Baru Balikpapan dimana diperoleh hasil penelitian bahwa penggunaan 

rumpon dalam kegiatan penangkapan ikan dapat meningkatkan produksi serta jumlah 

hari operasi  pertrip lebih pendek. Yusfiandayani et al. (2013), Uji coba penangkapan 

pada rumpon portable di Perairan Palabuhanratu dimana hasil penelitian diperoleh 

bahwa beberapa jenis ikan yang tertangkap seperti ikan layur, kurisi, ikan serepet, ikan 

tongkol kue, ikan semar, ikan jambangan terong-terong, ikan kerapu hanya, dan jenis 

ikan lainnya. 

Simbolan et.al (2013), Efektivitas pemanfaatan rumpon dalam operasi 

penangkapan ikan di Perairan Maluku Tenggara dimana salah satu hasil penelitian 

diperoleh bahwa  rumpon bambu yang atraktor-nya banyak, lebih efektif sebagai alat 

bantu penangkapan ikan dibandingkan dengan rumpon drum plastik yang atraktornya 

lebih sedikit. Sedangkan menurut Jeujananan (2008), dengan judul efektivitas 

pemanfaatan rumpon dalam operasi penangkapan ikan di perairan Maluku Tenggara 

dimana salah satu  hasil penelitiannya bahwa  jenis rumpon bambu lebih efektif 

dibandingkan dengan jenis rumpon drum plastik bila ditinjau dari hasil tangkapan dan 
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bila ditinjau dari efektivitas alat tangkap maka purse seine lebih efektif dibandingkan 

alat tangkap gillnet serta pancing tonda. 

Nurani et al. (2014), Model pengembangan rumpon sebagai alat bantu dalam 

pemanfaatan sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan dimana hasil penelitian 

diperoleh bahwa diperairan Pacitan dan Perairan Malang terdapat jumlah rumpon cukup 

banyak dengan jarak pemasangan kurang dari 10 mil dan tidak beraturan. Asruddin 

(2014),  dalam kegiatan penangkapan ikan pelagis pada musim timur, daerah fishing 

ground di atas 5 mil, memiliki ukuran hasil tangkapan yang relatif kecil sementara 

daerah fishing ground yang kurang dari 5 mil, memiliki ukuran hasil tangkapan yang 

relatif lebih besar. Dalam penelitian Susaniati 2014, bahwa hasil tangkapan ikan 

cakalang relatif memiliki ukuran lebih kecil pada alat tangkap purse seine yang 

menggunakan alat bantu rumpon dibandingkan dengan ukuran cakalang hasil tangkapan 

pada alat tangkap purse seine yang tanpa menggunakanan alat bantu rumpon.  

Penelitian terkait dengan alat bantu rumpon di perairan Bone bolango teluk tomini 

masih sangat kurang sementara perairan teluk tomini memiliki jumlah rumpon yang 

cukup banyak dengan jarak rumpon dengan daratan yang bervariasi serta jarak antar 

rumpon yang bervariasi pula.oleh karena itu pelu dilakukan penelitian untuk melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasangan rumpon dan melihat nilai 

efesiensi teknis pemasangan rumpon di perairan Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 

II. Metode penelitian 

2.1.  Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilaksanakan selama satu musim penangkapan pada bulan April sampai 

dengan bulan Agustus tahun 2018. Lokasi penelitian difokuskan di Perairan Bone 

Bolango Provinsi Gorontalo. Jenis data meliputi data primer yaitu observasi dan 

wawancara untuk memperoleh data lokasi pemasangan rumpon, kedalaman perairan, 

lama masa panen rumpon, jarak rumpon dengan daratan, jarak antar rumpon, serta 

jumlah hasil tangkapan pada alat tangkap yang melakukan operasi di area rumpon. 

2.2. Proses Penelitian 

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan survei langsung pada perairan 

yang dipasangi rumpon di Bone Bolango. Untuk memperoleh data yang diperlukan, 

maka dilakukan wawancara terhadap nelayan penjaga rumpon dan mengukur titik 

koordinat tempat pemasangan rumpon nelayan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu rumpon-rumpon yang dipasang oleh nelayan di perairan Bone 

Bolango sebanyak 22 spot. Adapun alat transportasi yang digunakan dalam survei ini 

adalah dengan menyewa perahu nelayan pemilik rumpon untuk menuju ke daerah 

pemasangan rumpon sehingga data koordinat (posisi lintang dan bujur) tempat 

pemasangan rumpon dapat diperoleh. 

Variabel yang diamati yaitu jaumlah hasil tangkapan dalam kegiatan 

penangkapan di area rumpon, kedalaman perairan tempat pemasangan rumpon,  lama 

masa panenen rumpon, jarak rumpon dengan daratan, jarak antar rumpon dan titik 

koordinat (lintang dan bujur) tempat pemasangan rumpon.  

2.3.  Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dijelaskan secara deskriptif kuantitatif, dianalisis 

menggunakan aplikasi komputer IBM SPSS Statistic Version 21, DEAP 2.1 dan 

Microsoft Excel 2007, serta dikaji dengan menerapkan beberapa metode sebagai berikut. 

2.3.1. Penggujian regresi linear berganda 



4 
 

Fungsi produksi penangkapan telah dispesifikasi dan diestimasi dengan fungsi produksi 

Cobb-Douglass sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. 

Y = a X1
b1

X2
b2

................Xi
bi

.............Xn
bn

e
u 

Keterangan: 

Y   = Produksi tangkapan(Kilogram) 

X  = Kedalaman Perairan, lama masa panen rumpon, jarak rumpon       

                dengan daratan dan jarak antar rumpon 

a, b   = Besaran yang akan diduga 

u   = Kesalahan (disturbance term) 

e  = Logaritma natural (e) 

Fungsi tersebut dispesifikasi dan di estimasi ke fungsi linier dalam bentuk logaritma 

natural dan dilakukan pengujian untuk memenuhi kriteria ekonometrika dengan uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heterokedasitas dan 

kriteria statistika yang meliputi uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t pada taraf nyata 

0,05. Data dianalisis dalam bentuk logaritma natural agar tidak terjadi penyimpangan 

dalam uji asumsi klasik (Santosa, 2005). 

2.3.2. Efesiensi teknis 

Model yang digunakan dalam analisis efesiensi teknis (Tecnical Efesiensi) yaitu 

model DEA (Data Envelopment Analysis). Pengukuran Efisiensi teknis pemasangan 

rumpon di perairan Bone Bolango menggunakan VRS (Variable Returns to Scale). 

Asumsi skala VRS menghasilkan skor efisiensi yang lebih baik karena model VRS 

mengasumsikan bahwa DMU (Decision Making Unit ) tidak atau belum beroperasi 

secara optimal. Penelitian ini berorientasikan kepada variabel input, yang berarti bahwa 

ketika sebuah DMU yang tidak efisien ingin mencapai level yang efisien maka ia perlu 

mengurangi/menambah proporsi variabel input sementara itu proporsi variabel output 

tetap konstan.  

Dalam model ini, untuk setiap entitas DMU dibentuk input dan output yang 

pembobotnya dapat ditentukan dengan menggunakan Linear Programming. Teknik 

program linear digunakan untuk mencoba membuat efisiensi dari setiap unit sebesar 

mungkin. Skor 1 mengindikasikan sebuah DMU yang efisien, dan tidak efisien jika skor 

efisiensi kurang dari 1 Dalam rangka mendapatkan solusi dari persamaan 1, maka perlu 

diubah terlebih dahulu dalam bentuk Linear Programming. 

Dalam konteks perikanan tangkap, tranformasi input dan output pada fungsi 

produksinya bersifat variable return to scale, VRS. Karena fungsi produksi 

perikanannya bersifat decreasing return to scale , maka model DEA imodifikasi sesuai 

dengan model yang dikembangkan oleh Banker,  harnes, and Cooper (BCC), sehingga 

memungkinkan dilakukan analisis efisiensi aktivitas ekonomi yang bersifat VRS (Fauzi 

dan Anna 2005). Oleh karena itu, tipe DEA yang digunakan adalah minimisasi input 

dengan asumsi model VRS, dan diformulasikan sebagai berikut: 

 TE = Min  

 dengan kendala, 
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Diasumsikan j=1,2, ...,J adalah jumlah produksi tangkapan sebagai DMU yaitu 

produksi tangkapan pada spot 1 sampai dengan spot 22, dengan demikian terdapat 22 

spot rumpon pengamatan, sehingga J=22. Input yang digunakan adalah kedalamaman 

perairan tempat pemasangan rumpon, lama masa panenen rumpon, jarak rumpon ke 

daratan dan jarak antar rumpon, sehingga n=1,2,3,4..., N, input (n=4); 

 TE  = efisiensi teknis tahun ke -j 

   = nilai pengukuran s etiap pengamatan ( ≥ 1) 

 Uj = output untuk rumpon ke -j, yaitu 1 output (produksi tangkapan) 

 Xjn = input ke-n yang digunakan, terdiri dari 4 jenis input (kedalamanan  

        perairan, lama masa panen rumpon, jarak rumpon ke darat, jarak antar 

  rumpon) 

 λj = tingkat penggunaan input variabel ke -n 

 zj = intensitas penggunaan variabel. 

 Tipe DEA ini digunakan untuk mengukur seberapa besar output yang dihasilkan 

oleh faktor teknis pemasangan rumpon (kedalaman perairan, lama masa panen 

rumpon, jarak rumpon dengan daratan dan jarak antar rumpon). Pendugaan efisiensi 

teknis dari input dalam jumlah 22 spot pemasangan rumpon yang dilakukan dengan 

pendekatan minimisasi input. Menurut Cooper et al. (2000) yang dikutip Lindebo 

(2004), derajad bebas analisis DEA akan meningkat dengan bertambahnya DMU, 

sebaliknya akan berkurang dengan bertambahnya jenis input dan output. Karenanya, 

a rule of thumb untuk tingkat kepercayaan pada jumlah pengamatan minimal adalah: 

 nmax{m*s, 3(m+s)} 
 dengan: n = jumlah pengamatan minimal; m = jumlah jenis input ; dan s adalah 

jumlah output  Pendekatan DEA dianalisis dengan menggunakan paket program 

komputer DEAP versi 2.1. 
  

III. Hasil Dan Pembahasan 

3.1. Alat bantu rumpon  

 Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan oleh alat 

tangkap pukat cincin (purse seine), alat tangkap payang maupun alat tangkap pancing 

(pancing ulur, pancing rawai, pancing joran, pancing tonda).  Fungsi alat rumpon 

tersebut yaitu memikat ikan-ikan pelagis untuk berkumpul, tempat berlindung, mencari 

makan dan sebagai tempat memijah bagi ikan. 

 Alat bantu rumpon merupakan alat bantu yang tidak terpisahkan dengan alat 

tangkap itu sendiri. Dalam suatu usaha penangkapan ikan, disamping memiliki kapal, 
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alat tangkap, mesin dan ABK juga harus memiliki sejumlah rumpon sebagai alat bantu 

untuk memudahkan memperoleh fishing ground (daerah penangkapan ikan). Seiring 

dengan perkembangan kegiatan usaha penangkapan ikan, beberapa nelayan sudah 

beralih kepada usaha rumpon itu saja.  

 Usaha rumpon yang dimaksud adalah bahwa sejumlah rumpon sengaja dibuat 

oleh nelayan dan dipasang diperairan walau tanpa memiliki alat tangkap maupun kapal 

penangkap ikan. Rumpon-rumpon yang dipasang tersebut, kemudian akan dipanen oleh 

usaha penangkapan lainnya dimana hasil perolehan akan dibagi antara pemiliki kapal 

dengan pemilik rumpon.  

 Di wilayah pesisir Bone Bolango terdapat beberapa nelayan yang bergelut di 

usaha rumpon dan rumpon-rumpon tersebut dipasang perairan Bone Bolango atau di 

Perairan Teluk Tomini. Terdapat penyebaran pamasangan rumpon diperairan dimana 

beberapa rumpon dipasang jauh ke laut dan juga terdapat beberapa rumpon yang 

dipasang tidak jauh dari daratan. Adapun penyebaran keberadaan rumpon yang ada di 

Perairan Bone Bolango dapat di lihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penyebaran daerah rumpon di Perairan Bone Bolango 

Figure 1. Distribution of FAD areas in Bone Bolango waters 

 

3.2. Analisis faktor –faktor teknis terhadap produksi tangkapan 

Persamaan fungsi produksi diuji untuk memenuhi kriteria ekonometrika yang 

meliputi uji normalitas, heterokedasitas, dan kriteria statistika yang meliputi uji 

koefisien determinasi (R2) dan  uji F. Adapun persamaan fungsi produksi yang diuji 

dalam bentuk linier yaitu LnY = β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + β4LnX4+ β5 LnX5. 

3) Uji kriteria ekonometrika dengan uji asumsi klasik 

Uji normalitas pada Gambar 1. menunjukkan bahwa nilai plot PP pada grafik 

Normal P-P Plot of Regression Standardizen residual terletak di sekitar garis 

diagonal yang berarti data berdistribusi secara normal. 
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Gambar 2. Hasil Uji Normalitas 

Figure 2. Normality Test Results 

 

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh faktor produksi memiliki nilai 

VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak ada gejala 

multikolinearitas. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini: 

 

Tabel 1.  Hasil Uji Multikolinearitas 

Table 1. Multicollinearity Test Results 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)     

kedalaman perairan ,278 3,595 

Lama masa panenen rumpon ,501 1,998 

jarak rumpon dengan daratan ,835 1,198 

jarak antar rumpon ,502 1,994 

 

4) Uji kriteria statistika dengan uji R2 dan uji F. 

Nilai R square pada uji koefisien determinasi (R2) yaitu 0,443 yang memiliki arti 

44,3% nilai variasi keragaman total hasil produksi tangkapan yang dapat diterangkan 

oleh faktor produksi dan sisanya 55,7% dapat diterangkan oleh faktor produksi lainnya 

yang tidak termasuk di dalam analisis.  Beberapa faktor lain diluar yang diamati yang 

juga mempengaruhi produksi tangkapan berupa faktor teknis kapal, alat tangkap dan 

faktor teknis lainnya. Dalam penelitian Asruddin (2015), kecepatan kapal purse seine 

dalam melakukan setting (penurunanan jaring), hauling (penarikan tali kerut) dan luas 

lingkaran jaring, memiliki pengaruh sebasar 35,5% terhadap produksi tangkapan ikan di 

area rumpon. 
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Nilai significance F dalam hasil uji F yaitu 0,03 yang memiliki arti secara 

simultan atau bersama-sama, seluruh faktor produksi berpengaruh positif terhadap hasil 

produksi tangkapan. Apabila nelayan menambah atau mengurangi jumlah seluruh 

penggunaan faktor produksi maka akan mempengaruhi hasil produksi. Penggunaan 

rumpon terhadap berbagai alat tangkap juga memberikan pengaruh signifikan seperti 

pada penelitian Siahan (2005) bahwa penggunaan rumpon sebagai alat bantu 

penangkapan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi penangkapan pada 

alat tangkap bagan tancap dan bagan apung. Sementara pada penelitian Jayanto et al., 

(2014), penggunaan rumpon dalam kegitan penangkapan bagang tancap juga memiliki 

pengaruh nyata terhadap hasil tangkapan. Hal ini dikarenakan banyaknya makanan di 

sekitar rumpon sehingga dapat menarik perhatian ikan-ikan kecil untuk lebih mendekat 

pada bagan tancap. Sejalan dengan pendapat Tirtowiyadi (2005), bahwa ikan berkumpul 

di sekitar rumpon adalah untuk berlindung dan mencari makan. 

Berdasarkan Fungsi produksi Cobb-Douglass telah dispesifikasi dan diestimasi 

ke bentuk linier dalam logaritma natural menjadi LnY =-1,259+1,826LnX1 + 0,040LnX2 

-0,848LnX3 + 0,167LnX4, sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Uji t Model Fungsi Produksi Cobb-Douglass 

Table 2. T-Test Result of Cobb-Douglass Production Function Model 

 

Variabel Bi t hitung Sig 

(Konstant) -1,259 -,249 ,806 

kedalaman perairan 1,826 1,956 ,067 

jarak waktu panen ke wktu panenen 

berikutnya 

,040 ,138 ,892 

jarak rumpon dengan daratan -,848 -1,462 ,162 

jarak antar rumpon ,167 ,182 ,858 

 

Nilai significance uji t faktor produksi pada Tabel 3. menunjukkan bahwa secara 

parsial atau individu faktor produksi yang meliputi kedalamanan perairan, jarak waktu 

panenen ke waktu panen berikutnya, jarak rumpon dengan daratan dan jarak antar 

rumpon tidak berpengaruh nyata tetapi bila dilihat dari uji F maka  

 Faktor produksi secara bersama-sama dapat mempengaruhi peningkatan produksi 

tangkapan. Hal tersebut dapat dijelaskan dari nilai F hitung lebih tinggi dengan nilai F 

tabel atau nilai sig. 0,033 < dari nilai Alfa (α). 

Apabila diinterpretasikan arah hubungan antara faktor produksi dengan produksi 

tangkapan yaitu sebagai berikut:  

a) Kedalaman perairan (X1) 

Pemasangan rumpon diperairan memiliki kedalamanan yang berbeda-beda antar 

rumpon satu dengan rumpon lainnya.  Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, 

Kedalaman perairan mempunyai arah hubungan positif dengan hasil tangkapan. 

Semakin dalam perairan, relatif semakin tinggi hasil tangkapan.  Bila dilihat dari 

nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,067 > 0,05 (α) yang menandakan bahwa 

hubungan kedalaman perairan dengan hasil tangkapan berpengaruh tidak nyata 

b) Lama masa panenen rumpon(X2) 
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Lama lama masa panen rumpon (hari) terhitung mulai rumpon dipanen sampai 

dipanen kembali atau dapat dikatakan sebagai lama waktu panen ikan di rumpon. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, lama masa panenen ikan di 

rumpon mempunyai hubungan positif dengan jumlah hasil tangkapan. Semakin 

lama waktu panen ikan di rumpon maka relatif semakin tinggi hasil tangkapan. 

Berdasarkan perhitungan nilai signifikan diperoleh 0,892 > 0,05 (α) yang berarti 

bahwa lama waktu panen rumpon berpengaruh tidak nyata terhadap produksi 

tangkapan. 

c) Jarak rumpon dengan daratan (X3) 

Jarak pemasangan rumpon yang dilakukan oleh nelayan bervariasi. Terdapat 

beberapa rumpon yang dipasang diperairan yang jauh dari daratan dan adapula 

rumpon yang dipasang tidak jauh dari daratan dengan pertimbangan rumpon mudah 

dikontrol dan mudah dijangkau oleh nelayan yang memiliki usaha rumpon. Hasil 

analisis regresi yang diperoleh antara faktor jarak rumpon dengan daratan memiliki 

arah hubungan yang negatif artinya keberadaan rumpon yang semakin jauh dari 

daratan dapat mengurangi jumlah produksi tangkapan ikan. Nilai signifikan 

diperoleh 0,162 > 0,05 (α) yang berarti bahwa jarak rumpon dengan daratan 

memiliki pengaruh yang tidak nyata terhadap produksi tangkapan. 

d)    Jarak antar rumpon (X4) 

Keberadaan rumpon di perairan memiliki jarak yang berbeda-beda antar rumpon. 

Perbedaan jarak antar rumpon dilakukan oleh nelayan dengan pertimbangan akan 

terdapat banyak ikan di daerah pemasangan tersebut. Berdasarkan hasil analisis 

regresi, arah hubungan antara faktor jarak antar rumpon dengan produksi tangkapan 

memiliki nilai positif artinya bahwa setiap pertambahan jarak antar rumpon, dapat 

meningkatkan hasil tangkapan. Berdasarkan pengujian nilai sig. dengan nilai α 

diperoleh bahwa nilai sig. (0,858) > nilai α (0,05) yang berarti bahwa jarak antar 

rumpon mempunyai pengaruh yang tidak nyata dengan produksi tangkapan.  

 Hampir seluruh variabel yang diamati memiliki arah hubungan yang positif 

terhadap produksi tangkapan kecuali faktor jarak rumpon dengan daratan yang memiliki 

arah hubungan yang negatif. Kegiatan pemasangan rumpon yang tidak begitu jauh dari 

daratan relatif memiliki jumlah produksi tangkapan yang meningkat pada bulan April 

sampai pada bulan Agustus 2018. Penyebaaran ikan dapat diakibatkan oleh musim ikan 

serta dapat pula diakibatkan oleh sebaran suhu dan klorofil. Menurut Syamsuddin et al., 

(2014), pola distribusi ikan pelagis (cakalang) cenderung menyebar memanjang dari 

barat ke timur dekat wilayah pantai (inshore) di Provinsi Gorontalo. Dikatakan pula 

bahwa data yang diambil pada lokasi-lokasi penangkapan berhubungan secara linier 

dengan data SPL (Suhu Permukaan Laut) dan sebaran  klorofil-a. Hal ini dikuatkan pula 

oleh hasil penelitian Azzahra (2017) bahwa wilayah perairan Teluk Tomini merupakan 

perairan yang paling  potensial terbesar untuk penangkapan ikan pelagis terutama ikan 

cakalang karena terdapat sebaran klorofil yang melimpah pada bulan Februari, Maret, 

Juli, Agustus, September, dan Oktober.  

   

3.2. Analisis efesiensi teknis pemasangan  rumpon 

Dari hasil perhitungan nilai efisiensi teknis dapat diperoleh nilai efesiensi 

masing-masing variabel pada tabel 3.  
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Tabel 3. Hasil Efesiensi Teknis (TE FROM VRS DEA) 

Table 3. Results of Technical Efficiency (TE FROM VRS DEA) 

Nilai Efesiensi Teknis 

No DMU Pemasangan rumpon Kriteria 

1. Kedalamanan Perairan 0.616 Belum efesien 

2. Lama masa panen 

rumpon 

0.067 Belum efesien 

3. Jarak rumpon ke darat 0.485 Belum efesien 

4. Jarak antar rumpon 0.595 Belum efesien 

 

Berdasarkan table 3, maka dapat diinterpretasikan hasil dari pengujian efisiensi 

teknis berikut ini: 

Nilai rata-rata efisiensi teknis pada variabel kedalamaman perairan tempat 

pemasangan rumpon 0,616 yang berada pada kategori belum efisien. Rata-rata nilai 

efesiensi pada variabel lama masa panenen rumpon 0,067 dimana kategori belum 

efesien. Pada variabel jarak rumpon ke darat diperoleh nilai efesiensi teknis 0,485 

dengan kriteria belum efesien sedangkan variabel jarak antar rumpon dengan nilai 

efesiensi 0,595 yang juga belum memenuhi kategori belum efesien. Keempat variabel 

yang diamati memiliki nilai efesiensi kurang dari cut off 1 yang menandakan bahwa 

keempat faktor produksi tersebut perlu dilakukan penambahan upaya sehingga dapat 

diperoleh nilai yang efesien. 

Apabila ke empat faktor input dikombinasikan terhadap faktor output, dengan 

menggunakan  VRS DEA maka rata-rata nilai efesiensinya diperoleh sebesar 0.802 

sedangkan efesiensi teknis dari segi CRS DEA diperoleh nilai efesiensi 0,308 dan skala 

efesiensinya diperoleh 0,373. Dari perhitungan analisis DEA terhadap ke empat faktor 

input dan satu faktor output dengan DMU sebanyak 22 spot, maka diperoleh dua spot 

yang memenuhi nilai efesiensi teknis = cut off 1 yaitu pada spot 18 dan spot 21 

sedangkan terdapat dua puluh spot yang mempunyai usaha pemasangan rumpon yang 

belum efisien dengan nilai yang diperoleh kurang dari nilai cut off 1. 

Dua spot yang memenuhi nilai kategori efesien yaitu spot 18 dan spot 21. pada 

spot 18  mempunyai kedalaman 600 meter, lama masa panen rumpon selama 10 hari, 

jarak rumpon dengan daratan sejauh 591 meter dan jarak antar rumpon 539 meter 

dengan produksi tangkapan sebesar 1850 kg. sementara pada spot rumpon yang ke-21 

memiliki kedalaman 800 meter, lama masa panen rumpon selama 7 hari, jarak rumpon 

ke daratan sejauh 2065 meter dan jarak antar rumpon sejauh 799 meter dengan hasil 

tangkapan sebesar 2000 kg.  

Pemasangan rumpon memiliki kedalaman yang berbeda-beda antara satu dengan 

daerah lainnya. Untuk diperiaran Bone Bolango memiliki kedalaman pemasangan 

rumpon mulai dari 300 meter sampai lebih dari 1000 meter sementara untuk spot yang 

memiliki nilai efesien terdapat pada kedalaman 600 meter dan kedalaman 800 meter. 

Dalam penelitian Simbolon et al., (2013), juga memiliki pemasangan rumpon yang 

memiliki kedalaman rumpon berkisar 200-300 meter dan penggunaan rumpon tersebut 

sangat efektif dalam kegiatan  penangkapan  ikan pelagis serta jarak tempuh  selama 20 

menit sampai 30 menit. 
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Jarak tempuh ke daerah rumpon di perairan Bone Bolango mulai 5 menit sampai 

30 menit dimana penyebaran pemasangan rumpon di periran Bone Bolango tidak begitu 

jauh dari daratan. Bila dilihat dari spot pemasangan rumpon yang memenuhi nilai 

efesien memiliki jarak ke daratan sejauh 2065 meter pada spot ke- 21 dan jarak 591 

meter pada spot ke-18 dengan produksi tangkapan sebesar 2000 kg dan sebesar 1850 

kg. Pemasangan rumpon di perairan Bone Bolango yang menyebar tidak begitu jauh 

dari garis pantai karena dimungkinkan pada bulan-bulan tertentu terdapat ikan pelagis 

yang bermigrasi melalui Teluk Tomini. Pergerakan ikan juga dapat diakibatkan karena 

mengikuti arus dan sebaran klorofil di perairan. Menurut Syamsuddin et al., (2014), 

pola distribusi ikan pelagis (cakalang) cenderung menyebar memanjang dari barat ke 

timur dekat wilayah pantai (inshore) di Provinsi Gorontalo  dan Azzahra (2017)  

mengatakan bahwa wilayah perairan Teluk Tomini merupakan perairan yang memiliki 

potensi terbesar untuk penangkapan ikan pelagis karena terdapat sebaran klorofil yang 

melimpah pada bulan Februari sampai pada bulan Oktober. Penempatan rumpon oleh 

nelayan kemungkinan mengikuti daerah penyebaran ikan pelagis yang tidak jauh dari 

daratan. Terdapat kesamaan pada kegiatan penangkapan ikan pelagis yang ada di pantai 

selatan Tanaberu Kab. Bulukumba di wilayah perairan laut flores bahwa kegiatan 

penangkapan ikan pelagis di daerah tersebut dilakukan oleh kapal purse seine dimana 

daerah fishing ground-nya berkisar antara ± 0,5 mil sampai dengan lebih 2 mil 

(Asruddin, 2018). 
 

IV. Kesimpulan dan saran 

4.1.Kesimpulan 

a) Berdasarkan analisis uji F, faktor teknis seperti kedalaman perairan, lama masa 

panen rumpon, jarak rumpon dengan garis pantai dan jarak antar rumpon secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan dengan produksi tangkapan. 

b) Hasil analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa variabel kedalaman 

perairan, lama masa panen rumpon dan jarak antar rumpon memiliki arah hubungan 

yang positif terhadap produksi tangkapan. Arah hubungan tersebut menunjukkan 

bahwa setiap penambahan satuan dari variabel tersebut maka relatif dapat 

mempengaruhi produksi tangkapan. Sementara variabel jarak rumpon dengan 

daratan memiliki arah hubungan yang negatif. Arah hubungan negatif tersebut 

mengartikan bahwa jarak rumpon yang tidak begitu jauh dari garis pantai relatif 

dapat mempengaruhi produksi tangkapan. 

c) Berdasarkan analisis efisiensi teknis pemasangan rumpon diperoleh nilai 0,802 dan 

nilai tersebut dinyatakan relatif belum efesien karena belum mendekati angka satu 

(cut off 1). Dari 22 spot rumpon yang diamati, terdapat 2 spot rumpon yang sudah 

efesien yaitu:  

 pemasangan rumpon di spot 18 memiliki kedalamanan 600 meter, lama masa 

panen rumpon selama 10 hari, jarak rumpon dengan garis pantai sejauh 591 

meter, jarak antar rumpon ke rumpon sekitarnya sejauh 539 meter dan produksi 

tangkapan di area rumpon tersebut sebesar 1850 kg. 

 pemasangan rumpon di spot 21 memiliki kedalamanan 800 meter, lama masa 

panen rumpon selama 7 hari, jarak rumpon dengan garis pantai sejauh 2065 

meter, jarak antar rumpon ke rumpon sekitarnya sejauh 799 meter dan produksi 

tangkapan di area rumpon tersebut sebesar 2000 kg. 
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4.2. Saran 
Usaha pemasangan rumpon yang ada di perairan Bone Bolango di Provinsi 

Gorontalo perlu memperhatikan jarak rumpon dengan daratan. Selain itu perlu adanya 

penerapan regulasi terkait dengan pemasangan rumpon di lihat dari aspek teknis, biologi 

dan aspek ekonomi. 
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