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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu gejala-gejala yang ada 

dipermukaan bumi baik yang berupa fisik maupun non fisik serta permasalahanya 

melalui pendekatan keruangan, ekologi dan regional untuk proses dan keberhasilan 

suatu pembangunan (Bintarto 1980). Indonesia merupakan negara yang diampit oleh 

dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia Indonesia juga merupakan negara 

kepulauan dengan jumlah 17.000 pulau didalamnya Indonesia juga mempunyai 

panjang garis pantai sekitar 99.990    serta memiliki lautan  luas yaitu Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia juga memiliki lautan dangkal yang 

kedalamanya sekitar 0-200 meter yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Secara 

astronomis letak Indonesia berada diantara garis khatulistiwa yang memiliki iklim 

tropis dimana sinar mataharinya selalu menyinari sepanjang tahunnya dan dari situlah 

Indonesia hanya memiliki dua Musim yaitu Musim hujan dan Musim kemarau dan 

oleh sebab itulah Indonesia memiliki arus angin yang secara periodik yang 

berhembus selama enam bulan sekali dua hembusan angin secara periodik tersebut 

yaitu Angin Muson barat dan Angin Muson timur yang dimana Indonesia memiliki 

dua musim yang datang enam Bulan sekali dalam satu tahun yaitu Musim hujan dan 

Musim kemarau. 

Angin Muson Barat yang terjadi dari Bulan Oktober sampai April pada 

musim ini dimana Indonesia mengalami musim hujan dan membawa hembusan angin 

dari utara yaitu benua Asia dimana angin tersebut merupakan sirkulasi udara panas 

pada musim panas dan hembusan angin yang di bawa dari selatan yaitu. Benua 

Australia yang membawa sirkulasi udara dingin yang berhembus pada waktu musim 

dingin dan antara panas dan dingin inilah yang menghasilkan angin dan membawa 

hujan. Angin Munson Timur yang terjadi dari Bulan April sampai Oktober dan pada 

saat itulah Indonesia mengalami musim kemarau dan membawa hembusan angin dari 
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selatan yaitu dari Benua Australia dimana angin tersebut merupakan sirkulasi udara 

panas dari musim panas di Benua Australia yang membawa hembusan angin dari 

musim dingin dari Asia yang menyebakan perkumpulan di atmosfer tersebut. 

Indonesia memiliki dua paparan atau laut dangkal yang terdapat di dalamnya yaitu 

paparan Sunda dan paparan Sahul Paparan adalah sebuah laut yang dangkal atau laut 

penghubung atara pulau satu dengan yang lainnya yang memiliki dalam bekisar 

antara 0-200 meter. Beberapa jenis spesies ikan yang tersebar di Lautan Indonesia 

juga memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat sekitar 

termasuk hasil laut yaitu perikanan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

di Indonesia, kebutuhan akan pangan dan stok permintaan akan ikan pun terus 

meningkat dari tahun ketahun. Permintaan ikan yang meningkat tentunya memiliki 

makna positif bagi pengembangan perikanan terlebih bagi negara kepulauan seperti. 

Indonesia yang memiliki potensi perikanan cukup luas. 

Perikanan merupakan sumber makanan bagi manusia tidak hanya di 

konsumsi hanya di dalam negeri saja tetapi  hasil tangkapan ikan yang melimpah 

dapat diekspor kebeberapa negara tujuan yang mengkonsumsi ikan yaitu ke Cina, 

Hongkong dan Jepang dengan nilai jual yang juga cukup tinggi membuat nilai dan 

juga produksi ikan yang juga melangit di pasaran membuat para nelayan dengan 

giatnya menajala dan menjaring ikan di  laut, lautan dangkal  merupakan suatu tempat 

mata pencaharian bagi seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kawasan Pantai 

utara Semarang. 

Cuaca dan Iklim memiliki peran besar terhadap kondisi ekologis dan 

lingkungan di laut terutama pada lapisan permukaan hingga lapisan termoklin 

dikedalaman ratusan meter saat ini aktivitas utama penangkapan ikan dilaut dengan 

mengunakan jala atau jaring masih banyak dilakukan pada permukaan laut yaitu pada 

zona nearitik sehingga sangat relevan keadaan cuaca dan iklim terhadap suatu  

aktivitas tangkapan perikanan nelayan dengan jumlah penduduk didaratan yang 

banyak membuat kebutuhan akan stok dari laut termasuk perikanan tangkapan pun 

meningkat juga tiap tahunya dan akibat perubahan cuaca dan iklim yang terjadi di 



3 

 

laut membuat pengetahuan akan perubahan iklim dan cuaca pun harus di pahami 

secara detail untuk mengetahui kondisi perikanan di perairan Indonesia khususnya di 

Laut Jawa. Studi mengenai hubungan permasalahan iklim dan cuaca terhadap 

perikanan tangkap di Indonesia masih sangat jarang kesulitan utama dari baik studi 

maupun penelitian pengaruh iklim dan cuaca terhadap perikanan lebih kepada 

buruknya sistem pencatatan hasil perikanan tangkap nasional dan pada tingkat lokal. 

Ada beberapa tempat  pelelangan ikan dan catatan syah Bandar di pelabuhan 

yang dapat dipakai sebagai dasar pencatatan. Selain untuk keperluan studi sebenarnya 

catatan yang baik dapat dipakai untuk melihat tren dari stok perikanan dan 

perubahannya. Catatan yang diharapkan selain dari jenis ikan juga pada ukuran untuk 

melihat tren stok kelimpahan pada masa yang akan datang. Dikuatirkan beberapa 

zona penangkapan ikan nasional telah mencapai situasi over fishing atau kelebihan 

penangkapan digunakan untuk melindungi pertumbuhan dan stok ikan di suatu 

wiayah. 

Jumlah hasil tangkapan ikan laut Kota Semarang dari tahun ke tahun selama 

lima tahun jumlah produksinya terus meningkat dari 5.435.633 ton pada tahun 2012 

menjadi 6.351.480 ton pada tahun 2016 terus meningkat sedangkan jumlah produksi 

tangkapan perikanan darat atau tambak tidak setinggi jumlah tangkapan yang ada di 

laut tetapi jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dari keseluruh jumlah 

tangkapan baik itu yang ada di darat atau tambak maupun hasil tangkapan yang di 

laut sangat stabil. Jumlah produksi perikanan di Kota Semarang tahun 2012-2016 

tersaji pada tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Produksi Perikanan Di Kota Semarang 2012-2016/Ton 

Sektor 

Perikanan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Perikanan Laut 5.435.633 5.707.013 6.037.654 6.204.668 6.351.480 

Perikanan 

Tangkap Umum 393.561 408.364 446.692 473.134 479.850 

Sumber : Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kota Semarang, 2017 

Hasil tabel 1.1 menjelaskan bahwa selain sebagai Ibukota Propinsi Jawa 

Tengah Kota Semarang merupakan salah satu kota di pesisir pantai utara jawa 

(pantura) dimana memiliki sumber daya laut dan perikanan yang melimpah dan juga 

sebagai kota koridor di Jawa Tengah yang menghubungkan antara Magelang, 

Surakarta (Solo), Yogyakarta dan sebaliknya di wilayah kota kecil di sekitar pesisir 

utara jawa dan merupakan kota pemasok ikan terbesar di Pulau Jawa. Namun pada 

kenyataannya hasil tangkapan yang di produksi tidak sebanding dengan apa yang ada 

di lapangan dan ini dikarenakan dari dampaknya perubahan iklim dan cuaca di sekitar 

Pantai Utara Jawa yang di mana telah mengurangi produksi ikan setiap tahunnya. 

Keadaan cuaca sangat berpengaruh terhadap aktifitas penangkapan ikan 

disekitar pantai dan laut. Sering kali saat cuaca buruk nelayan tidak melaut untuk 

menangkap ikan hal ini tentunya menyebabkan nelayan tidak mendapatkan 

penghasilan yang cukup. 

Dengan cuaca yang berubah-ubah tentunya menyulitkan nelayan yang akan 

melakukan penangkapan ikan di laut ketika cuaca buruk  gelombang tinggi dan angin 

kencang akan menghambat melaut apalagi dengan kapal perikanan yang dimiliki 

nelayan Indonesia yang relatif berukuran kecil dan teknologi yang digunakan 

terbatas. Serta pengaruh cuaca di laut yang disebabkan oleh badai dan gelombang 

tinggi membuat proses penangkapan ikan jadi lebih sulit dibandingkan dengan cuaca 

dengan keadaan baik dilautan. 
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Kondisi cuaca buruk dan tingginya gelombang laut disertai angin kencang 

diratusan kapal nelayan tradisional dan modern tidak berani  melaut mereka berhenti 

sementara waktu melakukan penangkapan ikan guna menghindari terjadinya 

kecelakaan dilaut akibat dari cuaca ekstrim. Sebagian besar kapal nelayan disini tidak 

berangkat melaut karena hingga saat ini ombak masih tinggi dan sangat 

membahayakan keselamatan para nelayan. Begitupun ada juga beberapa kapal 

nelayan yang tetap memberanikan diri untuk tetap melaut. Kondisi armada kapal 

perikanan nelayan Indonesia pun masih kurang memadai untuk melakukan proses 

penangkapan disaat cuaca tidak baik maka sering kali melakukan operasi 

penangkapan hanya dilakukan diperairan sekitar pantai saja. Untuk  memastikan hasil 

tangkapan tetap optimal nelayan tidak bisa melakukannya hasil tangkapan hanya 

sedikit ketika cuaca buruk. Nelayan hanya bisa melakukan operasi penangkapan 

diperairan pantai menggunakan alat tangkap yang tidak perlu melaut dalam 

pengoperasiannya atau disekitaran pantai seperti tambak dan lain-lain. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota pesisir yang berbatasan langsung 

dengan laut jawa dengan panjang garis pantai 13,6 km dan gradasi kedalaman 2-15 

meter fungsi dari daerah tersebut adalah sebagai tempat pemusat kegiatan, misalnya 

pemukiman, pertambakan, rekreasi dan sarana perhubungan. Selain berada di daerah 

Pesisir Kota Semarang juga merupakan ibukota propinsi yang membuat segala 

aktivitas transportasi, perdagangan dan industri sangat bergantung  pada kelancaran di 

daerah pelabuhan dan sekitarnya terutama pelabuhan khusus nelayan. 

Perairan Semarang masuk dalam lingkup Laut Jawa yang terletak di paparan 

Sunda yang memeanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan. Perairan 

Laut Jawa merupakan perairan laut dangkal dan tidak memiliki gelombang atau laut 

disekitaran pantai tetapi laut jawa memiliki arus dan gelombang di laut bila 

dibandingkan dengan laut di selatan pulau jawa. Estimasi dari stok ikan nasional 

termasuk dalam wilayah ZEE (Zona ekonomi ekskusif) sekitar 6,4 juta ton/Tahun 

dengan estimasi kemampuan produksi 63%.  Stok ikan tersebut terdiri dari 5.14 juta 
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ton/tahun yang berpotensi ditangkap di wilayah benua maritim dan 1.26 juta 

ton/tahun di wilayah ZEE (Zona ekonomi ekslusif). 

Sumber daya perikanan dan kelautan merupakan sumber daya yang relatif 

kompleks karena mampu di budidayakan dan diambil secara terus menerus dalam hal 

lingkungan pengelolaan pun sangat berbeda dari sumber daya terrestrial lainnya 

misalnya pertanian dan perkebunan dari sisi sumber daya, stok sumber daya ikan 

dapat bergerak dalam tiga ruang dimensi. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam 

pengelolaan misalnya saja menyangkut pengaturan sumber daya alam tersebut. 

Tambak Lorok merupakan sebuah kampung nelayan yang terdapat di 

kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang teretak di 

aliran sungai banger dengan luas kurang lebih 84,48 Ha. Kampung nelayan tersebut 

sudah ada sekitar tahun 1950 kawasan ini muncul sebagai sebuah pemukiman kumuh 

dengan jumlah penduduk yang tinggi dan kampung Tambak Lorok dibagi dua bagian 

wilayah yaitu Tambak Rejo dan Tambak Mulyo dan merupakan tempat bandar ikan 

dan tempat pelelanagan ikan (TPI) di tempat tersebut merupakan kampung bahari 

yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian mencari ikan dan hasil laut 

lainya atau di kawasan ini pula merupakan kawasan pemukiman yang padat dan 

penduduknya  pun masih miskin. Ketika cuaca baik nelayan bisa mendapatkan kira-

kira sekitar (14.728 ton/bulan). Dalam sekali melaut dan ketika cuaca buruk 

penghasilan menurun hanya sekitar (3.502 ton/bulan). Dalam sekali melaut tingginya 

curah hujan dan gelombang di laut membuat jumlah pendapatan pada nelayan di 

sekitar kampung nelayan dan tempat pelelalangan ikan menurun dan juga pemasok 

kebutuhan untuk kawasan perkotaan juga berkurang. 

Dengan adanya fenomena bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan ini 

memiliki ketergantungan terhadap natural resources (sumber alam) dalam hal ini laut 

sebagai tempat mencari ikan, sungai kanal dan muara sebagai tempat menambat 

perahu dan keluar masuknya perahu ke laut, dalam hal ini telah menyatu dengan 

kehidupan kebudayaan masyarakat serta berlangsung turun temurun maka 

pemukiman ini lebih dikenal dengan pemukiman nelayan. 
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Dilihat dari lokasinya posisi kawasan Tambak Lorok  merupakan bagian dari 

aktivitas ekonomi yang cukup penting karena merupakan bagian kawasan aktivitas 

perekonomi  Kota Semarang. Adanya relasi yang kuat ini menunjukkan nilai strategis 

kawasan, dengan orientasi laut dan kawasan perkotaan dan sarana aktivitas dengan 

orientasi laut dan kawasan sekitar sebagai sarana aktivitas  namun demikian terdapat 

suatu fenomena kehidupan pada masyarakat di kawasan ini. Dengan latar belakang 

pendidikan yang rendah masyarakat nelayan Tambak Lorok memiliki ciri 

ketradisionalan yang masih melekat, terutama dapat terlihat pada metoda yang 

digunakan untuk usaha mereka yaitu penangkapan ikan, hal ini mempengaruhi 

kondisi sosial ekonomi mereka yang minim. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Berapakah jumlah produksi tangkapan ikan dan jenis-jenis ikan yang 

diperoleh di setiap musim? 

2. Bagaimana kondisi hasil jenis tangkapan ikan yang didapat pada setiap 

musim di daerah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tambak Lorok dan kaitanya 

terhadap musim angin muson ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maksa tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui jumlah produksi tangkapan ikan dan jenis-jenis ikan pada setiap 

musim. 

2. Menganalisis hasil jenis tangkapan ikan pada setiap musim terhadap cuaca di 

Tambak Lorok. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah,dan tujuan maka kegunaan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya tentang 

kaitannya identifikasi suatu iklim dan cuaca dengan produksi hasil tangkapan 

ikan di laut. 

b. Sebagai Syarat Untuk skripsi untuk mendapat Strata 1 Sarjana S1 di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.5.  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Iklim  

Iklim adalah suatu kumpulan cuaca pada suatu wilayah yang di suatu lapisan 

atmosfer yang terkumpul selama kurun waktu 30 tahun. (Benyamin,1994). 

Menurut John R Mather (1986). Pengantar Meterologi dan Klimatologi Yuli 

Priyana (2001). Menyebutkan bahwa iklim mempengaruhi empat aspek kehidupan di 

bumi dan mempengaruhi semua lini aktivitas dan kehidupan di dalam nya yaitu: 

Aktivitas umum seperti mengurangi polusi udara, perencanaan suplai air 

bersih, rencana tata kota, perencanaan pengunaan lahan, badai dan lain-lain. Aktivitas 

Manusia meliputi respon pisikologis, kesehatan, kelahiran, penyesuaian iklim, 

perencanaan bangunan rumah, aktivitas olahraga, pemanas dan pendingnin ruangan 

Wilayah industri umum meliputi macam produksi, rencana penjualan 

produk, rencana pemasaran produk, fasilitas umum, bahan matrial, transportasi 

angkutan umum seperti pesawat, kapal dan kreta api. Aktivitas pertanian meliputi 

Perencanaan pengunaan lahan, penyakit tanaman, panen pada tanaman, periode 

hujan, curah hujan, kebakaran hutan dan penagkapan ikan. 
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Cuaca 

Merupakan keadaan fisis yaitu hubungan antara udara dan atmosfer pada 

waktu dan tempat yang tertentu biasanya tidak dinyatakan dengan semua unsur pada 

cuaca itu sendiri yaitu penerimaan radiasi surya, suhu udara, kelembaban udara, 

tekanan udara, kecepatan angin, arah angin, penutupan angin atau awan 

(Prawirowardoyo, 2008). 

 Menurut Imam Subarkah (1980). Curah Hujan Rata-rata tahunan di 

suatu tempat pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor –faktor antara 

lain: 

- Latitude 

- Posisi dan Luas Daerah 

- Jarak dari pantai atau sumber lembab lainya 

- Suhu laut dan air laut kearah pantai 

- Efek Geografis 

- Ketinggian 

Sistem bagi hasil berdasrkan investasi yang di tanam pada pemanfaatan 

sumber daya laut sebenarnya belum dikenal pada masyarakat yang masih menganut 

sistem pemilikan komunal. Sistem bagi hasil tangkapan yang mempertimbangkan 

aset produksi dengan orang yang bekerja telah dikenal setelah sistem mata 

pencaharian berkembang dan mengakui adanya hak milik perorangan, serta 

mempertimbangkan investasi perorangan dalam usaha penagkapan ikan (Wahyono, 

2003). 

Wilayah pesisir 

Adalah daerah pertemuan antara darat dan laut pada bagian darat akan 

menjadi wilayah daratan meliputi pantai dan sekitarnya baik yang kering maupun 

yang basah yang dipengaruhi oleh sifat-sifat air laut adalah pasang surut air laut,angin 

laut, dan perembesan air asin sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup air laut 
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itu sendiri yang masih dipengaruhi oleh sifat alami oleh daratan adalah sedimentasi 

pencemaran dan lain-lain. Wilayah pesisir yaitu memiliki jarak antara 0-200 meter 

dari daratan pesisir merupakan sebuah kawasan yang dimana dihuni oleh nelayan dan 

warga sekitar wilayah pesisir memiliki peranan penting bagi mahluk hidup di 

dalamnya dan pada musim tertentu aktivitas nelayan di pesisir sangat berpengaruh 

pada pesisir. Awal tahun 1990 pesisir merupakan wilayah yang penting untuk 

kehidupan manusia di muka bumi memperkirakan bahwa sekitar 50 % - 70 % dari 5,3 

miliyar  penduduk di bumi tinggal sekarang tinggal di kawasan pesisir (Edger tahun 

1993). Badan dunia menyebutkan bahwa wilayah pesisir merupakan sumber daya 

alam yang perlu dilindungi dan dikelola dengan baik agar kegiatan ekonomi dan 

sarana prasarananya dapat terjaga (Kay R, 1999). 

Nelayan  

Suatu kelompok masyarakat yang kehidupanya tergantung langsung pada 

hasil laut baik dengan cara penangkapan atau budidaya mereka biasanya tinggal di 

pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan 

(Imron, 2003). 

Perikanan  

Kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut Perikanan merupakan   

kegiatan selektif atau membatasi kegiatan perikanan di laut yang berasal dari hunting 

(berburu atau menangkap ikan) ( Hampel dan Pauly 2004). 

Batas-Batas Pantai 

Daerah antara daratan dan lautan sering ditandai dengan adanya suatu 

perubahan kedalaman yang berangsur-angsur. Di sini dapat dikenal dan dibedakan 

adanya tiga buah daerah yaitu. Continental Shelf, continental slope dan continental 

rise ( Thernia, 1980). 

Continental Shelf adalah suatu daerah yang mempunyai lereng yang landai dan 

berbatasan langsung dengan daerah daratan dan di daerah ini sangat subur akan 

kehidupan di laut contoh nya daerah sekitar pantai.  
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Continental Slope adalah daerah atau lereng yang lebih terjal dari continental shelf 

contoh dari continental slope adalah bagian utara jawa dan bagian Sumatera timur. 

Laut Dangkal (Nearitik) 

Adalah bagian dari zona laut yang memiliki kedalaman paling dalam 

mencapai 150  meter saja dan pada bagian ini sinar matahari bisa dapat ditembus oleh 

matahari dan masih memiliki kehidupan laut yang cenderung stabil mulai dari 

plankton, ikan dan terumbu karang. 

Laut Pasang Surut (Litoral) 

Merupakan bagian lautan yang dasarnya kering terjadi pasang surut dan 

memilik ekosistem pantai yang masih berhubungan langsung dengan mahluk hidup 

dan aktivitas lainnya contohnya kegiatan menagkap ikan disekitaran pantai di mana 

pada lapisan ini manusia masih bisa mengolah dan mencari ikan di sekitaran pantai 

dengan alat-alat khusus. 

Wilayah Pantai  

Merupakan daerah yang intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia 

seperti pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambakan,  pertanian, 

perikanan,  periwisata,  dan sebagai dasar-dasar teoritis dari pantai adalah sifat-sifat 

gelombang dan arus di daerah pantai dan lain-lain (Triatmodjo, 2008).  

Angin Muson 

Adalah angin musiman yang sifatnya periodik dan terjadi dalam kurun 

waktu enam bulan sekali angin muson sendiri salah satu angin yang menghasilkan 

dua  musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dua angin tersebut adalah angin 

muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat terjadi dari Bulan Oktober 

sampai dengan Bulan April dimana pada bulan tersebut terjadi musim penghujan 

dimana seluruh wilayah Indonesia mengalami jumlah itensitas hujan yang tinggi dan 

memiliki dampak positif dan negatif bagi seluruh lini kehidupan yaitu dampak 

positifnya adalah udara agak sedikit sejuk dan tidak adanya polusi udara dan tanaman 

jadi subur sedangkan dampak negatifnnya adalah banjir dimana-mana dan hasil 
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tangkapan perikanan jadi berkurang dikarenakan cuaca yang buruk di tengah lautan 

dan tingginya gelombang yang bisa mencapai 2-5 meter.  

Angin muson timur terjadi dari Bulan April sampai dengan bulan Oktober 

dimana pada bulan tersebut terjadi musim kemarau dimana seluruh daerah di 

Indonesia mengalami dampak dari gelombang panas yang dirasa dan akibat musim 

kemarau juga berdampak positif dan negatif sisi positifnya adalah membuat jumlah 

tangkapan ikan semakin banyak atau bertambah dikarenakan sirkulasi udara disekitar 

laut dan cuaca yang baik di musim kemarau inilah tinggi gelombang di laut tidak 

begitu tinggi membuat aktivitas nelayan jadi mudah mencari ikan sedangkan sisi 

negatifnya adalah polusi udara dimana-mana tanaman jadi kering dan terjadinya 

kebakaran hutan di mana-mana kaitanya angin muson dengan hasil tangkapan ikan 

adalah akibat dari angin muson barat gelombang di laut menjadi tinggi akibat dari 

arus dan angin disektaran laut membuat ikan berenang agak dalam mengindari dari 

tumpahan air hujan yang tawar sedangka pada kondisi cuaca stabil membuat ikan 

disekitaran bernang renang mencari cahaya matahari dan menghasilkan plankton di 

permukaan air sebagai makanan ikan.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 

Telaah penelitian sebelumnya berisi telaah tentang penelitian sebelumnya 

yang relevan. Keaslian penelitian harus dikemukakan dengan menunjukkan bahwa 

penelitian belum pernah diteliti, jika sudah diteliti ditunjukkan letak perbedaannya. 

Oleh karena itu, di sini juga dijelaskan “perbedaan” (metode penelitian, lokasi 

penelitian, metode analisis) penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. 

Telaah penelitian sebelumnya minimal berisi: nama peneliti, judul, tujuan, 

metode, dan hasil. Agar lebih jelas, hasil telaah penelitian sebelumnya disajikan 

dalam tabel seperti di bawah ini. 
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Tabel 1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya  

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1  Rita Wahyu 

Asmaranti 

(2003) 

Jangkauan 

Pelayanan 

Tempat 

Pelelangan 

Ikan (TPI) 

Di 

Kecamata

n Kragan 

Kabupaten 

Rembang 

1.Mengetahui Ketersediaan 

Fasilitas di Tempat 

Pelelangan Ikan  (TPI) 

2.Mengetahui Jangkauan 

Pelayanan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) 

3.Mengetahui Faktor Daerah 

Asal Terhadap Daerah 

Tujuan 

4.Mengetahui Hubungan 

Fasilitas Dengan Jumlah 

Pedagang Ikan dan 

Nelayan yang datang ke 

(TPI) 

Analisis 

data 

sekunder 

Menentukan 

persebaran 

tipe iklim 

menurut 

oldeman 

2 Graita 

Gaiety 

Jatmikao 

(2015) 

 

 

 

 

Analisis 

Pengaruh 

Periode 

Hari Bulan 

Terhadap 

Hasil 

Tangkapa

n dan 

Pendapata

n Usaha 

1. Mengetahui pengaruh 

periode hari   bulan 

terhadap keragaman jenis 

hasil tangkapan dan jumlah 

hasil tangkapan yang 

didaratkan. 

2. Menganalisis pengaruh 

periode hari bulan terhadap 

pendapatan nelayan 

 

Metode 

survei 

Faktor- 

faktor yang 

mempengaru

hi perbedaan 

hasil jenis 

tangkapan 
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Minim 

Purse 

Seine Di 

PPP 

Morodema

k,Kabupat

en Demak 

3  

Dedy Putra 

Wahyudi 

 (2010) 

 

Pola 

Adaptasi 

Nelayan 

Terhadap 

Perubahan 

Iklim dan 

Cuaca 

Pada 

Perikanan 

Payang di 

Palabuhan 

Ratu, 

Sukabumi, 

JawaBarat 

 

 

1. Mempelajari perikanan 

payang di PPN 

Palabuhanratu, Kabupaten 

Sukabumi.  

2. Mempelajari kondisi 

aktual nelayan Payang 

ditinjau dari aspek sosial 

dan ekonomi terkait 

perubahan cuaca.  

3. Menganalisis strategi 

adaptasi nelayan payang 

dalam menghadapi 

perubahan cuaca yang 

sangat berperan penting 

dalam operasi penangkapan 

ikan.  

4. Menganalisis hubungan 

Metode 

survey 

Kapal payang 

yang 

dioperasikan 

di Palabuhan 

ratu terbuat 

dari bahan 

kayu dengan 

jenis kayu 

yang 

digunakan 

adalah kayu 

bungur, 

meranti, 

bayur, dan 

sebagainya. 

Kapal dengan 

bahan kayu 

ini dapat 
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Sumber: Penulis 2018 

Rita Ayu Asmarwati (2003), jangkauan pelayanan tempat pelelangan ikan 

(TPI) di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tujuan mengetahui jangkauan 

pelayanan (TPI) mengetahui faktor daerah asal terhadap daerah tujuan metode yang 

digaunakan adalah analisis data sekunder hasilnya mengetahui jangkauan (TPI) di 

Kecamatan Kragan.  

Graita Gaeiety Jatmiko (2015) Analisis pengaruh periode hari bulan terhadap 

hasil tangkapan dan pendapatan usaha minim purseine di PPP Morodemak Kabupaten 

Demak tujuan mengetahui pengaruh periode hari bulan terhadap keragaman jenis 

hasil tangkapan dan jumlah dan hasil tangkapan yang ada di darat, menganalisis 

pengaruh periode hari bulan terhadap pendapatan nelayan metode yang digunakan 

adalah metode survei dan pada hasilnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

jenis tangkapan.  

Dedy Putra Wahyudi (2010) pola adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim 

dan cuaca pada perikanan payang di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat tujuanya 

adalah menganalisis hubungan antara cuaca dan hasil tangkapan payang metode yang 

digunakan adalah metode survei hasilnya adalah kerentanan terhadap hasil tangkapan. 

Kebaharuan penelitian yang saya buat adalah mengetahui hasil tangkapan dan jenis-

jenis ikan yang didapat terhadap cuaca dan kaitanya dengan angin muson di sekitaran 

perairan Semarang unutk mengetahui apakah antara musim angin barat dan musim 

angin timur mempengaruhi jumlah hasil tangkapan ikan dan jenis – jenis ikan yang 

didapat serta mengetahui jangkauan pelayanan produksi ikan di (TPI) Tambak Lorok 

 antara cuaca dan hasil 

tangkapan payang. 

bertahan 

kurang lebih 

10-15 tahun 



16 

 

seberapa jauh hasil yang di pasarkan dan daerah mana sajakah yang dicapai dengan 

skripsi saya Sutan Imanudin Assad (2018). Yaitu Analisis peran iklim terhadap hasil 

tangkapan ikan nelayan di Pesisir Utara Jawa (pantura) di (TPI) tempat pelelangan 

ikan Kelurahan Tambak Lorok Kota Semarang dengan tujuan mengetahui jumlah 

produksi tangkapan ikan dan perikanan pada setiap musim, menganalisi jenis 

tangkapan ikan setiap musim, metode yang digunakan adalah metode survei.  

1.6 Kerangka Penelitian 

 

Laut Jawa merupakan pusat suatu kubangan tempat berkumpulnya ikan-ikan 

yang berada di laut dalam yang ingin mencari makanan berupa fitoplankton yang di 

bawa oleh arus laut atau arlindo mengalir dari laut banda yang dalam hingga ke 

perairan dangkal di Laut Jawa dari variasi jumlah tangkapan ikan tersebut  memiliki 

jumlah yang banyak pada dua puncak yaitu maksimum dari Bulan September dan 

November yaitu pada musim pancararoba angin muson timur serta puncaknya 

minimum dari Bulan Maret dan April yaitu pada musim pancaroba angin muson 

barat. Pengaruh cuaca terhadap tangkapan ikan dipengaruhi oleh sifat fisik air laut 

dan arus permukaan pada Laut yang mengalir sesuai dengan aliran arah angin yang 

berhembus dari Benua Asia ke Australia sehinnga menghasilkan hujan di sekitar laut 

aliran arus permukaan yang mengalir mendorong migrasi ikan-ikan kecil serta 

campur tangan manusia juga mempengaruhi fluktuasi tangkapan musiman dari 

berbagai spesies mencapai puncaknya sekitar bulan September-November di Laut 

Jawa. 

Perubahan Cuaca dan Iklim di atmosferserta pengaruh curah hujan dan angin 

di laut serta eksploitasi secara besar-besaran juga berpengaruh terhadap hasil 

tangkapan di laut. Membuat nelayan berhenti  melaut dikarenkan cuaca ekstrim di 

laut membuat nelayan disekitar menyandarkan perahu-perahu mereka di sekitar 

kanal. 
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Akibat dari kondisi cuaca buruk dan tingginya gelombang di laut membuat 

nelayan tidak berani melaut membuat kapal nelayan tradisonal dan modern pun 

berhenti untuk tidak melaut dikarenakan kondisi armada kapal nelayan yang kurang 

memadai cuaca yang tidak mendukung dan menghindari dari suatu kecelakaan akibat 

tingginya gelombang sangat membahayakan para nelayan di lautan nanti. Di saat 

cuaca tidak baik maka sering kali melakukan operasi penangkapan hanya dilakukan 

diperairan sekitar pantai saja. Untuk memastikan hasil tangkapan tetap optimal 

nelayan tidak bisa melakukannya, hasil tangkapan hanya sedikit ketika cuaca buruk 

nelayan hanya bisa melakukan operasi penangkapan diperairan pantai menggunakan 

alat tangkap yang tidak perlu melaut dalam pengoperasiannya. Maka dari itu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh cuaca terhadap hasil produksi tangkapan ikan 

untuk mengetahui jumlah tangkapan pada bulan tertentu dengan kurun waktu satu 

tahun dan mengetahui kondisi keadaan cuaca dan iklim di sekitaran pantai yang 

berpengaruh di lautan kebaharuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil 

tangkapan ikan dan jenis-jenis yang ditangkap terhadap angin muson dimana 

mempengaruhi kondisi cuaca di sekitaran laut dan pantai.  

 

 

1.7 Hipotesis  

 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu  penelitaian yang didapat. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah 1) Hasil tangkapan ikan pada musim penghujan 

akan lebih sedikit dibandingkan pada musim kemarau dengan ikan petek sebagai 

tangkapan mayoritas baik pada saat musim kemarau maupun musim penghujan 2) 

Angin muson mempengaruhi hasil tangkapan ikan  
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1.8  Batasan Operasional 

 

Iklim merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi segala aktivitas dan lini 

kehidupan didalamnya iklim juga mempengaruhi sifat dan karakteristik udara 

maupun air dan mahluk hidup John R Mather, 1986 (Yuli Priyana, 2001). 

Cuaca merupakan keadaan keadaan fisis atmosfer pada waktu dan tempat 

yang tertentu biasanya tidak dinyatakan dengan semua unsur iklim (Prawiriyodoyo, 

2008). 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Pada Bagian 

darat akan menjadi wilayah daratan meliputi pantai dan sekitarnya baik yang kering 

maupun yang basah yang dipengaruhi oleh sifat-sifat air laut adalah pasang surut air 

laut, angin laut dan perembesan air asin sedangkan kearah laut wilayah pesisir 

mencakup air laut itu sendiri yang masih dipengaruhi oleh sifat alami oleh daratan 

adalah sedimentasi pencemaran dan lain-lain (Joko Christanto, 2010) 

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupanya tergantung 

langsung pada hasil laut baik dengan cara penangkapan atau budidaya mereka 

biasanya tinggal di pinggir pantai sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan 

lokasi kegiatan (Imron, 2003). 

Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut 

Perikanan merupakan kegiatan selektif atau membatasi kegiatan perikanan di laut 

yang berasal dari hunting (berburu atau menangkap ikan) ( Hampel dan Pauly) 

(2004). 

Batas-Batas Pantai  daerah antara daratan dan lautan sering ditandai dengan 

adanya suatu perubahan kedalaman yang berangsur-angsur. Di sini dapat dikenal dan 

dibedakan adanya tiga buah daerah yaitu. Continental Shelf, continental slope dan 

continental rise ( Thernia, 1980). 
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Laut Dangkal (Nearitik) adalah bagian dari zona laut yang memiliki 

kedalaman paling dalam mencapai 150 meter saja dan pada bagian ini sinar matahari 

bisa dapat ditembus oleh matahari dan masih memiliki kehidupan laut yang 

cenderung stabil mulai dari plankton,ikan dan terumbu karang. 

Laut Pasang Surut (Litoral) merupakan bagian lautan yang dasarnya 

kering terjadi pasang surut dan memilik ekosistem pantai yang masih berhubungan 

langsung dengan mahluk hidup dan aktivitas lainnya contohnya kegiatan menagkap 

ikan disekitaran pantai di mana pada lapisan ini manusia masih bisa mengolah dan 

mencari ikan di sekitaran pantai dengan alat-alat khusus. 

Wilayah Pantai merupakan daerah yang intensif dimanfaatkan untuk 

kegiatan manusia seperti pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, 

pertambakan,  pertanian,  perikanan,  pariwisata,  dan sebagai dasar-dasar teoritis dari 

pantai adalah sifat-sifat gelombang dan arus di daerah pantai dan lain-lain 

(Triatmodjo, 2008).  

Angin Muson adalah angin musiman yang sifatnya periodik dan terjadi 

dalam kurun waktu enam bulan sekali angin muson sendiri salah satu angin yang 

menghasilkan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau ( Waryono, 1987) 


