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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai luas lautan lebih luas dua pertiga dari daratan, total 

luas laut Indonesia sebanyak 5,8 juta km2 (Pursetyo dkk., 2015). Sehingga 

Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam sumber daya kelautan, salah satunya 

dalam bidang perikanan.(Huda, Nurhuda dan Lubis, 2019). Berdasarkan data 

kementrian kelautan dan perikanan(Kkp, 2017). Nilai ekspor perikanan Indonesia 

mencapai angka USD 3,87 juta pada tahun 2012 dan meningkat sampai USD 4,51 

juta pada tahun 2012.(KKP, 2016). 

Nelayan Indonesia telah melakukan eksploitasi secara berlebihan, seperti 

yang terjadi di utara laut jawa, menurut data statistik perikanan, kapal purse seine 

yang beroperasi di laut jawa. Menurut penelitian Lumban,dkk memberikan 

infromasi bahwa perikanan di wilayah utara laut jawa  sudah disampai over fishing. 

(Lumban-Gaol dkk., 2019) Eksploitasi perikanan pada zona tangkap ikan yang 

rendah secara besar-besaran akan mengakibatkan rusaknya atau menurunnya 

kualitas lingkungan atau ekosistem laut.(Feryl Ilyasa, Zid dan Miarsyah, 2020).  

Salah satu contoh ekosistem laut adalah kawasan blue-cabon (lamun,terumbu 

karang dan mangrove).Akibat kerusakan blue-carbon akan mengakibatkan 

perubahan iklim yang terus meningkat (Wahyudi dkk., 2019).  Perlindungan 

ekosistem laut terdapat dalam agenda dari Susitaible Development Goals (SDGs). 

Berdasarkan tujuan dua dan empat belas pada agenda Sustainable 

Development Goals (SDGs), tujuan SDGs yang kedua untuk menghilangkan 

kelaparan dengan memperhatikan gizi baik dari pangan, dan terdaoat ketersediaan 

pangan yang melimpah. dan perlindungan ekosistem laut terdapat dalam SDGs 

empat belas yaitu menjaga ekosistem laut dengan cara memanfaatkan sumberdaya 

laut tidak terlalu berlebihn dan tidk merusak ekosistem laut. Sehingga untuk 

mengurangi kerusakan ekositem laut dan menjaga sumber pangan pada potensi laut 

perlu untuk memetakan Zona Potensi Ikan dan Zona Aktivitas Kapal pada kawasan 

blue-carbon dengan Ilmu Penginderaan Jauh.  

Ilmu Penginderaan jauh yaitu ilmu yang mempelajari mengenai mengukur 

objek,target, dan fenomena tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut 



 

2 

 

(Amaliana, 2015). Berdasarkan dari data berbagai penelitian, eksploitasi ikan 

secara besar-besaran telah dilakukan oleh nelayan sehingga akan mengancam 

produksi perikanan dan Kawasan bluecarbon pada perairan Indonesia sehingga 

Tugas Akhir ini dilakukan untuk memetakan persebaran wilayah potensi tangkap 

ikan, aktivitas kapal dan Zona status ekosistem blue carbon terhadap aktivitas 

perikanan menggunakan Ilmu Penginderaan Jauh 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Dimana persebaran potensi ikan di Indonesia? 

2. Dimana persebaran aktivitas kapal di Indonesia? 

3. Apakah status ekosistem blue carbon di Indonesia terkait dampaknya 

terhadap aktivitas perikanan? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengidentifikasi wilayah potensi tangkap ikan di Indonesia menggunakan 

citra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Aqua 

Color pada tahun 2018. 

2. Mengidentifikasi aktivitas kapal di perairan Indonesia menggunakan citra 

VIIRS Boat Detection (VBD) pada tahun 2018. 

3. Mengidentifikasi status ekosistem blue carbon di Indonesia terhadap 

aktivitas perikanan pada tahun 2018. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat utama dari Tugas akhir ini adalah : 

I.4.1 Akademik 

Dalam bidang akademik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai: 

1. Sumber pengetahuan mengenai penentuan persebaran potensi tangkap 

ikan, aktivitas kapal, Zona tingkat efektivitas perikanan, dan zona status 

ekosistem blue carbon terhadap aktivitas perikanandiperairan Indonesia 

Tahun 2018. 

2. Referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan studi 

penentuan zona potensi tangkap ikan, zona aktivitas kapal.zona status 

ekosistem blue-carbon terhadap aktivitas perikanan. 
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I.4.2 Praktis 

Dalam bidang praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu acuan  lembaga pemerintah (kkp, bpn, pushidors atau lainya) dan 

instansi lainnya dalam pengambilan kebijakan untuk mengavaluasi produktivitas 

perikanan dan konservasi blue carbon. 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian ini berada di seluruh wilayah laut Indonesia 

2. Zona Potensi Ikan yang dimaksud secara khusus mengacu pada kriteria 

ikan pelagis. Data ikan pelagis yang digunakan untuk pembanding adalah 

ikan tongkol, cakalang dan tuna. 

3. Parameter oseonografi yang digunakan dalam penentuan zona potensi ikan 

adalah Suhu Permukaan Laut, dan Klorofil-a. 

4. Data kloforil-a, suhu permukaan laut, dan VIIRS Boat Detection yang 

digunakan adalah data setiap bulan pada tahun 2018.  

5. Data citra VIIRS Boat Detection (VBD) digunakan untuk kapal purse 

seine dan buoke ami. 

6. Kapal yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan semua jenis 

kapal dan tidak memisahkan jenis dari masing-masing kapal. 

7. Data blue-carbon yang digunakan padang lamun (seagrass), terumbu 

karang (Reef) dan Mangrove. 

I. 6 Tinjauan Pustaka 

Menurut Penelitian (Elvidge, Baugh, dkk., 2015), menggunakan data VIIRS 

Boat Detection untuk menghitung banyak kapal pada Zona Ekonomi Ekslusif 

(ZEE) pada negara cina, korea selatan, Indonesia, Vietnam, Jepang, Filiphina, 

Malaysia, Taiwan, Thailand, Jepang, Korea Utara, Myanmar, Brunei, dan Kamboja. 

Penelitian (Geronimo dkk,2018) yang melakukan penyaringan dan agregasi 

untuk mendeteksi kapal VIIRS yang akan dijadikan dalam beberapa analisis dengan 

berbagai data yaitu utnuk mengidentifikasi wilayah penangkapan ikan, membuat 

klaster wilayah tersebut dan mengidentifikasi, VBD digunakan untuk kegunaan 

dalam pengelolaan perikanan dalam memperhitungkan jumlah kapal yang 

didapatkan.  
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Penelitian (Elvidge dkk., 2018) menggunakan data VBD digabungkan 

dengan data VMS (Vessel Monitoring System) yang akan menghasilkan VCI 

(VIIRS Closure Index). VBD dapat memberiakan indikator aktivitas penangkapan 

ikan. Perhitungan VCI mencangkup dua jenis spasial dan temporal. Agresi temporal 

dirancang untuk mengurangi dampak siklus bulanan dalam pencatatan VBD pada 

malam hari. 

 Penelitian (Suhadha dkk., 2020) menggunakan band klorofil-a dengan 

rentang data 0,2 -0,5 mg/m3 dan suhu permukaan laut dengan menggunakan 

thermal front dengan threshold 0.5 OC dari hasil kedua data tersebut akan 

mendapatkan hasil Zona Potensi Tangkap Ikan Pelagis.  

Penelitian (Hamzah, Marpaung dan Prayogo, 2017) menggunakan metode 

penentuan zona potensi ikan menggunakan parameter suhu permukaan laut dengan 

menggunakan thermal front. 

Menurut penelitian (Amanda, 2018) menggunkn data VBD untuk melihat 

jumlah kapal dan data klorofil-a dan suhu permukaan, penelitian ini 

menggabungkan hasil titik kapal ke dalam masing-masing data klorofil-a dan suhu 

permukaan laut.  

Bersadarkan penelitian yang telah dilakukan belum ada yang penelitian yang 

menggabungkan data zona potensi ikan, aktivitas kapal dan menganalisis hasil 

penggabungan menggunakan Kawasan blue-carbon, sehingga dilakukan 

pembaruan pada penelitian ini untung meggabungkan zona potensi ikan, zona 

aktivitas kapal, dan Kawasan blue-cabon. 

I.7 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Wilayah potensi tangkap ikan berada pada daerah laut maluku dan laut 

Sulawesi. 

2. Wilayah aktivitas kapal diperairan Indonesia terbanyak berada pada sebelah 

utara laut jawa. 

3. Status Ekosistem Blue-carbon indonesia memiliki status yang bahaya dan 

perlu dilakukan pemantauan blue-carbon di perairan indonesia. 

 


