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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang sifatnya terbatas dan 

dapat pulih kembali, yang berarti bahwa setiap pengurangan yang disebabkan 

kematian maupun penangkapan akan dapat memulihkan sumberdaya tersebut ke 

tingkat produktivitas semula [1]. Sumberdaya perikanan laut terdiri dari ikan 

pelagis dan ikan demersal. Ikan merupakan potensi perikanan yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi. Wilayah pengelolaan perikanan laut di Kabupaten Bangka 

Selatan memiliki potensi yang sangat besar karena berhadapan langsung dengan 

laut lepas. Beberapa komoditi utama yang dihasilkan di perairan Kabupaten 

Bangka Selatan seperti ikan kerapu, kakap merah, tenggiri, selangget, rajungan 

dan udang [2].  

Penangkapan sumberdaya ikan di perairan Kabupaten Bangka Selatan yang 

masih bersifat open access (terbuka bagi setiap nelayan), dikhawatirkan dapat 

menyebabkan penangkapan berlebih (overfishing). Hal ini jelas akan 

mempengaruhi potensi lestari dan hasil upaya tangkapan sumberdaya ikan yang 

ada di di perairan Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

perlu adanya penelitian untuk mendapatkan data dan informasi sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Penelitian ini 

bertujuan untuk : Menganalisis potensi sumberdaya ikan di perairan Kabupaten 

Bangka Selatan, serta enghitung batas potensi lestari maksimum (Cmsy) dan batas 

upaya optimum (Fopt) sumberdaya ikan di perairan Kabupaten Bangka Selatan 

dan mengetahui tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan Kabupaten 

Bangka Selatan. 

Penelitian dari Rachmat Hidayat, Mukti Zainuddin dan Muh. Banda Selamat 

dengan judul “Desain Sistem Informasi Perikanan Pole And Line Berbasis Online 

Di Perairan Teluk Bone”[3]. Penelitian dari Maulana Firdaus dengan judul “Profil 

Perikanan Tuna Dan Cakalang Di Indonesia”[4]. Penelitian dari Lukman Adam 
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dengan judul “Kebijakan Pelarangan Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning: 

Analisis Dampak Dan Solusinya”[5]. Penelitian dari M. Agung Didi Pratama, 

Trisnani Dwi Hapsari dan Imam Triarso dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Hasil Produksi Unit Penangkapan Purse Seine (Gardan) Di 

Fishing Base Ppp Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur”[6]. Penelitian dari Ahmad 

Talib dengan judul “Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil 

Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di 

Maluku Utara”[7]. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Aplikasi Pelayanan Jasa Berbasis Android Pada Bidang 

Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi pelayanan pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Bangka Belitung Berbasis Android? 

2. Bagaimana cara memberikan informasi secara cepat ke nelayan oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang perancangan aplikasi 

pelayanan pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung berbasis 

android, maka penulis hanya membatasi ruang lingkup permaslahan: 

1. Kegiatan komunikasi hanya dapat menuliskan pertanyaan kepada Dinas 

Kelautan  dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung. 

2. Informasi yang ditampilkan merupakan informasi dari  dan Perikanan 

Provinsi Bangka Belitung. 
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3. Perancangan Aplikasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu front end dan  back 

end. 

4. Front end sebagai antarmuka antara pemgguna dengan sistem, sedangkan 

back end untuk bagian pengolahan data pada sistem seperti web admin, 

database server. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah mempermudah Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Bangka Belitung dan nelayan dengan adanya Aplikasi 

Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung Berbasis 

Android.  Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1.  Mempermudah tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka 

Belitung untuk menyalurkan informasi berupa :berita, informasi harga 

ikan, pasang surut air laut  dan lokasi pelabuhan ke setiap nelayan. 

2. Mempermudah nelayan untuk berkonsultasi atau menyampaikan keluhan 

yang dialami. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang di ajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar belakng, Rumusan masalah, Batasan masalah, 

Maksud dan tujuan penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penuliis akan menguraikan secara singkat tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan judul.  
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metedologi penelitian yang digunakan dalam 

pembuatan Aplikasi Pelayanan Jasa Berbasis Android. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai permasalahan yang ada dan cara penyelesaiannya, 

activity diagram, use case diagram, rancangan layar, sequence diagram, serta 

penerapan implementasi aplikasi. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpullan dan penulisan penelitian dan 

saran untuk pengembangan aplikasi program yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 


