
PROSES HIERARKI ANALITIK DALAM PENGELOLAAN KERANG SIMPING 
(Amusium pleuronectes) DI KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH 

 
Johan Danu Prasetya*, Jusup Suprijanto** dan Johannes Hutabarat** 

Email : danoe_84@yahoo.com 
*  Mahasiswa Program DD Beasiswa Unggulan MSDP Konsentrasi Perencanaan dan Pengelolaan 

Sumberdaya Kelautan Universitas Diponegoro Semarang  
** Staf Pengajar Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan dan Program DD 

Beasiswa Unggulan MSDP Konsentrasi Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 
Universitas Diponegoro Semarang  

 
Abstrak 

Melalui penelitian yang menggunakan Proses Hierarki Analitik (PHA) ini, telah dapat 
dirumuskan usulan kebijakan pengelolaan kerang simping di Kabupaten Brebes. Analisis PHA 
menggunakan software expert choice Versi 9.0.  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap responden key-
person dengan menggunakan media kuesioner berisi aspek dan alternatif pengelolaan kerang 
simping, yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil prasurvey terhadap responden 
key-person. Responden key-person dalam pengelolaan kerang simping Kabupaten Brebes 
berasal dari unsur pemerintah, akademisi dan swasta, dengan jumlah responden 13 orang. 
Hasil prasurvey terhadap responden tersebut, diketahui bahwa pengelolaan kerang simping di 
Kabupaten Brebes terdiri dari aspek sumberdaya, teknologi dan sosial ekonomi.  

Hasil analisis pendapat gabungan para responden key-person menunjukkan urutan 
aspek yang paling penting dalam pengelolaan simping di Kabupaten Brebes berturut-turut 
adalah aspek sumberdaya, aspek sosial ekonomi dan aspek teknologi dengan nilai bobot 
masing-masing 0,446; 0,334 dan 0,220. Sedangkan analisis terhadap skala prioritas alternatif, 
menunjukkan bahwa urutan alternatif yang paling penting untuk lebih dahulu dilaksanakan, 
berdasarkan nilai bobot, adalah alternatif pendesainan alat tangkap khusus untuk menangkap 
simping, alternatif pendugaan potensi simping di Kabupaten Brebes, alternatif merintis jaringan 
pemasaran simping, alternatif pendugaan musim simping, alternatif pemberian kredit pada 
pedagang dan nelayan simping, alternatif diversifikasi produk simping untuk meningkatkan nilai 
jual, alternatif peningkatan teknik dan teknologi pengolahan simping, alternatif pengefektifan 
pola distribusi untuk menghindari ekonomi biaya tinggi, alternatif pemenuhan standar kualitas 
sertifikasi produk simping dan alternatif peningkatan kualitas kemasan produk simping. Nilai 
bobot untuk masing-masing alternatif tersebut berturut-turut adalah 0,168; 0,137; 0,126; 0,105; 
0,99; 0,83; 0,83; 0,72; 0,71 dan 0,57. Nilai Inconsistency Ratio adalah 0,01 yang berarti hasil 
analisis tersebut dapat diterima karena masih dibawah batas maksimum nilai Inconsistency 
Ratio yaitu 0,1. 

 
Kata kunci : Proses Hierarki Analitik, simping, Amusium pleuronectes, Brebes. 
 
 
Pengantar 

Kerang merupakan salah satu sumberdaya yang berasal dari perikanan tangkap, yang 
mempunyai potensi besar dan nilai ekonomis yang tinggi, namun belum banyak dimanfaatkan 
secara optimal. Salah satu spesies kerang yang mulai dimanfaatkan adalah kerang simping, 
kerang simping adalah nama lokal dari Amusium pleuronectes di Indonesia. Indonesia adalah 
salah satu negara penghasil Amusium pleuronectes, selain Philipina dan Australia. Menurut 
Lovatelli (1986), dari ketiga negara penghasil Amusium pleuronectes tersebut, penghasil kerang 
simping paling besar adalah Indonesia. 

Daerah penghasil kerang simping di Indonesia adalah di pesisir pantai utara Jawa 
provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, 
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes 
mempunyai produksi kerang simping yang besar apabila dibandingkan dengan daerah 
penghasil kerang simping lainnya. Kerang simping juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, 
sehingga kerang simping di Kabupaten Brebes dapat dikembangkan secara komersial.  
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Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya produksi dan nilai ekonomi kerang simping. 
Sebuah depot besar kerang simping di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten 
Brebes dapat menampung 2-6 ton kerang simping setiap hari. Bisa diperkirakan jumlah 
produksi kerang simping untuk seluruh Kabupaten Brebes, jika untuk sebuah depot kerang 
simping saja dapat menampung 6 ton, maka jika misalnya jumlah depot kerang simping di 
seluruh Kabupaten Brebes berjumlah 3 buah saja, maka jumlah produksi kerang simping dalam 
sehari bisa mencapai 18 ton. Pemanfaatan kerang simping terutama untuk diambil otot dan 
gonadnya selain juga dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Kerang simping dijual dengan harga 
yang lebih tinggi daripada jenis kerang lainnya, seperti kerang Hijau dan kerang Darah. Harga 
jual produk kerang simping di Kabupaten Brebes disajikan pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 1. Harga Jual Kerang  Simping Hasil Olahan (Data Survey Penelitian, 2009) 
 

Bentuk Produk Kerang Simping Harga Jual 
Simping kecil lengkap dengan cangkang Rp. 6.500-7.500 
Simping besar lengkap dengan cangkang Rp. 7.500-9.000 
Otot dan gonad besar Rp. 34.000-40.000 
Otot dan gonad kecil Rp. 21.000 
Otot, gonad dan selendang Rp. 20.000 

 
Dari informasi tentang jumlah produksi dan harga jual kerang simping tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kerang simping mempuyai nilai ekonomi yang tinggi untuk bisa dikembangkan 
menjadi produk komersial di Kabupaten Brebes. Namun demikian, ternyata pengelolaan potensi 
kerang simping khususnya di Kabupaten Brebes belum optimal. 

Pengelolaan kerang simping di Kabupaten Brebes yang belum optimal dapat terlihat 
dari belum adanya pengaturan atau kebijakan tentang pemanfaatan kerang simping. Nelayan 
langsung menyetor atau menjual kerang simping hasil tangkapan kepada bakul kecil langganan 
mereka, lalu bakul menjual lagi kerang simping hasil tangkapan nelayan kepada depot besar 
kerang simping yang kemudian oleh depot dijual lagi kepada eksportir hasil laut di Jakarta. 
Semua kegiatan pemanfaatan kerang simping tersebut belum mendapatkan pengawasan serta 
pengaturan dari pemerintah, selaku pengelola sumberdaya laut. 

Pengelolaan kerang simping secara optimal memerlukan suatu model pengelolaan 
yang dapat menghasilkan produk laut yang mempunyai nilai ekonomi tinggi namun tetap 
menjaga kontinuitas sumberdaya, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Model 
pengelolaan tersebut memerlukan berbagai analisis sebagai bahan pertimbangan untuk 
pengambilan kebijakan pengelolaan sumberdaya kerang simping.  Kebijakan perikanan pada 
umumnya terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan budaya serta biologi, sehingga 
pengkajian yang menyeluruh akan kebijakan dan cara-cara pengelolaan memerlukan masukan-
masukan dari ilmu biologi dan sosial. Pengkajian secara sosial harus melibatkan semua pihak 
yang berkompeten dalam pengelolaan kerang simping di Kabupaten Brebes, meliputi unsur 
pemerintah, pelaku usaha kerang simping serta akademisi. Pengkajian sosial dapat berpijak 
pada hasil pengkajian biologi, sehingga keputusan akhir berupa rumusan kebijakan 
pengelolaan kerang simping di Kabupaten Brebes dapat diaplikasikan untuk memanfaatkan 
sumberdaya kerang simping secara optimal dan lestari. Sebagai salah satu upaya kontribusi 
dalam pengelolaan kerang simping di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah penelitian ini membuat 
kajian sosial berupa usulan rumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya kerang simping 
dengan menggunakan metode Proses Hierarki Analitik (PHA). 

 
 

Bahan dan Metode 
Proses Hierarki Analitik (PHA) adalah suatu model yang luwes yang memberikan 

kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan 
mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan 
memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya (Saaty, 1993).  

Langkah pertama adalah menentukan tujuan berdasarkan latar belakang masalah yang 
ada, yaitu : pengelolaan kerang simping di Kabupaten Brebes, studi kasus desa Sawojajar 
kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Langkah kedua adalah menentukan aspek yang 
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didapat dari hasil pra-survey dan diskusi dengan key-person yang berkompeten terhadap 
kerang simping. Langkah ketiga adalah menentukan alternatif. Langkah dalam menentukan 
alternatif, sama dengan langkah dalam menentukan aspek. Alternatif juga didapat dari hasil 
pre-survey dan diskusi dengan key-person yang berkompeten dalam pengelolaan kerang 
simping. Aspek dan alternatif kemudian disusun kedalam sebuah hierarki sebagai berikut : 

 
 

Tujuan Manajemen Pengelolaan 
Sumberdaya Kerang Simping di 

Kabupaten Brebes 

 
 
 

Sosial 
Ekonomi 

Teknologi 
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Alternatif Alternatif  4  
 

Gambar 1. Aspek dan Alternatif dalam Pengelolaan Simping Kabupaten Brebes 

Langkah keempat adalah menyebarkan kuesioner kepada responden key-person yang 
mempunyai kompeten dalam pengelolaan kerang simping, yang terdiri dari unsur pemerintah, 
akademisi, bisnis serta masyarakat. Langkah kelima adalah menyusun matriks yang didapat 
dari responden key-person, kemudian hasil tersebut diolah menggunakan Expert Choice Versi 
9.0. Untuk keperluan pengolahan data pada dasarnya AHP dapat menggunakan satu 
responden ahli, namun dalam aplikasinya penilaian aspek dan alternatif dilakukan oleh 
beberapa ahli multidisipliner. Konsekuensinya pendapat beberapa ahli perlu di cek 
konsistensinya satu per satu, pendapat yang konsisten kemudian digabungkan dengan 
menggunakan rata-rata geometrik (Saaty, 1993). 

Untuk menentukan prioritas elemen-elemen permasalahan adalah dengan membuat 
matriks perbandingan (pairwise comparsions), yaitu setiap elemen dibandingkan berpasangan 
terhadap suatu aspek yang ditentukan. Bentuk dari perbandingan berpasangan tersebut adalah 
sebagai berikut (Saaty, 1993) : 

 
 

 

C A1 A2 A3 A4 

A1 1    

A2  1   

A3   1  

A4    1 

Gambar 2. Matriks Perbandingan Berpasangan, C = aspek; A = alternatif 
 
Pengisian matriks perbandingan berpasangan tersebut, menggunakan bilangan yang 

menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen di atas elemen lainnya. Skala itu 
mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1-9 yang ditetapkan bagi pertimbangan dalam 
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membandingkan pasangan elemen yang sejenis di setiap tingkat hierarki terhadap suatu aspek 
yang berada setingkat diatasnya.  

 
Nilai 1 : Kedua faktor sama penting 
Nilai 3 : Faktor yang satu sedikit lebih penting dari pada faktor yang lain 
Nilai 5 : Faktor yang satu lebih penting dari pada faktor yang lain 
Nilai 7 : Faktor yang satu jelas lebih penting dari pada faktor yang lain 
Nilai 9 : Faktor yang satu mutlak lebih penting dari pada faktor yang lain 
Nilai 2, 4, 6, 8 : Nilai-nilai antara, diantara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 
Nilai kebalikan : Jika aktivitas i mendapat angka 2 jika dibandingkan dengan aktivitas j, 

maka j mempunyai nilai ½ dibanding dengan nilai i. 
 

Langkah keenam adalah menganalisis hasil keluaran dari Expert Choice Versi 9.0 
untuk mengetahui hasil nilai konsistensi serta prioritas. Setelah dilakukan running melalui 
program expert choice versi 9.0, akan ditunjukkan hasil urutan skala prioritas secara grafis 
untuk mencapai sasaran pengelolaan sumberdaya kerang simping.  

Hasil pengolahan AHP menunjukkan urutan skala prioritas secara grafis untuk 
mencapai sasaran pengelolaan kerang simping. Urutan skala prioritas tersebut sesuai dengan 
bobot masing-masing alternatif dan aspek serta besarnya konsistensi gabungan hasil running, 
apabila besarnya rasio konsistensi tersebut ≤ 0,1, maka keputusan yang diambil oleh para key-
persons untuk menentukan skala prioritas cukup konsisten, artinya bahwa skala prioritas 
tersebut dapat diimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran. 

Menurut Marimin (2004), pengukuran rasio konsistensi (CR) adalah sebagai berikut : 
 

  CI 

CR =  

  RI 

CR = Consistency Ratio 
CI  = Consistency Index 
RI  = Random Index  

 
Nilai Random Index yang dikeluarkan oleh Oarkridge Laboratory adalah : 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56
 
Hasil dan Pembahasan 

Tujuan dalam AHP ini adalah pengelolaan simping di Kabupaten Brebes dengan kriteria 
dari hasil prasurvey terhadap key-person yang berkompeten terhadap pengelolaan simping. 
Dari hasil prasurvey diketahui bahwa pengelolaan simping di Kabupaten Brebes terdiri dari 
aspek sumberdaya, teknologi dan sosial ekonomi. Masing-masing aspek terdiri dari beberapa 
alternatif, yaitu :  

 
1. Aspek Sumberdaya : 

a. Pemerintah melakukan pendugaan potensi sumberdaya simping di  kabupaten. Brebes. 
b. Pemerintah melakukan pendugaan musim simping sebenarnya, bukan berdasarkan musim 

Udang. 
c. Pemerintah mendesain alat tangkap khusus untuk menangkap simping. 

2. Aspek Teknologi : 
a. Diversifikasi produk simping untuk meningkatkan nilai jual produk simping.  
b. Pemenuhan standar pengolahan simping agar dapat memenuhi standar kualitas dalam 

sertifikasi produk. 
c. Peningkatan kualitas packaging  produk simping. 
d. Peningkatan teknologi dan peralatan pengolah produk simping. 
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3. Aspek Sosial Ekonomi 
a. Pemerintah memberikan kredit untuk nelayan maupun pengolah simping untuk 

mengoptimalkan penangkapan serta pengolahan simping. 
b. Merintis jaringan pemasaran simping, baik skala lokal, nasional maupun internasional, 

melalui publikasi potensi sumberdaya simping  kabupaten. Brebes.  
c. Mengefektifkan pola distribusi simping dari nelayan sampai ke konsumen, untuk 

menghindari ekonomi biaya tinggi. 
 

Analisis pendapat gabungan para responden menunjukkan bahwa aspek sumberdaya 
(nilai bobot 0,446) merupakan aspek yang paling penting dalam pengelolaan sumberdaya 
simping di Kabupaten Brebes. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah aspek sosial 
ekonomi (nilai bobot 0,334) dan aspek teknologi nilai bobot (0,220). Nilai Inconsistency ratio 
adalah 0,01 yang berarti hasil analisis tersebut dapat diterima karena masih dibawah batas 
maksimum nilai Inconsistency ratio yaitu 0,1. Setiap aspek yang dipertimbangkan dalam 
pengelolaan simping di Kabupaten Brebes, beserta nilai bobotnya adalah sebagai berikut :  

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Aspek dalam Pengelolaan Simping Kabupaten Brebes 
 
Aspek sumberdaya menjadi aspek paling utama dalam pengelolaan simping di 

Kabupaten Brebes. Aspek ini merupakan aspek kunci, karena tanpa adanya sumberdaya 
simping, maka aspek-aspek yang lain menjadi tidak berguna. Pengelolaan simping dengan 
menggunakan teknik dan peralatan dengan teknologi yang canggih serta kesediaan dana yang 
mencukupi, tidak akan ada artinya tanpa adanya sumberdaya simping itu sendiri.  

Aspek sumberdaya menjadi sangat penting, selain karena aspek ini merupakan aspek 
kunci dalam pengelolaan simping, juga karena kondisi sebenarnya di Kabupaten Brebes, 
sumberdaya simping belum dikembangkan secara optimal. Pemerintah yang mempunyai 
kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan 
belum memberikan dukungan untuk produk simping. Sampai saat ini produksi simping belum 
tercatat sebagai salah satu produk perikanan laut tangkap Kabupaten Brebes. Hal tersebut 
menjadi salah satu penyebab belum adanya kebijakan dalam pengelolaan simping di 
Kabupaten Brebes. 

Aspek sumberdaya terdiri dari 3 alternatif yang perlu dilakukan, yaitu pendugaan 
potensi simping, pendugaan musim simping sebenarnya dan pendesainan alat tangkap khusus 
simping. Dari ketiga alternatif tersebut, alternatif yang dianggap perlu diprioritaskan terlebih 
dahulu adalah pendesainan alat tangkap khusus simping (nilai bobot 0,410) . Alternatif 
selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pendugaan potensi (nilai bobot 0,335) dan pendugaan 
musim simping sebenarnya (nilai bobot 0,256). Nilai Inconsistency ratio adalah 0,02, sehingga 
hasil analisis tersebut dapat diterima karena masih dibawah batas maksimum nilai 
Inconsistency ratio yaitu 0,1. Alternatif dalam aspek sumberdaya dalam pengelolaan simping di 
Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Alternatif dalam Aspek Sumberdaya 
Aspek sosial ekonomi merupakan aspek dengan prioritas kedua dalam pengelolaan 

simping di Kabupaten Brebes (nilai bobot 0,334). Responden menganggap aspek ini penting 
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untuk dilakukan terlebih dahulu setelah aspek sumberdaya. Aspek ini menjadi penting karena 
dalam pemanfaatan simping memerlukan perencanaan yang baik tentang jaringan pemasaran 
simping serta pola distribusi simping yang efektif, dari nelayan hingga konsumen terakhir, 
sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang mengakibatkan turunnya nilai ekonomi 
simping.  

Aspek sosial ekonomi terdiri dari 3 alternatif yang perlu dilakukan dengan urutan 
prioritas berdasarkan nilai bobot masing-masing alternatif, yaitu : merintis jaringan pemasaran 
(nilai bobot 0,423), pemberian kredit (nilai bobot 0,333) dan mengefektifkan pola distribusi (nilai 
bobot 0,243). Nilai Inconsistency ratio adalah 0,0 sehingga hasil analisis tersebut dapat diterima 
karena masih dibawah batas maksimum nilai Inconsistency ratio yaitu 0,1. Alternatif dalam 
aspek sosial ekonomi dalam pengelolaan simping di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Alternatif dalam Aspek Sosial Ekonomi 
 

Aspek yang merupakan prioritas terakhir dalam pengelolaan simping di Kabupaten 
Brebes adalah aspek teknologi. Responden menganggap inovasi teknik serta peralatan 
pengolahan simping adalah hal yang penting, keberadaan teknik serta peralatan pengolahan 
simping yang canggih tersebut dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan menambah 
nilai jual produk simping. Namun demikian inovasi teknologi tersebut akan menjadi sia-sia tanpa 
adanya sumberdaya simping serta jaringan pemasaran yang baik dan efektif. 

Aspek teknologi terdiri dari 4 alternatif yang perlu dilakukan dengan urutan prioritas 
berdasarkan nilai bobot masing-masing alternatif, yaitu : peningkatan teknik dan teknologi 
pengolah produk simping (nilai bobot 0,282), diversifikasi produk (nilai bobot 0,282), sertifikasi 
produk simping (nilai bobot 0,243) dan peningkatan kualitas kemasan produk simping (nilai 
bobot 0,193). Nilai Inconsistency ratio adalah 0,02 sehingga hasil analisis tersebut dapat 
diterima karena masih dibawah batas maksimum nilai Inconsistency ratio yaitu 0,1. Alternatif 
dalam aspek teknologi dalam pengelolaan simping di Kabupaten Brebes adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Alternatif dalam Aspek Teknologi 
 

Hasil analisis pendapat gabungan para responden key-person menunjukkan urutan 
aspek yang paling penting dalam pengelolaan simping di Kabupaten Brebes berturut-turut 
adalah aspek sumberdaya, aspek sosial ekonomi dan aspek teknologi dengan nilai bobot 
masing-masing 0,446; 0,334 dan 0,220. Sedangkan analisis terhadap skala prioritas alternatif, 
menunjukkan bahwa urutan alternatif yang paling penting untuk lebih dahulu dilaksanakan, 
berdasarkan nilai bobot, adalah alternatif pendesainan alat tangkap khusus untuk menangkap 
simping, alternatif pendugaan potensi simping di Kabupaten Brebes, alternatif merintis jaringan 
pemasaran simping, alternatif pendugaan musim simping, alternatif pemberian kredit pada 
pedagang dan nelayan simping, alternatif diversifikasi produk simping untuk meningkatkan nilai 
jual, alternatif peningkatan teknik dan teknologi pengolahan simping, alternatif pengefektifan 
pola distribusi untuk menghindari ekonomi biaya tinggi, alternatif pemenuhan standar kualitas 
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sertifikasi produk simping dan alternatif peningkatan kualitas kemasan produk simping. Nilai 
bobot untuk masing-masing alternatif tersebut berturut-turut adalah 0,168; 0,137; 0,126; 0,105; 
0,99; 0,83; 0,83; 0,72; 0,71 dan 0,57. Hasil analisa secara keseluruhan (overall) terhadap skala 
prioritas aspek dan alternatif, dalam pengelolaan simping Kabupaten Brebes adalah sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                                Overall Inconsistency Index = 0,01 
 

Gambar 7. Prioritas Aspek dan Alternatif Pengelolaan Simping Kabupaten Brebes 
Keterangan : 

• Tangkap : Pendesainan alat tangkap khusus untuk menangkap simping 
• Potensi : Pendugaan potensi simping di Kabupaten Brebes 
• Jaringan : Merintis jaringan pemasaran simping yang baik dan efektif  
• Musim : Pendugaan musim simping sebenarnya 
• Kredit  : Pemberian kredit pada nelayan dan pedagang simping 
• Divers : Diversifikasi produk simping untuk meningkatkan nilai jual 
• Tekno : Peningkatan teknik dan teknologi pengolahan simping 
• Distrib : Mengefektifkan pola distribusi dalam pemasaran simping 
• Standar : Pemenuhan standar kualitas sertifikasi produk simping 
• Packing : Peningkatan kualitas kemasan produk simping 

 
Responden key person dalam pengelolaan simping di Kabupaten Brebes memandang 

3 prioritas alternatif yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pendesainan alat tangkap 
khusus simping, pendugaan potensi simping di Kabupaten Brebes dan merintis jaringan 
pemasaran yang baik dan efektif.  

Alternatif prioritas pertama adalah pembuatan desain alat tangkap khusus simping. 
Alternatif tersebut perlu dilakukan terlebih dahulu, karena selama ini aktifitas penangkapan 
simping menggunakan alat tangkap yang diperuntukkan untuk menangkap udang, yaitu jaring 
arad. simping yang tertangkap arad tersebut hanya sebagai hasil tangkapan sampingan atau 
bycatch. Selain itu, jaring Arad juga melanggar spesifikasi alat tangkap standar yang 
diperbolehkan, jaring Arad merupakan alat tangkap sumberdaya demersal, dengan mesh size 
yang kecil, sehingga hampir seluruh sumberdaya ikan dan kerang yang berada di dasar laut 
dapat tertangkap, termasuk ikan dan kerang yang belum dewasa, sehingga dikhawatirkan 
ketersediaan sumberdaya untuk tahun-tahun berikutnya akan menurun dan bahkan hilang. 

Pukat Dasar berinteraksi secara langsung dengan sedimen dasar yang dapat 
menyebabkan hilang atau rusaknya yang organisme hidup tidak bergerak seperti rumput laut 
dan terumbu karang. Pukat Dasar, dengan kemampuan pengerukkannya, dapat pula 
membongkar terumbu karang atau batu dalam ukuran besar. Di dasar yang berpasir atau 
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berlumpur, Pukat ini dapat memicu kekeruhan yang tinggi dan berakibat buruk bagi 
kelangsungan hidup terumbu karang. Terhadap biota, kerugian utama yang ditimbulkan Pukat 
Dasar adalah tertangkapnya organisme kecil dan jenis-jenis yang bukan sasaran penangkapan 
(non-target), yang biasanya dibuang begitu saja di laut. Dampak terhadap spesies ini dapat 
dikurangi dengan menggunakan jaring dengan ukuran tertentu yang dapat mengurangi peluang 
tertangkapnya organisme yang berukuran kecil. 

Selain bukan sebagai alat tangkap khusus simping dan kurang memenuhi kualifikasi 
alat tangkap yang diperbolehkan, kelemahan lain jaring Arad adalah hasil tangkapan simping 
yang banyak mengandung lumpur. Penarikan jaring Arad didasar perairan tersebut 
mengakibatkan simping yang tertangkap penuh dengan lumpur, karena lumpur dasar perairan 
ikut masuk tertarik di jaring Arad dan mengotori produk laut yang tertangkap, termasuk simping. 
Hal tersebut mengakibatkan produk simping menurun kualitasnya dan menurunkan nilai jual 
produk. 

Alternatif prioritas kedua yang penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu setelah alat 
tangkap khusus simping adalah alternatif pendugaan potensi simping di Kabupaten Brebes. 
Responden menganggap alternatif ini perlu untuk dilakukan terlebih dahulu karena dalam 
pengelolaan simping sebelumnya harus diketahui berapa jumlah produksi simping, sedangkan 
sampai saat ini belum ada data pasti dari pemerintah sebagai pengelola sumberdaya perikanan 
dan kelautan, tentang jumlah pasti produksi simping di kabupetan Brebes. Data tentang jumlah 
produksi diperlukan dalam menentukan strategi dari awal pengelolaan sumberdaya simping di 
laut, penangkapan simping, penanganan dan pengolahan simping dan pemasaran simping. 
Jumlah produksi simping yang diketahui secara pasti pada setiap tahunnya dapat digunakan 
untuk menentukan status pemanfaatan simping, apakah masih under exploited atau over 
exploited, untuk tujuan pengelolaan simping yang berkelanjutan. 

Ada 3 jenis data yang digunakan untuk keperluan pendugaan stok, yaitu statistik 
perikanan (hasil penangkapan dan upaya), data hasil survei dan kajian biologi. Statistik 
perikanan diperoleh dari perusahaan perikanan, data hasil survei menggunakan kapal 
penelitian dan data biologi diperoleh baik dari kapal penangkapan maupun kapal penelitian. 

Analisis pendugaan stok diambil dari beberapa sumber informasi untuk menduga 
kelimpahan sumber daya dan kecenderungan perubahan populasi. Pada dasarnya informasi 
diperoleh dari kapal penangkapan (komersial), misalnya jumlah hasil tangkapan dan 
karakteristik biologi (panjang, sex dan kematangan gonad), dan hasil tangkapan per unitnya 
(catch per unit effort = CPUE) adalah merupakan data dasar untuk pengkajian stok. 

Database yang diperlukan untuk pengkajian stok, yang pertama diperoleh sebagai data 
penangkapan atau pendaratan ikan, data biologi dan jumlah kapal yang beroperasi. Pengkajian 
stok banyak menggunakan beberapa perhitungan statistik dan matematik untuk memprediksi 
secara kuantitatif tentang perubahan populasi ikan dan menentukan alternatif pilihan 
manajemen perikanan. Teknik pendugaan stok Pengkajian stok terdiri 4 tahapan: (1) 
pendugaan karakteristik stok (pertumbuhan, mortalitas alam dan karena penangkapan serta 
potensi reproduksi), (2) pendugaan kelimpahan ikan di laut, (3) hubungan antara upaya (effort) 
dan mortalitas penangkapan dan (4) pendugaan produksi untuk jangka pendek dan jangka 
panjang berupa skenario penangkapan atas dasar kelimpahan dan karakteristik stok masa 
sekarang. 

Alternatif prioritas ketiga adalah merintis jaringan pemasaran simping yang baik dan 
efektif. Pemasaran adalah suatu proses yang dinamis dan merupakan suatu hubungan timbal 
balik dari beberapa aktifitas yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 
manusia, melalui proses pertukaran barang dari produsen ke konsumen. Aliran barang ini dapat 
terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran.  

Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau 
fungsi pemasaran, dimana barang-barang bergerak dari produsen ke konsumen. Golongan 
produsen dalam pemasaran produk perikanan adalah nelayan dan pengolah hasil perikanan. 
Lembaga pemasaran selain menentukan saluran pemasaran, juga melakukan sortasi, 
penyimpanan, pengolahan dan pengangkutan. Tahapan distribusi produk hasil tangkapan 
nelayan melalui beberapa lembaga, yang mana setiap lembaga mempunyai fungsi dan peranan 
masing-masing.  

Pengaliran barang yang dimulai dari produsen ke konsumen terdapat kegiatan-kegiatan 
pengumpulan, penyimpanan dan penimbangan. Proses pengumpulan dilakukan oleh agen 
pemasaran, proses penimbangan merupakan tindakan penyesuaian permintaan dan 
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penawaran berdasarkan tempat, waktu dan kualitas sedangkan proses akhirnya adalah 
penyebaran kepada seluruh konsumen yang membutuhkan. 

Dalam memasarkan barang atau jasa, pengusaha dihadapkan pada lima strategi 
pemasaran, yaitu strategi mengenalkan program pemasaran, strategi produk, strategi distribusi 
(tempat), strategi harga, dan strategi promosi. Keterkaitan antara lima startegi pemasaran 
adalah sebagai berikut : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Strategi Pemasaran (PSTK Unhas, 2002) 
Memasarkan barang/jasa merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari suatu 

kegiatan usaha. Keberhasilan pemasaran akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. 
Keberhasilan dalam kegiatan pemasaran tergantung dari produk, harga, tempat, dan promosi, 
yang saling terkait satu dengan lainnya. Produk yang hendak dipasarkan sebaiknya mempunyai 
kuantitas dan kualitas memadai. Kualitas barang disesuaikan dengan segmen pasar yang 
dituju. Jumlah produk yang dipasarkan menentukan kemudahan konsumen untuk mendapatkan 
produk tersebut di pasar. Harga murah belum menjamin keberhasilan pemasaran, apabila tidak 
diikuti dengan kualitas yang baik. Harga suatu produk hendaknya disesuaikan dengan segmen 
yang dituju. Untuk segmen atas biasanya harga tidak menjadi masalah sepanjang kualitasnya 
tidak mengecewakan. Sebaliknya untuk segmen kelas menengah kebawah, harga murah 
merupakan patokan utama untuk pemilihan produk.  

Tempat pemasaran juga berpengaruh terhadap keberhasilan pemasaran. Penentuan 
tempat pemasaran sebaiknya disesuaikan dengan konsumen yang dituju. Promosi bertujuan 
untuk memperkenalkan produk yang telah dihasilkan kepada konsumen, agar mereka 
mengenal dan mempunyai pilihan untuk produk-produk sejenis. Promosi dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, baik lisan maupun tulisan. Kemasan produk, media cetak, media 
elektronik merupakan media promosi yang banyak digunakan. Promosi yang bersifat informatik, 
interaktif, dan komunikatif dapat meningkatkan pemasaran suatu produk. 
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Kesimpulan dan Saran  
Prioritas alternatif yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam pengelolaan simping di 

Kabupaten Brebes adalah pendesainan alat tangkap khusus simping, pendugaan potensi 
simping di Kabupaten Brebes dan merintis jaringan pemasaran yang baik dan efektif dengan 
bobot poin masing-masing sebesar 0,168; 0,137 dan 0,126.  
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