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RINGKASAN 

MUHAMMAD GHUFRON. Variasi Temporal Kadar Senyawa Amonia dan 

Nitrit di Tambak Ekstensif Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dosen Pembimbing Boedi Setya Rahardja 

dan Luthfianita Aprilianita Sari 

Akumulasi bahan organik pada tambak budidaya sistem ekstensif dapat 

menyebabkan timbulnya akumulasi senyawa amonia dan nitrit yang pada kisaran 

tertentu dapat bersifat toksik bagi organisme budidaya. Peningkatan konsentrasi 

amonia dapat mengakibatkan pH darah semakin meningkat dan mempengaruhi 

reaksi enzimatis serta stabilitas membran pada hewan. Amonia juga dapat 

menyebabkan meningkatnya konsumsi oksigen oleh jaringan, menimbulkan 

kerusakan pada insang dan menurunkan kemampuan transportasi oksigen dalam 

darah. Sedangkan nitrit pada tubuh organisme budidaya dapat mengoksidasi ion 

ferro dalam haemoglobin menjadi ion ferri sehingga dalam keadaan tersebut 

haemoglobin berubah menjadi metahaemoglobin. Darah dalam bentuk 

metahaemoglobin dapat menyebabkan kemampuan mengikat oksigen terlarut 

menjadi sangat menurun. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi temporal dari senyawa 

amonia dan nitrit di perairan, khususnya pada tambak budidaya sistem ekstensif. 

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu suatu metode observasi atau 

penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang 

ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual dari suatu daerah. Data 

yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS untuk 

menentukan ada tidaknya perbedaan kadar amonia dan nitrit antar waktu 

pengukuran. 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kadar amonia berdasarkan variasi 

temporal selama pengukuran setiap dua minggunya terdapat perubahan yang 

sangat signifikan (p<0,01). Nilai kandungan amonia berdasarkan hasil penelitian 

berkisar antara 0,112-0,537 mg/L. Sedangkan hasil pengukuran kadar nitrit 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan (p<0,05) dengan kisaran selama 

penelitian antara 0,01-0,12 mg/L. 

Hasil pengukuran parameter kualitas air pendukung selama penelitian juga 

mengalami fluktuasi, antara lain pH berkisar antara 8,4-9,4, suhu berkisar antara 

31,95-35,63 
o
C, oksigen terlarut berkisar antara 6,13-9,04 mg/L dan salinitas 

berkisar antara 8,33-25,33 g/L. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan 

dan penurunan nilai hasil pengukuran parameter di atas yaitu intensitas curah 

hujan pada waktu penelitian. Selain itu, kadar haemoglobin ikan nila yang diamati 

di akhir pengambilan sampel pada petak 1, 2 dan 3 berturut-turut yakni sebesar 

7,53 g/dL, 6,63 g/dL dan 6,03 g/dL. 

    


	COVER
	SURAT PERNYATAAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	LEMBAR PENGESAHAN HASIL SKRIPSI
	RINGKASAN
	SUMMARY
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	I PENDAHULUAN
	II TINJAUAN PUSTAKA
	III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
	IV METODOLOGI
	V HASIL DAN PEMBAHASAN
	VI KESIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



