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ABSTRAK 

 

Dinamika Budidaya Tanaman Rumput Laut Intensif Bersalinitas 

Tinggi Pada Sistem Akuaponik 

 

Akuaponik adalah sistem bio-terintegrasi produksi pangan, terdiri dari 

akuakultur resirkulasi tertutup yang dikombinasikan dengan hidroponik (Estim et 

al., 2018). Akuaponik merupakan alternatif memelihara ikan dan menanam 

tanaman dan dalam satu media. Proses dimana tanaman memanfaatkan unsur hara 

yang berasal dari feses ikan yang berada di dasar kolam akan menjadi racun bagi 

ikan. Tanaman akan berfungsi sebagai filter vegetasi. Penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui efektifitas perlakuan akuaponik pada air salinitas tinggi dengan 

mengamati pertumbuhan dan jumlah klorofil-a 3 jenis rumput laut yakni Gracilaria 

sp, Sargassum sp, dan Kappaphycus alvarezii serta mengamati nutrien perairan 

dengan melihat jumlah plakton dan bakteri pada media air. Hasil analisis ragam 

RSBL nilai rata-rata laju pertumbuhan  jenis rumput laut Gracilaria sp, 

Kappaphycus alvarezii,  dan Sargassum sp  memiliki nilai yang sama atau 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (p>0,05). Sedangkan hasil analisis 

ragam RSBL yang dilanjutkan dengan  uji Jarak Berganda Dumcan (Duncan’s 

Multiple Range Test) untuk pengaruh periode terhadap pertumbuhan rumput laut 

memiliki perbedaan nyata (p<0,05).  Nilai konsentrasi klorofil-a antar perlakuan  

jenis rumput laut Gracilaria sp, Kappaphycus alvarezii,  dan Sargassum sp  

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) pada sistem akuaponik 

bersalinitas tinggi.. Penilaian kualitas perairan dengan menggunakan jumlah 

kepadatan plankton tertinggi dari jenis fitoplankton Chlorophyceae dari genus 

Chaetosceros dan Diatom genus Navicula  sp. Total koloni tertinggi untuk bakteri 

Nitrosomonas sp sebesar 1,88 X 104, sedangkan jumlah total koloni tertinggi untuk 

bakteri Nitrobacter sp sebesar 2,12 X 104 .   

 

Kata Kunci : Akuaponik, Air salinitas tinggi 
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ABSTRACT 

 

Dynamics of Intensive and High Salinity Seaweed Cultivation in 

Aquaponic Systems 

 

Aquaponics is a bio-integrated system of food production, consisting of 

closed recirculation aquaculture combined with hydroponics (Estim et al., 2018). 

Aquaponics is an alternative to raising fish and growing plants and in one medium. 

The process by which plants make use of nutrients from fish feces at the bottom of 

the pond is toxic to fish. Plants will serve as vegetation filters. This study aimed to 

determine the effectiveness of aquaponic treatment in high salinity water by 

observing the growth and amount of chlorophyll-a 3 types of seaweed namely 

Gracilaria sp, Sargassum sp, and Kappaphycus alvarezii and observing water 

nutrients by looking at the amount of plactones and bacteria in the water media. The 

results of the analysis of the RSBL variety, the average value of the growth rate of 

seaweed species Gracilaria sp, Kappaphycus alvarezii, and Sargassum sp have the 

same value or not significantly different (p> 0.05). While the results of the RSBL 

variance analysis followed by the Dumcan Multiple Range Test (Duncan's Multiple 

Range Test) for the effect of the period on the growth of seaweed had a significant 

difference (p <0.05). The value of chlorophyll-a concentration between treatments 

of Gracilaria sp, Kappaphycus alvarezii, and Sargassum sp. Had no significant 

effect (P> 0.05) on high salinity aquaponics systems. Assessment of water quality 

using the highest number of plankton density of the species phytoplankton 

Chlorophyceae from genus Chaetosceros and Diatom genus Navicula sp. The 

highest total colony for Nitrosomonas sp bacteria was 1.88 X 104, while the highest 

total colony number for Nitrobacter sp was 2.12 X 104. 

Keyword : Aquaponic, High Salinity water 
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