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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Dinamika Budidaya Tanaman Rumput Laut Intensif Bersalinitas 

Tinggi Pada Sistem Akuaponik 

 

1.2 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman hayati 

laut dunia, salah satunya adalah rumput laut. Terjadi peningkatan produksi rumput 

laut sebesar 4,11% dan nilai ekspor rumput laut di Indonesia megalami rata-rata 

pertumbuhan selama periode tahun 2013-2017 sebesar 3,09% per tahun. Perairan 

Indonesia yang luasnya sekitar 70% dari wilayah Nusantara mempunyai potensi 

untuk usaha budidaya laut, termasuk di antaranya budidaya rumput laut. 

Indonesia, yang terletak di wilayah Segitiga Karang, adalah produsen 

rumput laut komersial terbesar di daerah tropis dan kedua di dunia setelah China. 

Budidaya rumput laut komersial di Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 

1987 di Bali dengan upaya Copenhagen Pectin Factor. Pada 2007 Indonesia 

menggantikan Filipina sebagai produsen terkemuka ganggang caragageenofit 

karena peningkatan jumlah petani dan wilayah pertanian Indonesia (Marino et al., 

2019). 

Kegiatan budidaya rumput laut telah nyata memberikan konstribusi 

peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan peluang pekerjaan terutama 

masyarakat di wilayah pesisir. Sebagian besar hasil rumput laut di Indonesia 

diekspor dalam bentuk rumput laut kering. Sementara itu, Indonesia masih 

mengimpor hasil olahan rumput laut untuk keperluan industri. Rumput laut masih 

memiliki prospek ekonomi yang cerah mengingat potensi pasar dan lahan yang 
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tersedia cukup luas, serta usaha budidaya saat ini belum maksimal. Oleh karena itu, 

kegiatan litbang dalam upaya pengembangan usaha budidaya rumput laut layak 

dilakukan terus-menerus guna membantu ikut serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pesisir (Priono, 2013). Rumput laut pada umumnya merupakan 

tanaman fotosintesis yang heterogen di alam. Rumput laut diakui sebagai sumber 

prospektifsenyawa bioaktif yang terjadi secara alami. Rumput laut banyak 

digunakan sebagai agen antibakteri dan antijamur dalam pengobatan penyakit yang 

disebabkan secara efektif melawan organisme bakteri  gram positif dan gram 

negatif (Gnanavel, et al., 2019).  

Rumput laut memiliki berbagai metabolit sekunder bioaktif yang 

menunjukkan aktivitas farmakologis berbeda seperti antikanker, antijamur, 

aktivitas anti-inflamasi dan antioksidan. Rumput laut bertindak sebagaI kontributor 

utama metabolit bioaktif penting di antara organisme laut lainnya. Sejumlah besar 

studi penelitian telah dilakukan pada organisme laut dan menunjukkan bahwa 

metabolit sekunder bioaktif di laut yang dimodifikasi secara kimia senyawa yang 

diperoleh dari rumput laut laut seperti carotenoids, polyunsaturated fatty acids, 

phycocolloids and sterols memiliki kegiatan signifikan farmakologis dalam 

pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit (Gnanavel, , et al., 2019). 

Salah satu cara untuk meningkatkan prospek pertumbuhan rumput laut 

dengan memanfaatkan lahan yang terbatas adalah sitem 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 
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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. Menurut Radiarta, dkk (2015) secara umum 

melalui sistem budidaya multitropik terintegrasi (IMTA) ini, peningkatan produksi 

rumput laut dapat mencapai 74% dibandingkan dengan sistem monokultur. Model 

IMTA sangat relevan dengan program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dalam mendukung pengembangan perikanan budidaya yang 

berkelanjutan. 

Menurut Handayani (2018) akuaponik memanfaatkan secara terus menerus 

air dari pemeliharaan ikan ke tanaman dan sebaliknya dari tanaman ke kolam ikan. 

Inti dari sistem teknologi ini adalah penyediaan air yang optimum untuk masing-

masing komoditas dengan memanfaatkan sistem resirkulasi. Sistem aquaponik 

yang saat ini banyak diterapkan oleh para petani memiliki banyak keuntungan dan 

kelebihan yang menjadi alasan penggunaan sistem ini. Tidak hanya berfokus pada 

budidaya ikan, sistem aquaponik yang merupakan gabungan antara aquakultur dan 

hidroponik, juga memfokuskan budidaya pada tanaman yang dapat digunakan 

untuk konsumsi sendiri maupun tuhuan komersil dalam skala besar. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, mengetahui kadar 

klorofil-a tiga jenis rumput laut yakni Gracilaria sp, Sargassum sp, dan 

Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan secara intensif pada sistem akuaponik 

dengan tiga jenis ikan yakni udang vaname (Litopenaeus vannamei), ikan bandeng 

(Chanos chanos), dan ikan kakap (Latidae calcarifer) serta melihat nutrient 

perairannya yakni mengetahui kepadatan jumlah plankton dan bakteri nitrifikasi.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana laju pertumbuhan tanaman rumput laut Gracilaria sp, 

Sargassum sp, dan Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan secara 

intensif bersalinitas tinggi pada sistem akuaponik ? 

2. Berapa jumlah kadar klorofil tanaman rumput laut Gracilaria sp, 

Sargassum sp, dan Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan secara 

intensif bersalinitas tinggi pada sistem akuaponik ? 

3. Apakah budidaya tanaman rumput laut Gracilaria sp, Sargassum sp, dan 

Kappaphycus alvarezii dengan menggunakan sistem akuaponik dapat 

mempengaruhi jumlah dan jenis plankton yang tumbuh?  

4. Apakah budidaya tanaman rumput laut Gracilaria sp, Sargassum sp, dan 

Kappaphycus alvarezii dengan menggunakan sistem akuaponik dapat 

mempengaruhi jumlah dan jenis bakteri nitrifikasi yang tumbuh?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui laju pertumbuhan tiga jenis tanaman rumput laut pada 

budidaya intensif bersalinitas tinggi dengan sistem akuaponik. 

2. Mengetahui jumlah kadar klorofi-a tanaman rumput laut Gracilaria sp, 

Sargassum sp, dan Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan secara 

intensif bersalinitas tinggi pada sistem akuaponik. 
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3. Mengetahui pengaruh jenis dan jumlah plankton yang terdapat pada 

perairan budidaya tanaman rumput laut Gracilaria sp, Sargassum sp, dan 

Kappaphycus alvarezii  

4. Mengetahui pengaruh jenis dan jumlah bakteri Nitrosomonas dan 

Nitrobacter yang terdapat pada perairan budidaya tanaman rumput laut 

Gracilaria sp, Sargassum sp, dan Kappaphycus alvarezii  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai efektifitas 

sistem akuaponik pada tiga jenis tanaman rumput laut yakni Gracilaria sp, 

Sargassum sp, dan Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan secara intensif 

bersalinitas tinggi sistem akuaponik dengan udang vaname (Litopenaeus 

vannamei), ikan kakap (Latidae calcarifer), dan ikan bandeng (Chanos chanos). 

  


