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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perikanan tangkap laut (marine capture fisheries) memiliki peranan  yang penting 

secara ekonomi. Ikan laut masih menjadi sumber protein bagi gizi masyarakat, dan sektor 

perikanan laut telah menyediakan lapangan kerja bagi jutaan nelayan (Purwaningsih dkk, 

2014). Ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para nelayan tangkap terutama 

wilayah pesisir diantara nya adalah sumber daya laut yang menurun akibat eksploitasi 

berlebih, masih sederhananya alat tangkap yang digunakan sehingga hasil tangkapan 

semakin berkurang, dan pada musim paceklik, di saat mereka sedang tidak melakukan 

kegiatan melaut (Imron, 2003), Oleh karena itu, bagi nelayan yang demikian, mereka akan 

beralih ke pekerjaan lain di darat. 

Salah alternatif agar stok ikan tetap tersedia saat nelayan khususnya masyarakat 

pesisir tidak bisa melakukan penangkapan dan hasil penangkapan menurun adalah dengan 

melakukan budidaya ikan laut. Dalam usaha budidaya, peningkatan produksi dapat 

dicapai dengan cara mengoptimalkan kondisi lingkungan (kualitas air), mendapatkan 

padat tebar yang tepat, memperbaiki kualitas benih dan pemberian  pakan berkualitas 

baik. Lebih lanjut dijelaskan, dapat pula dilakukan melalui upaya menurunkan tingkat 

mortalitas dan meningkatkan laju pertumbuhan individu (Mansyur dan Tangko, 2008). 

Dari beberapa permasalahan diatas salah satu masalah yang sangat berpengaruh pada 

budidaya dalam kaitannya dengan meningkatnya mortalitas ikan budidaya adalah kondisi 

lingkungan budidaya seperti kualitas air.  
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Kualitas air memegang peranan penting dalam bidang perikanan terutama untuk 

kegiatan budidaya serta dalam produktifitas hewan akuatik (Emilia dkk. 2014). Parameter 

kualitas air yang sering diamati antara lain suhu, kecerahan, pH, oksigen terlarut, 

karbondioksida, alkalinitas, kesadahan, fosfat, nitrogen dan lainnya (Imam, 2010). 

Amonia yang ada di perairan berasal dari sisa metabolisme ikan yang terlarut dalam air, 

feses ikan, serta dari makanan ikan yang tidak termakan dan mengendap di dasar kolam 

budidaya (Pillay, 2004). Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan konsentrasi amonia 

meningkat antara lain membusuknya makanan ikan yang tidak termakan, menurunnya 

kadar oksigen terlarut pada kolam yang apabila oksigen terlarut berkisar antara 1-5 ppm 

mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat sedangkan oksigen terlarut yang 

kurang dari 1 ppm dapat bersifat toksik bagi sebagian besar spesies ikan (Rully, 2011). 

Sistem akuaponik mereduksi amonia dengan menyerap air buangan budidaya atau 

air limbah dengan menggunakan akar tanaman sehingga amonia yang terserap mengalami 

proses oksidasi dengan bantuan oksigen dan bakteri, amonia diubah menjadi nitrat 

(Widyastuti, 2008). Pada kegiatan budidaya dengan sistem tanpa pergantian air, bakteria 

memiliki peranan penting dalam menghilangkan partikel amonia melalui proses nitrifikasi 

(Rully, 2011).  

Sistem akuaponik adalah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas air dengan 

memanfaatkan air secara terus menerus dari pemeliharaan ikan ke tanaman dan sebaliknya 

dari tanaman menuju wadah pemeliharaan ikan. Inti dasar dari sistem teknologi ini adalah 

penyediaan air yang optimum untuk masing-masing komoditas dengan memanfaatkan 

sistem resirkulasi. Kendala lingkungan yang dihadapi dalam budidaya laut meliputi: (1) 
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sumber daya lahan yang terbatas atau sulit dikembangkan untuk budidaya, (2) terbatasnya 

kuantitas serta kualitas air yang tersedia, dan (3) bencana alam seperti banjir dan tsunami 

(Hadie dkk. 2007). Sistem teknologi akuaponik ini muncul sebagai jawaban atas adanya 

permasalahan semakin sulitnya mendapatkan sumber air yang sesuai untuk budidaya ikan, 

khususnya di lahan yang sempit (Nugroho, dkk. 2008).  

Beberapa komoditas budidaya ikan dan komoditas laut yang bisa dibudidayakan 

serta bernilai ekonomis tinggi seperti ikan bandeng, kakap putih dan udang vaname dan 

tanaman rumput laut yang akan dibudidayakan dalam sistem akuaponik. Rumput laut 

merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki potensi kandungan bahan 

pangan dan bahan farmasi yang cukup potensial dan merupakan komoditi yang bernilai 

ekonomis karena sangat dibutuhkan oleh manusia serta sering digunakan sebagai bahan 

baku industri (Afrianto dan Liviawati (1993) ; Amalia, 2013). Sistem akuaponik dengan 

menggunakan tanaman rumput laut menjadi alternative yang bagus untuk diterapkan 

karena menurut Izzati (2004), rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan 

yang juga berperan sebagai biofilter, karena dalam pertumbuhannya rumput laut 

menyerap nutrien (amonia, nitrat, dan nitrit) dari media perairan secara difusi melalui 

dinding thallusnya. Fungsi biofilter pada kawasan tambak sangat diperlukan terutama 

yang sumber airnya sangat keruh karena lumpur atau partikel lainnya. Kegiatan budidaya 

yang menggunakan biofiltrasi, kandungan bahan organik dan amonia di dalam petak 

pemeliharaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan tambak pemeliharaan yang tidak 

menggunakan system biofiltrasi. Hal ini disebabkan karena rumput laut mampu menyerap 

ion-ion amonia, nitrat dan phospat. Selain itu rumput laut juga mempunyai kemampuan 
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mengabsorbsi unsur atau senyawa lainnya seperti logam berat. Sehingga sangat cocok 

dibudidayakan dalam sistem akuaponik.  

Media penanaman tanaman air dapat dikombinasikan dengan pemeliharaan ikan 

sekaligus dalam satu wadah pemeliharaan yang disebut dengan akuaponik. Sistem 

akuaponik memanfaatkan air secara terus menerus dari pemeliharaan ikan ke tanaman dan 

sebaliknya dari tanaman menuju wadah pemeliharaan ikan. Inti dasar dari sistem 

teknologi ini adalah penyediaan air yang optimum untuk masing- masing komoditas 

dengan memanfaatkan sistem resirkulasi. Sistem teknologi akuaponik ini muncul sebagai 

jawaban atas adanya permasalahan semakin sulitnya mendapatkan sumber air yang sesuai 

untuk budidaya ikan, khususnya di lahan yang sempit (Nugroho, dkk. 2008).  

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka perlu dilakukan Dinamika 

budidaya ikan intensif bersalinitas tinggi pada sistem akuaponik dengan melihat 

pertumbuhan atau pertambahan bobot biomassa dan pertambahan panjang dari ketiga 

jenis biota budidaya yaitu ikan bandeng, kakap putih dan udang vaname serta mengamati 

dan menganalisis jumlah plankton dan bakteri yang tumbuh yang akan berdampak pada 

pertumbuhan ikan dan dilakukan pengujian dengan penggunaan akuaponik ini efektif 

dalam menguraikan endapan bahan organik sehingga optimal dalam memperbaiki kualitas 

air serta efesiensi penggunaan air dan lahan, agar nanti dapat diaplikasikan nelayan 

wilayah pesisir untuk melakukan kegiatan budidaya dapat pada saat tidak bisa melakukan 

tangkapan dan berkurangnya tangkapan sehingga para nelayan bisa memiliki penghasilan 

tambahan dengan adanya  kegiatan budidaya tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu  

1. Apakah aplikasi sistem akuaponik dengan media bersalinitas tinggi dengan rumput 

laut dapat meningkatkan pertumbuhan ikan bandeng, kakap putih, dan Udang 

vaname? 

2. Apakah budidaya ikan dan udang dengan menggunakan sistem akuaponik 

bersalinitas tinggi dengan rumput laut dapat mempengaruhi jenis dan jumlah 

bakteri yang tumbuh? 

3. Apakah budidaya ikan dan udang dengan menggunakan sistem akuaponik 

bersalinitas tinggi dengan rumput laut  mempengaruhi jenis dan jumlah plankton 

yang tumbuh? 

4. Apakah  penggunaan sistem akuaponik pada budidaya ikan dan udang intensif 

bersalinitas tinggi dengan rumput laut dapat memperbaiki dan menstabilkan 

kualitas air pemeliharaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui aplikasi sistem akuaponik dengan media bersalinitas tinggi sebagai 

media budidaya dapat meningkatkan pertumbuhan ikan bandeng, kakap putih, dan 

udang vaname. 

2. Mengetahui pengaruh sistem akuaponik terhadap jenis dan jumlah bakteri yang 

tumbuh. 
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3.  Mengetahui pengaruh sistem akuaponik terhadap jenis dan jumlah bakteri yang 

tumbuh. 

4. Mengetahui penggunaan sistem akuaponik pada budidaya intensif bersalinitas 

tinggi dapat memperbaiki dan menstabilkan kualitas air pemeliharaan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberitahukan pada pembaca 

bahwa penggunaan sistem akuaponik pada budidaya ikan intensif bersalinitas tinggi dapat 

memperbaiki kualitas air sehingga mempengaruhi jumlah bakteri dan plankton pada 

media budidaya dan meningkatkan laju pertumbuhan ikan bandeng, kakap putih, dan 

udang vaname sebagai alternatif penghasilan tambahan untuk nelayan/masyarakat wilayah 

pesisir pada saat tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan dan menurunnya hasil 

tangkapan.  
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