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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan penduduk di Indonesia terus meningkat, luas 

lahan tidak mengalami penambahan secara berarti dan relatif stagnan bahkan 

berkurang, sehingga dapat dikatakan pertambahan penduduk dan luas lahan 

merupakan perbandingan terbalik. Permintaan lahan yang dipakai sebagai 

perluasan pemukiman, pembangunan pertokoan, pabrik, perluasan jaringan sarana 

dan prasarana umum lainnya pada akhirnya lahan pertanian produktif banyak 

beralih fungsi, termasuk di dalamnya lahan untuk pemeliharaan ikan dan 

persawahan/ perkebunan. 

Aktivitas budidaya ikan tidak terlepas dari limbah yang dihasilkan, 

terutama dari sisa pakan, feses, dan hasil aktivitas metabolisme ikan. Pada sistem 

budidaya tanpa pergantian air seperti pada kolam air tenang, konsentrasi limbah 

budidaya seperti amonia (NH3), nitrit (NO2), dan CO2 akan meningkat sangat 

cepat dan bersifat toksik bagi organisme budidaya (Surawidjaja, 2006). Limbah 

budidaya ikan yang merupakan hasil aktivitas metabolisme banyak mengandung 

amonia (Effendi, 2003). Ikan mengeluarkan 80- 90% amonia (N-anorganik) 

melalui proses osmoregulasi, sedangkan dari feses dan urine sekitar 10-20% dari 

total nitrogen (Rakocy et al., 1992 dalam Sumoharjo, 2010). Akumulasi amonia 

pada media budidaya merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas perairan 

yang dapat berakibat pada kegagalan produksi budidaya ikan. 
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Akuaponik (aquaphonic) merupakan salah satu teknologi budidaya yang 

dapat mengkombinasikan pemeliharaan ikan dengan tanaman  Teknologi ini 

merupakan teknologi terapan hemat lahan dan air dalam budidaya ikan sehingga 

dapat dijadikan sebagai suatu model perikanan perkotaan dan pertamanan di 

kompleks perumahan. (Nelson, 1998). 

Ada beberapa Janis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan pada sistem 

akuaponik antara lain nila, bawal, mas, koi, lele, dan udang galah. Sedangkan 

untuk tanaman yang bisa dimanfaatkan sebaiknya mempunyai nilai ekonomis, 

misalnya bayam hijau, bayam merah, sawi, kangkung, dan selada, cabai kecil dan 

besar dan tomat. (Pramono 2009) 

Sistem budidaya akuaponik ini di harapkan dapat memberikan jawaban 

atas adanya permasalahan semakin sulitnya mendapatkan air yang baik untuk 

budidaya ikan di daerah perkotaan karena adanya limbah dari perumahan dan 

pabrik yang mencemari perairan di daerah perkotaan. oleh karena itu system 

budidaya akuaponik diharapkan dapat memberikan pengaruh kualitas air yang 

baik untuk budidaya ikan di daerah perkotaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan apakah dengan 

digunakannya sistem budidaya akuaponik pada budidaya ikan nila dapat 

berpengaruh terhadap kualitas air pada budidaya ikan nila? 

 Sistem budidaya akuaponik manakah yang dapat memberikan kualitas air 

terbaik pada budidaya ikan nila? 
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1.3. Tujuan 

 Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem budidaya akuaponik 

terhadap kualitas air budidaya ikan nila (Oreochromis sp). 

 Untuk mengetahui kualitas air terbaik dari sistem budidaya akuaponik 

yang berbeda terhadap budidaya ikan nila (Oreochromis sp). 

 

1.4. Sasaran  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

peneliti dan masyarakat khususnya para pembudidaya ikan mengenai sistem 

akuaponik yang ramah lingkungan dan menghemat lokasi di kawasan perkotaan. 

 

1.5. Hipotesa 

H0 : Diduga perbedaan sistem desain budidaya akuaponik tidak   

berpengaruh terhadap kualitas air pada budidaya ikan nila. 

H1 : Diduga perbedaan sistem desain budidaya akuaponik  berpengaruh 

terhadap kualitas air pada budidaya ikan nila. 

 

 

 

 

 

 

 


