
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi akuaponik merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapkan dalam rangka pemecahan keterbatasan air. Disamping itu, teknologi 

akuaponik juga mempunyai keuntungan lainnya berupa pemasukan tambahan dari 

hasil tanaman yang akan memperbesar keuntungan bagi para pembudidaya ikan. 

Sistem Akuaponik merupakan sistem budidaya terpadu ikan dan tanaman 

dengan memanfaatkan secara terus menerus air dari pemeliharaan ikan ke 

tanaman dan sebaliknya dari tanaman ke kolam ikan. Inti dasar dari sistem 

teknologi ini adalah penyediaan air yang optimum untuk masing-masing 

komoditas dengan memanfaatkan sistem re-sirkulasi. 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. Akuaponik merupakan salah satu teknologi hemat lahan dan air yang 

dapat dikombinasikan dengan berbagai tanaman sayuran. Dengan sistem 

akuaponik maka kualitas air juga dapat terjaga karena limbah dari kolam masih 

mengandung unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman dan air dikembalikan ke 

kolam dengan kualitas bagus.   

Teknik budidaya ikan yang digunakan dalam sistem akuaponik sama 

dengan teknik yang digunakan untuk budidaya pada kolam dengan sistem non 

akuaponik. Beberapa hal penting yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan 

ikan di sistem akuaponik adalah pemberian pakan. Pakan yang diberikan ke ikan 
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tidak semuanya termakan oleh ikan, hal ini menyebabkan perairan menjadi 

tercemar. Selain itu ikan juga mengeluarkan kotoran hasil pencernaan, dengan 

sistem akuaponik bisa mengurangi pencemaran karena tumbuhan dalam 

akuaponik dapat menyerap kandungan pencemaran pada perairan. 

Pakan yang diberikan pada ikan dalam budidaya sistem akuaponik bisa 

berupa pakan buatan pabrik yang dapat diperoleh dari toko-toko penjual pakan 

ikan selain itu bisa juga menggunakan pakan buatan sendiri yang berbahan baku  

dari sluri kotoran sapi dan juga bisa menggunakan pakan alami yang tumbuh di 

suatu perairan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat diambil 

suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh desain dan jenis pakan yang berbeda terhadap 

pertumbuhan mutlak (G) dan Rasio konversi pakan (FCR) ikan nila. 

2. Desain dan jenis pakan manakah yang memberikan pertumbuhan mutlak 

(G) dan rasio konversi  pakan (FCR) yang  tertinggi. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh desain dan jenis pakan yang berbeda terhadap 

pertumbuhan mutlak (G) dan Rasio konversi pakan (FCR) ikan nila. 

2. Mengetahui desain dan jenis pakan mana yang memberikan pertumbuhan 

mutlak (G) dan Rasio konversi pakan (FCR) ikan nila yang tertinggi. 
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1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain : 

1. Memberikan alternatif tentang sistem budidaya yang ramah lingkungan 

dan menghemat lahan di kawasan perkotaan. 

2. Sebagai kajian tentang sistem budidaya yang terpadu antara ikan dengan 

tanaman. 




