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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Budidaya ikan merupakan salah satu sektor usaha yang sangat potensial 

untuk dikembangkan di Indonesia. Pemanfaatan tanah dan air untuk lahan 

budidaya ikan  suatu langkah alternatif untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan 

dan tentunya membuka lapangan pekerjaan. Issu yang sempat muncul dalam 

perikanan budidaya di antaranya adalah kecenderungan komoditas air tawar 

menjadi komoditas ekspor, penurunan sumber daya alam, penurunan kualitas 

benih ikan, dan timbulnya LODOS (Low Dissolved Oxygen Syndrome). Issu 

pemanasan global juga menjadi perhatian khusus terlebih lagi dengan banyaknya 

lahan tambak yang tidak di fungsikan lagi. 

Seiring dengan makin pesatnya pembangunan dan meningkatnya jumlah 

populasi penduduk yang mengakibatkan makin mengecilnya atau berkurangnya 

pasokan air maka ada indikasi persaingan tersembunyi dalam pemanfaatan air 

tersebut. Pemeliharaan ikan yang mutlak memerlukan air tidak terpolusi otomatis 

menjadi pilihan terakhir dan mengembangkan usaha tersebut mengingat relatif 

rentangnya persediaan air. Akibatnya, akhir-akhir ini semakin jarang ditemui 

usaha longyam dan mina padi di daerah-daerah yang dulunya menjadi pusat 

pengembangan sistem usaha tersebut. 

Menurut (Nugroho, 2008)  istilah tabulampot (tanaman buah dalam pot), 

kemudian hidroponik, yaitu menanam tanaman dengan memanfaatkan air sebagai 

media tumbuhnya. Dalam dunia perikanan sendiri sejak tahun 1980 upaya 
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optimalisasi tersebut sudah dimulai. Misalnya, adanya Longyam (balong dan 

ayam), atau longnak (balong ternak) yaitu suatu usaha pendederan atau 

pembesaran ikan yang dipadukan dengan pemeliharaan ternak. 

 Sistem budidaya akuaponik merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapkan dalam rangka pemecahan keterbatasan air. Akuaponik yaitu 

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. Yang artinya memanfaatkan kembali air yang 

telah digunakan dalam pemeliharaan ikan dengan filter alami yang berupa 

tanaman dan medianya. 

Sistem budidaya 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 pemanfaatan sumber daya air yang dapat 

dikombinasikan dengan berbagai tanaman sayuran. Oleh karena itu, penggunaan 

sistem budidaya akuaponik diharapkan bisa memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan sintasan ikan nila. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan apakah  model sistem 

budidaya akuaponik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan 

nila? 

 Model sistem budidaya akuaponik manakah yang baik dalam memberikan 

pertumbuhan dan sintasan ikan nila? 

 

1.3. Tujuan 

 Untuk mengetahui pengaruh model  sistem budidaya akuaponik terhadap 

pertumbuhan  dan sintasan ikan nila (Oreochromis niloticus). 

 Untuk mengetahui model sistem budidaya akuaponik yang baik dalam 

memberikan pertumbuhan dan sintasan  ikan nila (Oreochromis niloticus). 

 

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 model budidaya akuaponik tidak   

berpengaruh terhadap pertumbuhan  dan sintasan ikan nila. 

H1 : Diduga perbedaan sistem model budidaya akuaponik  berpengaruh 

terhadap pertumbuhan  dan sintasan ikan nila. 


