
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan jenis ikan konsumsi air 

tawar yang banyak dibudidayakan. Ikan nila disukai oleh masyarakat karena 

mudah dipelihara, dapat dikonsumsi oleh segala lapisan masyarakat serta rasa 

daging yang enak dan tebal, sehingga menjadikan ikan ini komoditas penting. 

Seiring dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap ikan nila dan 

perkembangan teknologi, budidaya ikan nila telah dilakukan secara intensif. 

Proses budidaya mengharuskan ikan berada dalam kondisi kepadatan yang tinggi 

dan proses pemberian pakan yang banyak. 

Air merupakan lingkungan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

budidaya ikan. Hal ini karena semua aktifitas baik dalam bereproduksi, fase 

pertumbuhan dan mencari makan berlangsung di dalam air. Perubahan kualitas air 

sebagai lingkungan organisme akuatik akan berpengaruh terhadap semua aktifitas 

ikan. Hal ini mendorong timbulnya penyakit sehingga menyebabkan ikan 

mengalami stress atau mengakibatkan kematian. Kualiatas air dalam proses 

budidaya harus dapat terkontrol dengan baik, agar organisme yang dibudidayakan 

dapat tumbuh optimal sehingga menghasilkan keuntungan bagi pembudidaya. Hal 

ini semakin jelas karena adanya teknologi budidaya ikan yang dilakukan secara 

intensif, tingginya padat tebar dan  pakan yang digunakan menjadi pendorong 

menurunnya kualitas air karena timbunan bahan organik dari sisa pakan maupun 

ekskresi ikan. Pakan pelet biasanya mengandung protein yang tinggi untuk 

meningkatkan pertumbuhan ikan. Pakan komersial mengandung lebih dari 20% 
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protein di dalamnya (Prihadi, 2005). Pakan pelet yang diberikan tidak semuanya 

efektif termakan oleh ikan. Sisa pakan yang tidak termakan akan meningkatkan 

kandungan nitrogen di perairan akibat dekomposisi protein yang terkandung di 

dalam pelet. Sisa pakan dan feses mengandung ammonia (NH3) yang akan 

meningkat jumlahnya. Pada konsentrasi yang berlebihan amonia akan mematikan 

bagi ikan dan bagi organisme perairan lainnya. 

Perubahan kualitas air ditinjau dari parameter kimia meliputi amonia 

(NH3), karbondioksida (CO2), oksigen terlarut (DO) dan pH. Perubahan kualitas 

kimia air ini sangat signifikan mempengaruhi kualitas air budidaya dan organisme 

yang dibudidayakan. Upaya untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan 

mengaplikasikan pemberian perlakuan zeolit. Zeolit merupakan bahan yang 

berbentuk kristal yang berfungsi sebagai penyerap NH3, Fe, Mn dari air, 

disamping itu juga dapat menyerap gas CO2. Zeolit juga berfungsi 

mempertahankan kualitas air dan menjaga kestabilan cairan dalam tubuh ikan 

(Asillian dalam Sagita.,dkk, 2008). Diharapkan dengan pemberian zeolit ke dalam 

media budidaya akan menjaga kualitas kimia air. 

Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan penelitian tentang “Pemberian 

Zeolit Terhadap Kualitas Kimia Air Pada Budidaya Nila (Oreochromis niloticus) 

Secara Intensif”, kualitas kimia air tersebut meliputi amonia (NH3), 

karbondioksida (CO2), oksigen terlarut (DO) dan pH. 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Apakah pemberian zeolit dapat memperbaiki kualitas kimia air pada 

budidaya nila (Oreochromis niloticus) secara intensif? 
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2. Berapakah dosis zeolit yang tepat untuk memperbaiki kualitas kimia air 

pada budidaya nila (Oreochromis niloticus) secara intensif? 

1.3  Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh pemberian zeolit terhadap kualitas kimia air pada 

budidaya nila (Oreochromis niloticus) secara intensif. 

2. Mendapatkan dosis zeolit yang tepat untuk memperbaiki kualitas kimia air 

pada budidaya nila (Oreochromis niloticus) secara intensif. 

1.4  Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara umum pada 

masyarakat dan secara khusus bagi pembudidaya mengenai penggunaan zeolit 

terhadap kualitas kimia air pada budidaya nila (Oreochromis niloticus) secara 

intensif. 

 


