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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan Keong 
Bakau (Telescopium telescopium L) sebagai biofilter terhadap parameter fisika dan kimia air 
dari limbah yang dihasilkan tambak intensif udang vannamei (Litopenaeus vannamei). Kegunaan 

dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi pengembangan usaha tambak udang 
vannamei secara intensif serta memberikan informasi tentang manfaat dari Keong Bakau yang 

dapat digunakan sebagai biofilter dari limbah yang dihasilkan oleh tambak udang vannamei 
secara intensif. 
Parameter utama yang diukur adalah suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut, CO2, amonia dan 

nitrit. Sedangkan parameter penunjang yang diukur adalah kecerahan, kelulushidupan (SR) dan 
pertumbuhan mutlak (W) dari keong bakau. Di mana dari hasil penelitian diperoleh suhu rata-

rata sebesar 24,43 oC, pH rata-rata 8,25, salinitas rata-rata 7,45 o/oo, DO rata-rata 2,79 mg/l, 
CO2 rata-rata 22,44 mg/l, amonia rata-rata 0 mg/l, dan nitrit rata-rata 0,54 mg/l. Tingkat 
kelulushidupan keong yang diperoleh selama penelitian adalah sebesar 1,85 % dengan 

pertumbuhan mutlak keong adalah 14,37 gr. Dari uji analisa varians dari semua perlakuan hanya 
salinitas yang menunjukkan adanya pengaruh yang sangat berbeda nyata. Sedangkan pH, suhu, 

kandungan oksigen terlarut, kadar karbondioksida, amonia dan nitrit tidak menunjukkan adanya 
pengaruh. 
Bedasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan keong bakau sebagai 

biofilter dalam usaha menjaga dan memperbaiki kualitas air tambak udang sistem intensif tidak 
menunjukkan adanya pengaruh yang nyata terhadap kualitas air limbah. Disarankan adanya 

penelitian lebih lanjut dengan penambahan beban limbah ataupun dengan percobaan yang 
menggunakan sistem air mengalir sehingga besarnya beban limbah yang dapat dimanfaatkan 
oleh keong bakau dapat diketahui.  

 


