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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gurami (Osphronemus gouramy )

Ikan Gurami merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang banyak

diminati oleh masyarakat, baik konsumen maupun para pembudidaya. Ikan Gurami

banyak disukai konsumen karena rasanya yang lezat dan gurih, sedangkan oleh para

pembudidaya ikan gurami disukai karena memiliki harga jual yang lebih tinggi

dibandingkan dengan komoditi perikanan air tawar lainnya. Gurami merupakan jenis

ikan konsumsi air tawar yang berbentuk badan pipih lebar dengan bagian punggung

berwarna merah sawo dan bagian perut berwarna kekuningkuningan/ keperak-

perakan. Ikan gurami merupakan keluarga Anabantidae, keturunan Helostoma dan

bangsa Labyrinthici. Ikan gurami berasal dari perairan daerah Sunda (Jawa Barat,

Indonesia) dan menyebar ke Malaysia, Thailand, Ceylon dan Australia (Badan

Standarisasi Nasional, 2000).

Gambar 2. Ikan gurami (Osphronemus gouramy)
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Klasifikasi ikan gurami sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor

01–6485.1–2000 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional adalah sebagai

berikut:

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Sub Ordo : Belontiidae

Famili : Osphronemidae

Genus : Osphronemus

Spesies : Osphronemus gouramy Lac.

Secara morfologi ikan ini memiliki garis lateral tunggal, lengkap dan tidak

terputus, bersisik stenoid, memiliki gigi pada rahang bawah. Pada fase muda, di sisi

lateral terdapat garis tegak berwarna hitam berjumlah 8 – 10 buah. Pada daerah

pangkal ekor terdapat titik hitam bulat (Badan Standarisasi Nasional , 2000).

Habitat asli ikan gurami adalah rawa di dataran rendah yang berair dalam. Salah

satu faktor yang membedakan antara dataran rendah dan tinggi adalah suhu airnya.

Berkaitan dengan suhu, ikan gurami akan tumbuh dengan baik pada suhu 25 – 28 º C.

Ikan gurami sangat peka terhadap suhu rendah sehingga jika dipelihara dalam air

dengan suhu kurang dari 15ºC ikan ini tidak berkembang dengan baik ( Jangkaru,

1998 ).
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2.2. Nitrogen

Nitrogen merupakan elemen yang esensial bagi pertumbuhan mikroorganisme,

tumbuhan, dan hewan yang sering juga disebut sebagai biostimulan. Nitrogen

memiliki beberapa tahapan oksidasi yang dapat merubah senyawa kimia nitrogen.

Proses oksidasi tersebut dipengaruhi oleh organisme hidup (Metcalf dan Eddy, 1991).

Nitrogen dalam perairan terdapat dalam bentuk gas nitrogen (N
2
), amonia (NH

3
),

amonium (NH
4

+
), ion nitrit (NO

2

-
), ion nitrat (NO

3

-
), dan nitrogen organik. Nitrogen

organik merupakan campuran kompleks berbagai bahan seperti asam amino, gula

amino, dan protein (polimer). Nitrogen dalam bentuk ini siap untuk diubah menjadi

amoniak oleh mikroorganisme yang berada di air atau tanah (Metcalf dan Eddy,

1991).

Amoniak tersebut akan digunakan sebagai sumber nitrogen oleh fitoplankton,

alga, tumbuhan, dan bakteri. Tetapi jumlah nutrien yang berlebih 10 akan mendorong

pertumbuhan alga yang pesat (blooming) yang pada akhirnya berakibat pada kematian

massal alga. Proses dekomposisi alga mati, sisa pakan, tanaman air dan organisme

akuatik yang mati akan membebaskan amonia. Selain alga, bakteri juga memanfaatkan

amoniak melalui proses nitrifikasi yang akan mengubah amoniak menjadi nitrit kemudian

nitrat yang tidak berbahaya. Nitrat ini akan digunakan kembali oleh alga dan tumbuhan

air. Nitrat juga dapat diubah menjadi gas N
2

oleh mikroorganisme melalui proses

denitrifikasi (Duborrow et al., 1997).
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2.3. Nitrifikasi

Boyd (1990) menyatakan nitrifikasi adalah oksidasi amoniak secara biologis

menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri autotrop Nitrosomonas sp. dan Nitrobacter sp.

adalah genera dari bakteri autotrop di dalam air tawar, laut dan payau.

Tahapan nitrifikasi pada siklus nitrogen dinyatakan dalam bagan siklus nitrogen

(Whitehead and William, 1982). Nitrifikasi merupakan suatu proses oksidasi

enzimatik yang dilakukan oleh sekelompok jasad renik/bakteri dan berlangsung

dalam dua tahap yang terkondisikan sebagai berikut :

 Tahap pertama yaitu nitritasi.

Pada proses ini reaksi berlangsung dari amoniak diubah menjadi nitrit yang

melibatkan bakteri Nitrosomonas sp. dengan persamaan reaksi (Effendi, 2003)

sebagai berikut.

2NH3 + 3 O2 2NO2
- + 2H+ + 2H2O

 Tahap kedua yaitu nitratasi.

Pada proses tahap kedua reaksi diperankan oleh bakteri Nitrobacter sp. yang

melakukan oksidasi dari nitrit ke nitrat dengan persamaan reaksi

2NO2
- + O2 2NO3

-

Nitrosomonas sp.

Nitrocbacter sp.
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Pertumbuhan bakteri nitrifikasi dipengaruhi oleh konsentrasi amoniak, suhu,

pH, cahaya, konsentrasi oksigen, dan komposisi bakteri (EPA, 2002). Menurut Boyd

(1990) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses nitrifikasi termasuk

kerentanan terhadap toksin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses nitrifikasi

Parameter Keterangan
Dissolved
oxygen (DO)

Nitrifikasi mengkonsumsi oksigen dalam jumlah yang besar.
Bakteri nitrifikasi membutuhkan 4.6 mg O

2
untuk mengoksidasi 1

mg amoniak. Untuk dapat bekerja bakteri nitrifikasi membutuhkan
DO minimal 2 mg/l

pH pH ideal untuk bakteri nitrifikasi adalah 7.5-8.5, tetapi bakteri
masih dapat beradaptasi pada pH diluar kisaran

Suhu 20-30
o

C, proses nitrifikasi akan melambat drastis pada suhu

dibawah 5
o

C
Rentan
terhadap toksin

Bakteri nitrifikasi sensitif terhadap pencemar logam berat. Bakteri
nitrifikasi menjadi yang pertama mati jika ada pencemaran

2.3.1. Nitrosomonas sp.

Nitrosomonas sp. adalah bakteri yang mengoksidasi amoniak menjadi nitrit

sebagai proses metabolisme. Nitrosomonas sp. ditemukan di tanah, air tawar, dan

pada permukaan bangunan, terutama di daerah yang mengandung tingkat tinggi

senyawa nitrogen. Nitrosomonas sp. lebih menyukai pH optimum 7,5-8,5 dan kisaran

suhu 20-30 °C (Boyd, 1990).



11

Klasifikasi (Holt, 1994)

Domain : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Beta Proteobacteria

Ordo : Nitrosomonadales

Famili : Nitrosomonadaceae

Genus : Nitrosomonas

Spesies :Nitrosomonas sp.

2.3.2. Nitrobacter sp.

Nitrobacter sp. menggunakan energi oksidasi dari ion nitrit menjadi nitrat. Habitat

Nitrobacter sp. berada dalam tanah, air tawar, payau, laut, lumpur, batuan berpori-

pori. Suhu pertumbuhan optimal adalah 280C. pH untuk Nitrobacter sp. adalah 7,3-

7,5. Secara taksonomi genus Nitrobacter sp. diklasifikasikan sebagai berikut (Holt,

1994) :

Domain : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Alphaproteobacteria

Ordo : Rhizobiales

Famili : Bradyrhizobiaceae

Genus : Nitrobacter

Spesies : Nitrobacter sp.
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2.4. Sistem Filter

Proses produksi akuakultur yang menawarkan konsep hemat air adalah

penerapan sistem resirkulasi, sistem ini adalah kolam bersirkulasi melalui operasi

penyaringan (filtering) dan pengudaraan (aeration) dimana pemasukan air

dikembalikan ke kolam yang sama atau kolam lain. Keperluan air sedikit dan biaya

relatif lebih murah menyebabkan budidaya ikan dengan sistem resirkulasi

berkembang dengan cepat, selain itu tidak memerlukan tempat yang luas, air mudah

dikontrol, sehingga dapat dijaga kelestarian air. Proses pengolahan limbah pada

sistem resirkulasi dapat berupa filtrasi fisik, filtrasi biologi dan filtrasi kimia . Filtrasi

fisik berupa pemisahan atau penyaringan. Filtrasi biologi berupa penguraian senyawa

nitrogen anorganik oleh bakteri pengurai pada filter. Filtrasi kimia berupa

pembersihan molekul-molekul bahan organik terlarut melalui proses oksidasi atau

penyerapan langsung (Muir, 1994). Dalam sistem resirkulasi proses filtrasi biologi

merupakan hal yang paling penting (Stickney, 1993).

2.4.1. Filter Fisika

Filter fisika yaitu menyaring kotoran-kotoran atau partikel yang berukuran lebih

besar dari pori-pori media filter (Satyani, 2001). Bahan yang biasa digunakan pada

filter mekanik adalah spons, ijuk dan serat kapas (dakron) (Satyani, 2001). Filter fisik

merupakan cara pemisahan secara fisik dan mengkosentrasikan bahan-bahan

tersuspensi dari sirkulasi air. Bak filtrasi bekerja secara mekanis sehingga fungsinya

hanya menyaring kotoran, sisa pakan, debu dan koloid (Lesmana, 2001). Filter fisika

mampu menyaring kotoran ataupun partikel yang terlarut di dalam air. Untuk
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pengolahan selanjutnya diperlukan filter yang bekerja secara biologi dan kimia yang

bisa mengoksidasi bahan organik dan anorganik melalui bantuan mikroorganisme dan

penyerapan secara kimiawi melalui pertukaran ion-ion.

2.4.2. Filter Kimia

Filter kimia adalah sebuah filter mekanik yang bekerja pada skala molekuler,

mampu menangkap bahan terlarut seperti gas dan bahan organik, media filternya

yaitu zeolit, arang aktif.

Zeolit adalah mineral alam berbahan dasar kelompok senyawa alumunium

silikat yang terdehidrasi logam alkali dan alkali tanah (terutama natrium dan kalsium)

(Palaar, 1989). Pada struktur zeolit semua atom Al dalam bentuk tetrahedral sehingga

Al akan bermuatan negatif karena berkoordinasi dengan empat atom oksigen dan

selalu dinetralkan oleh kation dan alkali (alkali tanah) untuk mencapai senyawa yang

stabil (Wahyuni, 2004).

Zeolit murni mempunyai kemampuan meningkat atau daya afinitas yang cukup

bersar terhadap ion-ion amoniak. Oleh karena itu, untuk menghilangkan amoniak

diperlukan zeolit yang dapat tukar menukar ion, yakni ion natrium (Na+) dari zeolit

dan klinoptilolite dapat ditukar tempatnya oleh ion amonium (NH4+) sehingga NH4+

yang tadinya berkeliaran larut dalam air lalu diikat oleh zeolit. Diikatnya ion

amonium mengakibatkan berkurangnya molekul amoniak. Penggunaan zeolit dalam

mengurangi amoniak tidak berpengaruh terhadap suhu air, ukuran butirannya

mempengaruhi efisiensi pembuangan amoniak (Sumantojo, 1998).
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2.4.3. Filter Biologi

Filter biologi mengandalkan kerja bakteri dalam mendegradasi bahan organik

dan anorganik. Filter biologi berfungsi sebagai perombak senyawa yang bersifat

racun (amoniak dan nitrit) menjadi senyawa tidak beracun (nitrat) dengan bantuan

mikroorganisme. Mekanisme Nitrifikasi yang dilakukan oleh Bakteri Nitrifikasi

melalui dua tahap oksidasi yaitu tahap pertama adalah bakteri Nitrosomonas sp.

dengan bantuan oksigen akan mengoksidasi amonium menjadi nitrit, kemudian

tahapan kedua dengan bantuan bakteri Nitrobacter sp. nitrit akan dioksidasi menjadi

nitrat (Boyd, 1990).

Mikroorganisme yang berperan dalam mendegradasi bahan beracun di media

budidaya selama proses hidupnya memerlukan tempat hidup. Organisme ini akan

tinggal dan menempel di permukaan substrat dan membentuk biofilm. Media filter

yang berpori-pori merupakan media yang baik karena mempunyai permukaan yang

luas untuk menampung lebih banyak bakteri. Selain tempat hidup, bakteri

memerlukan pakan untuk kelangsungan hidupnya. Pakan bakteri berupa amoniak dan

nitrit yang merupakan hasil buangan beracun bagi ikan, sedangkan hasil buangan

bakteri berupa nitrat tidak beracun. Bahan organik oksidasi oleh bakteri heterotropik

dalam kondisi aerob menjadi karbon, amoniak, air dan sel baru. Amoniak sebagai

senyawa beracun akan dioksidasi oleh bakteri nitrifikasi oleh bakteri Nitrosomonas

sp. dan Nitrobacter sp. menjadi nitrit dan nitrat. Proses oksidasi bahan organik

tergantung dari jumlah bakteri, semakin banyak bakteri yang bersinggungan dengan

air maka filter akan bekerja lebih maksimal karena bahan organik yang

bersinggungan dengan bakteri akan lebih banyak (Golz, 1995).
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Media bioball mempunyai keunggulan antara lain mempunyai luas spesifik

yang cukup besar, pemasangannya mudah (random), sehingga untuk paket instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) kecil sangat sesuai. Keunggulan dari media bioball

yaitu karena ringan, mudah dicuci ulang, dan memiliki luas permukaan spesifik yang

paling besar di bandingkan dengan jenis media biofilter lainnya, yaitu sebesar 200 –

240 m2/m3. Sedangkan jenis bioball yang dipilih adalah yang berbentuk bola dengan

diameter 3 cm karena bioball jenis ini yang memiliki diameter paling kecil dan

dengan bentuknya yang seperti bola (random packing) dapat meminimalkan

terjadinya clogging (tersumbat). Bioball ini berfungsi sebagai tempat hidup bakteri –

bakteri yang diperlukan untuk menjaga kualitas air (Said, 2005).

2.5. Kualitas Air

Air adalah unsur penunjang terpenting dalam kegiatan usaha budidaya ikan.

mengungkapkan bahwa kualitas air adalah variabel–variabel yang dapat

mempengaruhi kehidupan ikan dan binatang lainnya. Sehingga kualitas air sangat

penting peranannya dalam kehidupan biota perairan (Jangkaru, 1998). Sebagai tempat

hidup ikan, kualitas air sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor fisika dan kimia air seperti

suhu, oksigen terlarut, pH, amoniak, nitrit dan nitrat (Forteath et al., 1993).

Kualitas air dalam lingkup akuarium secara umum mengacu pada kandungan

material yang terdapat dalam air dalam kaitannya untuk menunjang kelan gsungan

hidup (Nasution 2000). Menurut Lesmana dan Dermawan (2006). Pemeliharaan ikan

di akuarium paling baik karena ikan dan kualitas air dapat dikontrol secara teliti bila

dibandingkan dengan bak atau kolam. Hanya saja daya tampung akuarium tidak
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sebanyak kolam atau bak. Suhu, oksigen terlarut, pH dan amoniak merupakan faktor

pembatas dalam budididaya ikan gurami. Kisaran parameter kualitas air yang

diperlukan bagi ikan gurami dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kisaran parameter kualitas air

Parameter kualitas air
Kisaran yang

dianjurkan
Referensi

Suhu
25-30 ºC (BSN, 2000)

DO >3 mg/l (Sarwono,2000)

Amoniak <1mg/l
(Sendjaja, 2002)

Nitrit
<1mg/l (Effendi, 2003)

Nitrat
<100mg/L (Forteath et al,1993)

pH
6,5-8,5 (BSN,2009)

 Suhu

Suhu merupakan faktor pembatas utama pada habitat aquatik. Suhu air

mempunyai pengaruh universal dan juga merupakan faktor pembatas bagi organisme

aquatik dalam pertumbuhannya dan distribusinya, karena organisme tersebut

seringkali kurang dapat mentolelir perubahan (Kordi, 2007). Badan Standarisasi

Nasional (2000), menjelaskan pada kisaran 25-30°C merupakan kisaran suhu optimal

untuk benih ikan gurame sehingga dapat tumbuh dan berkembang baik.

 pH

pH air menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan tersebut dan

dinyatakan sebagai konsentrasi ion hidrogen (dalam mol per liter) pada suhu tertentu

(Kordi, 2007). Dengan demikian, nilai pH suatu perairan akan menunjukkan apakah
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air bereaksi asam atau basa. pH rendah mengindikasikan konsentrasi ion

hidrogen yang tinggi, sedangkan pH tinggi mengindikasikan konsentrasi ion

hidrogen yang rendah. Nilai pH berkisar antara 0 – 14. Air disebut asam jika pH < 7,

netral jika pH= 7, dan basa/alkali jika pH> 7 (Van and Scarpa, 1999). Nilai pH

yang optimal untuk mendukung kehidupan ikan dan jasad hidup lainnya antara 6,7-

8,2 (Sitanggang 1999).

 Oksigen Terlarut ( Dissolved oxygen)

Oksigen terlarut merupakan faktor yang menentukan dalam budidaya perikanan

intensif dan keberhasilan serta kegagalan pemeliharaan ikan sering tergantung pada

kemampuan untuk mengatasi masalah oksigen terlarut yang rendah (Boyd, 1982).

Rendahnya oksigen terlarut disebabkan oleh tingginya konsumsi oksigen untuk

mendekomposisi akumulasi feses ikan dan sisa pakan. Konsentrasi oksigen terlarut

dalam air sangat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan dalam proses budidaya.

Sittangang (1999), menjelaskan kandungan oksigen terlarut yang optimal untuk

pertumbuhan ikan gurame yaitu 5 ppm, dan menurut Sarwono (2000) kebutuhan

oksigen yang ideal bagi ikan gurame stadia awal yaitu >3 mg/l.

 Nitrit (NO
2

-
)

Nitrit adalah bentuk nitrogen yang relatif tidak stabil dan mudah teroksidasi,

dan biasanya merupakan indikator tingkat polusi. Walaupun dalam konsentrasi

rendah, nitrit bersifat toksik bagi ikan dan organisme akuatik lainnya (Metcalf dan

Eddy, 1991). Nitrit merupakan produk awal dari proses nitrifikasi dimana ion

amonium dioksidasi oleh bakteri Nitrosomonas sp. menjadi nitrit.
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 Nitrat (NO
3

-
)

Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien

utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat merupakan produk akhir dari

proses nitrifikasi, dimana dengan bantuan bakteri Nitrobacter sp. nitrit akan diubah

menjadi nitrat yang relatif tidak toksik (Van Wyk dan Scarpa, 1999; Masser et al.,

1999). Nitrat sangat mudah terlarut dalam air dan bersifat stabil. Senyawa ini

dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Nitrifikasi

yang merupakan proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat dengan bantuan

mikroorganisme adalah proses yang penting dalam siklus nitrogen. Nitrat akan

bersifat toksik pada konsentrasi di atas 300 ppm (Masser et al., 1999)

 Amoniak (NH3)

Amoniak merupakan produk akhir utama penguraian protein pada ikan.

Ikan akan mencerna protein dalam pakan dan mengekskresikan amoniak melalui

insang dan feses. Amoniak pada lingkungan budidaya juga berasal dari proses

dekomposisi bahan organik seperti sisa pakan, alga mati dan tumbuhan akuatik

(Duborow et al., 1997). Terdapat 2 bentuk amoniak di air, yaitu yang terionisasi

(amonium, NH4
+) dan yang tidak terionisasi (amoniak, NH3). Amoniak yang tidak

terionisasi berbahaya bagi organisme akuatik, karena bersifat toksik (Masser et

al., 1999). Nilai NH3 tergantung pada nilai pH dan suhu perairan. Semakin tinggi

suhu dan pH air, persentase NH3 semakin tinggi (Boyd, 1990).

Konsentrasi amoniak yang tinggi di dalam air akan mempengaruhi

permeabilitas ikan oleh air dan mengurangi konsentrasi ion di dalam tubuh.
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Amoniak juga meningkatkan konsumsi oksigen di jaringan, merusak insang, dan

mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen (Boyd, 1982). Kadar

amoniak bebas yang tidak terionisasi (NH3) pada perairan tawar sebaiknya tidak

lebih dari 1 mg/l. Pertumbuhan benih gurame masih baik, dimana kadar amoniak

dalam air sebesar 0,0-0,12 mg/l (Haryati, 1995).

2.6. Hubungan pH, temperature dan NH3

Amoniak di dalam air ada dalam bentuk molekul (terionisasi dan tak

terionisasi) ada dalam bentuk NH3 dan ada dalam bentuk ion amonium dalam bentuk

NH4+. Kedua bentuk amoniak tersebut sangat bergantung pada kondisi pH dan suhu

air. Dinding sel tidak dapat ditembus oleh ion amonium (NH4+), akan tetapi amoniak

(NH3) akan mudah didifusi melewati jaringan jika konsentrasinya tinggi dan

berpotensi menjadi racun bagi tubuh ikan. Sehingga kondisi normal ada dalam

kondisi asam seimbang pada hubungan air dengan jaringan. Jika keseimbangan

diubah, seperti nilai pH di salah satu bagian turun akan mengudang terjadinya

penambahan molekul amoniak (Svobodova, at al, 1993). Air dengan nilai pH rendah

maka yang dominan adalah amonium (NH4+), sebaliknya bila nilai pH tinggi yang

dominan adalah amoniak (NH3). Kosentrasi relatif tergantung dari beberapa faktor

diantaranya suhu dan pH, semakin tinggi nilai suhu dan pH maka nilai amoniak

semakin tinggi. Jumlah amoniak tak terionisasi pada suhu 26-320C, pH 7,0-9,0 dapat

dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Presentasi Amoniak Un –ionized (Tak terionisasi) dalam larutan pada pH
dan suhu yang berbeda (Brigden dan Stringer, 2000).

pH
Suhu ºC

26 28 30 32

7,0 0,60 0,70 0,81 0,95

7,2 0,95 1,10 1,27 1,50

7,4 1,50 1,73 2,00 2,36

7,6 2,35 2,72 3,13 3,69

7,8 3,68 4,24 4,88 5,72

8,0 5,71 6,55 7,52 8,77

8,2 8,75 10,00 11,41 13,22

8,4 13,20 14,98 16,96 19,46

8,6 19,42 21,83 24,45 27,68

8,8 27,64 30,68 33,90 37,76

9,0 37,71 41,23 44,84 49,02

Konsentrasi relatif dari masing-masing jenis tergantung dari beberapa faktor

diantaranya pH dan suhu. Sifat racun dari amoniak berhubungan dengan konsentrasi

dari bentuk tak terionisasi (NH3). Sifat racun dari amoniak tak terionisasi ini akan

tinggi pada lingkungan dengan suhu yang tinggi dan pH tinggi. Sedangkan pada pH

yang rendah sebagian besar dari amoniak akan terionisasi menjadi ion amonium

(NH4
+) (Brigden dan Stringer, 2000).


