
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akuakultur merupakan kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik di 

lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Salah satu 

produk akuakultur yang potensial untuk terus diproduksi adalah Ikan gurami 

(Oshpronemus gouramy). Ikan gurami merupakan ikan asli Indonesia dan berasal 

dari perairan daerah Sunda (Jawa Barat, Indonesia), dan menyebar ke Malaysia, 

Thailand dan Australia (Anonim, 2000). Ikan ini merupakan salah satu komoditi 

ikan air tawar yang cukup penting apabila dilihat dari permintaannya yang cukup 

besar dan harganya yang relatif tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya 

seperti ikan mas, nila, tambakan dan tawes. Selain itu, ikan gurami merupakan 

salah satu sumber protein yang cukup tinggi. 

Terbatasnya dan sulitnya pendistribusian benih gurami dari satu tempat ke tempat 

yang lain merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh petani ikan. 

Permasalahan dalam pengiriman benih ikan gurami adalah sintasan yang rendah 

akibat perubahan kualitas air selama pengangkutan (Berka, 1986). Pengangkutan 

ikan hidup jarak jauh umumnya menggunakan sistem tertutup, yaitu ikan 

dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berisi air dan oksigen murni kemudian 

ditutup rapat. 
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Jhingran dan Pullin (1985) menyatakan bahwa kematian ikan pada sistem 

pengangkutan umumnya disebabkan oleh tingginya kadar CO2, akumulasi 

amoniak, ikan terlalu aktif, infeksi bakteri dan luka fisik akibat penanganan yang 

kurang baik. Untuk itu perlu solusi untuk mengatasi permasalahan ini, salah 

satunya adalah dengan menetralisir amoniak (NH3) pada media air. 

Akumulasi amoniak yang beracun bagi ikan dapat diatasi dengan beberapa cara 

diantaranya dengan cara menurunkan laju metabolisme ikan sehingga laju 

ekskresi amoniak menurun atau dengan cara meningkatkan laju penyerapan 

amoniak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menetralisir amoniak adalah 

dengan cara menambahkan zeolit dan karbon aktif di dalam media pengepakkan 

(Ghozali, 2007), dimana zeolit adalah suatu bahan yang mampu mengadsorbsi 

sejumlah amoniak dalam waktu tertentu (Supendi, 2006). 

Karbon aktif merupakan suatu bentuk karbon yang mempunyai sifat adsorbtif 

terhadap suatu larutan, gas, atau uap sehingga bahan tersebut dapat digunakan 

sebagai penjernih larutan, penghisap gas atau racun dan penghilang warna. 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses penyerapan bahan-bahan 

organik oleh karbon aktif antara lain: pH, temperatur, bahan organik terlarut, 

ukuran butir karbon, jenis karbon, dan waktu sentuh antara karbon dengan air 

(Sembiring dan Sinaga, 2003). 

Zeolit mempunyai kemampuan menyerap ion NH4
+ yaitu penukar ion NH4

+ 

dengan Ca+, Na+ atau ion-ion lainnya (Fishman dan Mumpton, 1977 dalam 
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Supendi, 2006) sehingga dapat menetralkan racun hasil metabolisme, selain 

penyerapan ion NH4
+, zeolit juga berperan sebagai penyerap CO2 (Ghozali, 2007). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan zeolit pada sistem 

pengangkutan tertutup yang kurang optimum baik dari segi lama waktu 

pengangkutan dan SR-nya. Menurut hasil penelitian Gautama (2005), pemberian 

zeolit sebanyak 60 g/l pada pengangkutan ikan mas, menghasilkan SR yang 

rendah yaitu sebesar 24,44%, dengan lama pengangkutan 24 jam. Penelitian 

Fahirus (2010) menunjukkan, penambahan zeolit sebanyak 5 g dan karbon aktif 

sebanyak 15 g pada pengangkutan benih ikan patin berukuran 1 inci, 

menghasilkan SR sebesar 83,3+6,79%. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang penggunaan zeolit dan karbon aktif yang tepat dalam pengangkutan 

sistem tertutup, sehingga mampu meningkatkan SR hingga mencapai 100%. 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji pengaruh penambahan zeolit dan karbon aktif dalam 

mempertahankan kualitas air media pengangkutan sistem tertutup 

2. Mengkaji penambahan zeolit dan karbon aktif yang optimal untuk 

pengangkutan sistem tertutup 

3. Mengkaji perlakuan yang menggunakan biaya yang lebih sedikit, namun 

dengan hasil yang sama baiknya 
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1.3 Manfaat 

Penelitian ini bermanfaat  untuk mempelajari penggunaan bahan alami yaitu zeolit 

dan karbon aktif sebagai penjaga kualitas air selama pengangkutan. Mengingat 

tanpa terjaganya kualitas air selama pengangkutan dapat mengakibatkan kematian 

dan survival rate (SR) yang rendah. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Sumber daya perikanan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting 

diantaranya adalah ikan gurami karena harga jualnya cukup tinggi dan relatif 

stabil. Harga jual ikan gurami di pasar tergolong mahal, bahkan menempati posisi 

tertinggi dibandingkan dengan harga jual ikan konsumsi air tawar lainnya. 

Kebutuhan akan benih ikan gurami yang berkualitas membuat petani ikan ingin 

berusaha mendatangkan benih berkualitas dari daerah lain. 

Transportasi ikan gurami pada dasarnya sama dengan pengangkutan ikan air tawar 

lainnya, yaitu memindahkan ikan hasil panen dari suatu tempat ke tempat lainnya 

dalam keadaan hidup. Pengetahuan dan keterampilan di dalam penanganan, 

pengangkutan, adaptasi, dan aklimatisasi perlu dikuasai untuk menekan kematian 

seminimal mungkin selama perjalanan sampai di lokasi yang dituju. Semakin 

lama ikan dapat dipertahankan hidup, semakin jauh jarak yang dapat dijangkau 

sehingga memperluas jangkauan dan distribusinya 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para supplier dalam pengiriman ikan 

adalah survival rate yang rendah diantaranya disebabkan kualitas air yang 

memburuk selama pengangkutan. Hal ini terjadi karena pengiriman benih ikan 
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gurami antar daerah memerlukan waktu yang cukup lama yaitu hingga 24 jam. 

Dengan demikian, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk meningkatkan 

survival rate pada pengangkutan benih ikan sistem tertutup sebagai upaya untuk 

meningkatkan keuntungan dalam bisnis pembenihan ikan. Teknologi 

pengangkutan menjadi kunci keberhasilan dalam pengiriman ikan dengan 

kuantitas dan kualitas yang baik dengan biaya yang seminimal mungkin. 

Karbon aktif memiliki kemampuan untuk menyerap bahan-bahan organik. 

Amoniak yang timbul dalam media pengangkutan dapat dinetralisir oleh zeolit 

(Anonim, 2006). Sehingga zeolit dan karbon aktif diharapkan dapat berfungsi 

untuk menetralisir media air selama transportasi. 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah : 

H0 : µi = µj = 0; i≠j Tidak ada dosis perlakuan zeolit dan karbon aktif yang 

berbeda dalam pengangkutan benih ikan gurami. 

H1 : µi ≠ µj ≠ 0; i≠j Setidaknya ada satu pasang dosis perlakuan zeolit dan 

karbon aktif yang berbeda dalam pengangkutan benih ikan 

gurami. 


