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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Biologis Ikan Nila 

 

Secara umum klasifikasi ikan nila menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut : 

Filum               : Chordata 

Kelas               : Osteichthyes 

Ordo                : Percomorphy 

Sub Ordo         : Percoidea 

Famili              : Cichilidae 

Genus              : Oreochromis 

Spesies          : Oreochromis niloticus 

 

Gambar 2. Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 

Sumber : Penelitian, 2015. 
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2.1.1. Morfologi Ikan Nila 

Ikan nila memiliki bagian tubuh yang memanjang ramping dan relative pipih. 

Sisiknya besar dan kasar, bentuknya ctenoid, gurat sisi terputus-putus di bagian 

tengah badan ikan. Warna sisik abu-abu kecoklatan (nila hitam) dan putih atau 

merah (nila merah). Posisi mulut terletak di ujung mulut dan terminal. Pada sirip 

punggung terdapat jari-jari sirip punggung yang keras dan garis-garis vertical 

yang bulat dan berwarna kemerahan (Khairuman dan Amri, 2007).  Ikan nila 

memiliki ciri pada tubuh secara fisik perbandingannya adalah 2:1 antara panjang 

dan tinggi. Sirip punggung dengan 16-17 duri tajam dan 11-15 duri lunak dan 

pada bagian anal terdapat 3 duri dan 8-11 jari-jari. Tubuh berwarna kehitaman 

atau keabuan dengan beberapa pita hitam belang yang semakin memudar atau 

samar-samar kelihatan pada saat ikan dewasa (Suyanto, 2003). 

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, ikan nila jantan memiliki ukuran 

sisik yang lebih besar daripada ikan nila betina. Alat kelamin nila jantan berupa 

tonjolan agak runcing yang berfungsi sebagai muara urin dan saluran sperma 

terletak di depan anus. Sementara nila betina mempunyai lubang genital terpisah 

dengan lubang saluran urin. Sirip punggung dan sirip ekor nila jantan berupa garis 

terputus-putus, sedangkan nila betina garisnya tidak terputus dan melingkar 

(Khairuman dan Amri, 2007).   

2.1.2. Habitat Ikan Nila 

Ikan nila berasal dari daerah Afrika bagian timur seperti di bawah sungai Nil, 

Danau Tangayika, Nigeria yang pada awal perkembangan ikan nila masih 

digolongkan dalam kelompok Tilapia. Dalam perkembangannya para taksonom 



9 

 

menggolongkan ikan ini ke jenis Sarathrodon Niloticus atau kelompok Tilapia 

yang mengerami telur dalam ikan betina yang disebut Mouth Breeder. Nama ikan 

nila diambil dari tempat asalnya yaitu sungai Nil. Ikan nila jenis Tilapia 

Aurea dan Tilapia Nilotica akan berkembang biak dan tumbuh baik pada salinitas 

perairan berkisar 10-20 ppt (Suyanto, 2003). 

Menurut Djarijah (1995), ikan nila hidup ditempat-tempat yang airnya tidak 

begitu dalam atau dangkal dengan arus air yang tidak begitu deras, seperti danau 

dan sungai. Selanjutnya Khairuman dan Amri (2007) menyatakan meskipun 

tergolong ikan bersisik, ikan nila kurang suka menentang arus namun nila dapat 

hidup diperairan yang mengalir. 

 

2.1.3. Kebiasaan Makan Ikan Nila 

Secara alami makanan ikan nila berupa plankton, perifiton dan tumbuh-tumbuhan 

lunak seperti hydrilla, ganggang sutera dan klekap. Oleh karena itu ikan nila 

digolongkan ke dalam omnivora (pemakan segala). Benih ikan nila lebih suka 

memakan zooplankton, seperi rototaria, copepoda dan cladocera. Kebiasaan lain 

ikan nila dewasa memiliki kemampuan mengumpulkan makanan di perairan 

dengan bantuan mucus (lendir) dalam mulut, makanan tersebut membentuk 

gumpalan partikel sehingga tidak mudah keluar (Kordi, 1997). 

 

Ikan nila juga memakan hancuran sampah di dalam air (detrivor) yang berupa 

sampah lunak atau lembek. Namun pada proses pembudidayaannya tidak jarang 

jika nila juga memakan makanan baik nabati maupun hewani. Berbeda dengan 

ikan lele yang aktif mencari makan pada malam hari, ikan nila aktif mencari 
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makan pada siang hari. Ikan nila tahan terhadap perubahan lingkungan, mampu 

mencerna makanan secara efisien, pertumbuhan cepat dan tahan terhadap hama 

penyakit (Suyanto, 2003). 

 

2.2 Bioflok Technology (BFT) 

 

Pengubahan nitrogen di perairan terdiri dari 3 proses yaitu proses fotoautotrofik 

oleh alga, proses bakterial autotrofik yang mengubah ammonia menjadi nitrat, dan 

proses bakterial heterotrofik yang mengubah ammonia menjadi biomassa bakteri 

(Suryaningrum, 2012). Proses bakterial heterotrofik inilah yang disebut teknologi 

bioflok. Teknologi bioflok menjadi salah satu alternatif pemecah masalah limbah 

budidaya karena selain dapat menurukan limbah N-anorganik dari sisa pakan dan 

kotoran, juga dapat dijadikan sebagai pakan tambahan bagi ikan. Kemampuan 

bioflok dalam mengontrol konsentrasi ammonia dalam sistem akuakultur secara 

teoritis maupun aplikasi telah terbukti. Secara teoritis, Ebeling et al. (2006) 

menyatakan bahwa immobilisasi ammonia oleh bakteri heterotrof 40 kali lebih 

cepat dibandingkan bakteri nitrifikasi. Secara aplikasi de Schryver et al. (2009) 

menemukan bahwa bioflok yang ditumbuhkan dalam bioreaktor dapat 

mengkonversi  nitrogen dengan konsentrasi 110 mg NH4
+
/l hingga 98% dalam 

sehari. 

Teknologi bioflok merupakan salah satu alternatif baru dalam mengatasi masalah 

kualitas air dalam akuakultur yang diadaptasi dari teknik pengolahan limbah 

domestik secara konvensional (Avnimelech, 2006; de Schryver et al., 2008). 

Bioflok merupakan atau activated sludge (lumpur aktif) yang diadopsi dari proses 

pengolahan biologis air limbah (biological wastewater treatment), yaitu 
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pemanfaatan bakteri pembentuk flok (flocs forming bacteria) untuk pengolahan 

limbah dengan meningkatkan C/N. Teknologi bioflok dilakukan dengan 

menambahkan karbohidrat organik kedalam media pemeliharaan untuk 

meningkatkan rasio C/N dan merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof yang 

dapat mengasimilasi nitrogen anorganik menjadi biomass bakteri (Crab et al., 

2007). Pada kondisi C/N yang seimbang dalam air, bakteri heterotrof akan 

memanfaatkan nitrogen baik dalam bentuk organik maupun anorganik untuk 

pembentukan biomassa sehingga konsetrasi nitrogen dalam air menjadi berkurang 

(de Schryver et al., 2008). Avnimelech (1999) menyatakan bahwa untuk aplikasi 

teknologi bioflok, rasio C/N diupayakan mencapai 10 atau lebih.  

Pembentukan bioflok oleh bakteri terutama bakteri heterotrof secara umum 

bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan nutrien, menghindari stress 

lingkungan dan predasi (Bossier dan Verstraete, 1996; de Schryver et al., 2008). 

Bakteri heterotrof menghasilkan  enzim ekstraseluler yang diekskresikan keluar 

selnya sehingga dapat mendegradasi nutrisi atau senyawa organik di perairan 

(Hamoda, 1995). Bakteri sebagai penyusun utama bioflok mampu menghasilkan 

senyawa PHB (polyhydroxybutyrate). PHB merupakan produk polimer 

intraselular yang dihasilkan oleh jenis mikroorganisme sebagai bentuk simpanan 

energi dan karbon (Defoirdt et al., 2007). PHB berfungsi sebagai ikatan dalam 

pembentukan bioflok. Penelitian oleh de Schryver et al. (2009) menunjukkan 

bahwa bioflok mengandung PHB berkisar antara 0,9 hingga 16% yang cukup 

memadai untuk memenuhi kebutuhan ikan akan PHB. Polimer ini diduga 

mempunyai efek pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi Vibrio sp (Defoirdt 

et al., 2007; de Schryver et al., 2008). 
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Bioflok tersusun atas campuran berbagai jenis mikroorganisme (bakteri filamen, 

bakteri pembentuk flok dan fungi), partikel tersuspensi, berbagai koloid dan 

polimer organik, berbagai kation dan sel-sel mati (Jorand et al., 1995; Verstraete, 

et al., 2007; de Schryver et al., 2008) dengan ukuran bervariasi dengan kisaran 

100 -1000 μm (Azim et al., 2007; de Schryver et al., 2008). Selain flok bakteri, 

berbagai jenis organisme lain juga ditemukan dalam bioflok seperti protozoa, 

rotifer dan oligochaeta (Azim et al., 2007; Ekasari, 2008). Komposisi organisme 

dalam flok akan mempengaruhi struktur bioflok dan kandungan nutrisi bioflok 

(Izquierdo et al., 2006; Ju et al., 2008).  Ju et al. (2008) menyatakan bahwa 

bioflok yang didominasi oleh bakteri dan mikroalga hijau mengandung protein 

yang lebih tinggi sebesar 38 dan 42% protein, sedangkan bioflok yang didominasi 

oleh diatom hanya sebesar 26%. 

Faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan bioflok dalam sistem 

budidaya diantaranya adalah pergantian air seminimal mungkin hingga mendekati 

nol, aerasi kuat serta peningkatan rasio C/N. Menurut Van Wyk dan Avnimelech 

(2007) karakteristik sistem bioflok adalah kebutuhan oksigen yang tinggi dan laju 

produksi biomas bakteri yang tinggi. Oleh karena itu dalam sistem ini diperlukan 

aerasi dan pengadukan yang kuat untuk menjamin kebutuhan oksigen baik dari 

organisme budidaya maupun biomas bakteri serta untuk memastikan bahwa 

bioflok tetap tersuspensi dalam air dan tidak mengendap. Intensitas pengadukan 

dan kandungan oksigen mempengaruhi struktur dan komposisi bioflok (de 

Schryver et al., 2008).  
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Bioflok diperairan berperan sebagai pakan alami yang selalu tersedia dengan 

kandungan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan ikan. Azim dan Little (2008) 

membuktikan bahwa bioflok mengandung 38% protein yang sangat bermanfaat 

sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan ikan budidaya dan teknologi bioflok 

ini dapat meningkatkan produksi nila sebesar 44-46% dibandingkan tanpa 

menggunakan teknologi bioflok. Menurut Crab et al., (2009) budidaya dengan 

sistem bioflok dapat meningkatkan survival rate pada ikan nila menjadi 80%. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aplikasi teknologi bioflok berperan 

dalam perbaikan kualitas air, peningkatan biosekuriti, peningkatan produktivitas, 

peningkatan efisiensi pakan serta penurunan biaya produksi melalui penurunan 

biaya pakan (Avnimelech, 2007; Crab et al., 2008; Ekasari, 2008; Hari et al., 

2006, Kuhn et al., 2009; Taw, 2005). 

 

2.3 Bakteri Heterotrof 

 

Bakteri heterotrof merupakan golongan bakteri yang mampu memanfaatkan dan 

mendegradasi senyawa organik kompleks yang mengandung unsur C, H, dan N.  

Bakteri heterorof mengubah senyawa organik kompleks menjadi lebih sederhana 

melalui reaksi enzimatis. Senyawa tersebut digunakan sebagai sumber energi 

untuk pembentukan sel-sel baru dan untuk reproduksi pertambahan populasi. 

Menurut de Schryver et al. (2008) bahwa mekanisme pembentukan flok oleh 

komunitas bakteri merupakan proses yang kompleks yang merupakan kombinasi 

berbagai fenomena fisika, kimia dan biologis. Pemecahan senyawa organik 

berlangsung lebih cepat apabila tersedia oksigen yang mencukupi (Parwanayoni, 

2008). Bakteri heterotrof  memanfaatkan pakan yang tidak termakan, feses, dan 
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bahan organik lain sebagai sumber protein untuk diubah menjadi ammonia 

anorganik (Wyk dan Avnimelech, 2007).  

 

Bakteri yang mampu membentuk bioflok diantaranya adalah Zooglea ramigera, 

Escherichia intermedia, Paracolobacterium aerogenoids, Bacillus subtilis, 

Bacillus cereus, Flavobacterium, Pseudomoas alcaligenes, Sphaerotillus natans, 

Tetrad dan Tricoda (Aiyushirota, 2009). Bakteri heterotrof mempunyai efisiensi 

produksi sel yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri autotrof yaitu 25-

100 kali dari bakteri Nitrosomonas sp dan 10-33 kali dari bakteri Nitrobacter sp. 

(Montoya dan Velasco, 2000). Proses biosintesis bakteri heterotrof berlangsung 

lebih cepat dengan waktu regenerasi 1 jam berbanding dengan 24-48 jam (Brune 

et al., 2003). Selain cepat tumbuh, bakteri heterotrof merupakan sumber pakan 

yang baik bagi ikan (McGraw, 2002).  

 

2.3.1 Bioflok dari air limbah lele 

 

Sistem bioflok merupakan sistem budidaya yang menerapkan pemanfaatan limbah 

menjadi pakan alami bagi ikan. Pada air limbah lele terdapat banyak 

mikroorganisme yang hidup, salah satuya yaitu bakteri. Selain itu, pada air limbah 

juga terdapat bahan-bahan organik seperti C organik dan N organik dari sisa 

pakan. Menurut Schneider et al. (2005) bahwa pemanfaatan limbah budidaya ikan 

ditujukan pada senyawa-senyawa yang terlarut. Keberadaan bakteri khususnya 

golongan bakteri heterotrof dan juga ketersediaan CN rasio yang sesuai akan 

membentuk sistem BFT yang diharapkan. Penggunaan bakteri dari air limbah 

untuk sistem bioflok memiliki keunggulan yaitu spesies bakteri bervariasi dengan 

jumlah yang melimpah dan mudah diperoleh. Namun disisi lain ada 
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kekurangannya yaitu jenis bakteri tidak diketahui dan dikhawatirkan terdapat 

bakteri patogen yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit.  

 

2.3.2 Bioflok dari bakteri Lactobacillus casei 

 

Lactobacillus casei merupakan bakteri gram positif yang memiliki peranan yang 

baik bagi budidaya ikan. Bakteri ini biasa dikomersilkan dalam bentuk probiotik 

dipasaran. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup non-patogen yang 

diberikan pada ikan untuk perbaikan laju pertumbuhan, efisiensi pakan, dan 

kesehatan. Keunggulan penggunaan probiotik, yaitu 100% murni probiotik (bukan 

bakteri patogen). Selain itu, probiotik mampu menurunkan kadar ammonia, fosfat, 

sulfida, dapat menghilangkan bau dan memperbaiki warna air limbah kemudian 

menguraikan bahan, meningkatkan populasi bakteri baik di dalam air, serta 

menjaga kestabilan pH air. 

 

2.3.3 Bioflok dari bakteri Bacillus sp 

 

Bacillus sp merupakan genera bakteri yang dapat menggunakan komponen karbon 

dan juga memiliki kemampuan untuk mengoksidasi substrat yang mengandung 

rantai C (Stolp, 1988). Bakteri Bacillus sp dapat menghasilkan PHB 

(polyhydroxybutyrat) dan mampu merombak protein (Moriarty, 1996). Berbagai 

manfaat yang dihasilkan dari PHB antara lain sebagai cadangan energi bagi ikan, 

dapat terurai dalam pencernaan, meningkatkan asam lemak, serta mampu 

meningkatkan pertumbuhan ikan (de Schryver, 2008). 

 

Penggunaan bakteri jenis Bacillus sp dapat memperbaiki kualitas air karena dapat 

mendekomposisi materi organik, menekan pertumbuhan pathogen serta 
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menyeimbangkan komunitas mikroba sehingga dapat menyediakan lingkungan 

yang lebih baik bagi ikan (Irianto, 2003). Bioflok yang didominasi oleh bakteri 

mengandung protein sebesar 38-42% sedangkan bioflok yang didominasi oleh 

diatom mengandung protein sebesar 26% (de Schryver, 2008). 

 

2.4 Sumber Nitrogen  

 

Nitrogen dalam sistem akuakultur terutama berasal dari pakan buatan yang 

biasanya mengandung protein dengan kisaran 13-60% (2-10% N) tergantung pada 

kebutuhan dan stadia organisme yang dikultur (Avnimeleeh dan Ritvo, 2003; 

Gross dan Boyd 2000; Stickney, 2005). Dari total protein yang masuk ke dalam 

sistem budidaya, sebagian akan dikonsumsi oleh organisme budidaya dan sisanya 

terbuang kedalam air. Protein dalam pakan akan dicerna namun hanya 20-30% 

dari total nitrogen dalam pakan dimanfaatkan menjadi biomasa ikan (Brune et al., 

2003). Katabolisme protein dalam tubuh organisme akuatik menghasilkan 

ammonia sebagai hasil akhir dan diekskresikan dalam bentuk ammonia (NH3) 

tidak terionisasi melalui insang (Ebeling et al., 2006; Hargreaves, 1998). Pada saat 

yang sama, bakteri memineralisasi nitrogen organik dalam pakan yang tidak 

termakan dan feses menjadi ammonia. 

 

Aplikasi pakan berprotein tinggi dalam sistem budidaya akan menghasilkan 

akumulasi ammonia baik sebagai hasil ekskresi dari organisme yang dikultur 

maupun hasil mineralisasi bakteri. Dalam air, ammonia berada dalam dua bentuk 

yaitu ammonia tidak terionisasi (NH3) dan ammonia terionisasi (NH4
+
). Jumlah 

total kedua bentuk ammonia ini disebut juga dengan total ammonia nitrogen atau 

TAN (Ebeling et al., 2006). Konsentrasi relatif dari kedua bentuk ammonia 
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terutama tergantung pada pH, temperatur dan salinitas. Keberadaan ammonia 

tidak terionisasi didalam media budidaya sangat dihindari karena bersifat toksik 

bagi organisme akuatik bahkan pada konsentrasi yang rendah. Oleh karenanya 

dilakukan penerapan teknologi bioflok untuk mengatasi permasalahan limbah 

amoniak tersebut. Secara teoritis Ebeling et al. (2006) menyatakan bahwa 

immobilisasi ammonia oleh bakteri heterotrof 40 kali lebih cepat daripada oleh 

bakteri nitrifikasi.  

 

2.5 Sumber Karbon 

 

Molase merupakan hasil samping industri gula yang mengandung senyawa 

nitrogen, trace elemnet, dan kandungan gula yang cukup tinggi terutama 

kandungan sukrosa sekitar 34% dan kandungan tota karbon sekitar 37% 

(Susiastuti, 1998). Molase adalah salah satu sumber karbon yang dapat digunakan 

untuk mempercepat penurunan konsentrasi N-anorganik didalam air. Oleh karena 

itu, penambahan molase kedalam media budidaya dapat menurunkan ammonia 

dan peningkatan pertumbuhan ikan sehingga dapat meningkatkan produksi ikan. 

 

Pakan buatan yang digunakan dalam kegiatan akuakultur umumnya mengandung 

protein yang cukup tinggi dengan kisaran 18-50% (Craig dan Helfrich, 2002) 

dengan rasio C/N kurang dari 10 (Azim et al., 2007). Peningkatan rasio C/N 

dalam air untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri heterotrof dapat dilakukan 

dengan mengurangi kandungan protein dan meningkatkan kandungan karbohidrat 

dalam pakan (Azim et al., 2007; Tacon et al., 2004) atau dengan menambahkan 

sumber karbohidrat secara langsung kedalam air (Avnimelech, 2007: Samocha et 

al., 2007). Sumber karbohidrat dapat berupa gula sederhana seperti gula pasir atau 
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molase (Ekasari, 2008; Kuhn et al., 2008, 2009; Samocha et al., 2007), atau 

bahan-bahan pati seperti tepung tapioka, tepung jagung, tepung terigu dan sorgum 

(Avnimelech, 1999; Hari et al., 2004; Van Wyk & Avnimelech, 2007). 

 

Teknologi bioflok terbukti sangat bermanfaat pada budidaya ikan, baik secara 

ekonomis maupun ekologis (Avnimelech, 1999; De Schryver et al., 2008; dan 

Crab et al., 2007). Purnomo (2012) menyatakan bahwa penambahan sumber 

karbohidrat mampu meningkatkan kelimpahan bakteri pada media budidaya dan 

berpengaruh terhadap hasil produksi. 

 


