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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya ikan secara intensif lebih efesien dalam memproduksi ikan, namun  

tidak terlepas dari limbah. Peningkatan produksi dalam budidaya intensif, 

dicirikan dengan tingginya padat tebar yang diikuti dengan peningkatan jumlah 

pakan yang dapat menimbulkan peningkatan limbah budidaya (Avnimelech, 

2005; Shafrudin et al., 2006). Ikan mengeluarkan limbah dari sisa pakan dan 

metabolisme yang banyak mengandung amonia (Effendi, 2003). Ikan 

mengeluarkan 80-90% amonia melalui proses osmoregulasi, feses dan dari urin. 

Peningkatan limbah organik akan meningkatkan kadar amonia (Rully, 2011).  

Amonia merupakan parameter kualitas air yang berperan penting bagi ikan 

dalam kegiatan budidaya. Menurut Pillay (2004), konsentrasi amonia yang toksik 

dalam periode waktu yang singkat berkisar antara 0,6-2,0 mg/l. Permasalahan 

yang biasa dihadapi adalah cepatnya akumulasi limbah dari residu pakan dan hasil 

metabolisme ikan. Amonia akan terakumulasi dalam sistem resirkulasi dan dapat 

mencapai konsentrasi yang merugikan ikan jika terlalu berlebihan. Adanya 

amonia yang tinggi menyebabkan toksisitas dan berpengaruh langsung terhadap 

ikan dengan rusaknya jaringan insang, sehingga fungsinya sebagai alat pernafasan 

akan terganggu (Hastuti Sri dan Subandiyono, 2011; Rully, 2011). Untuk 

mengurangi amonia  dalam air maka dilakukan penambahan biofiltrasi ke dalam 
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sistem resirkulasi guna mengikat amonia yang beracun. Sistem resirkulasi adalah 

salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas air, dimana 

memanfaatkan kembali air yang sudah digunakan dengan cara memutar air secara 

terus-menerus (Djokosetiyanto et al., 2006; Fauzzia et al., 2013), sehingga sistem 

ini bersifat hemat air (Sidik, 2002; Djokosetiyanto et al., 2006; Prayogo et 

al.,2012). Biofiltrasi amonia  yakni mengoksidasi amonia menjadi nitrit kemudian 

menjadi nitrat. 

Penambahan biofitrasi dalam mereduksi amonia hanya mampu hingga 58% 

(Setijaningsih, 2009). Hal tersebut belum cukup optimal dalam mereduksi amonia 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan filter pada 

sistem resirkulasi, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penambahan filter ini 

diharapkan dapat meningkatkan laju reduksi amonia pada sistem resirkulasi.  

 

 

1.2 Tujuan  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengurangan amonia pada sistem resirkulasi dengan penggunaan filter 

yang berbeda. 

2. Jenis filter yang efektif untuk pengurangan amonia pada sistem resirkulasi. 

 

 

1.3 Maanfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh 

mahasiswa dan pembudidaya mengenai manfaat filter maupun jenis media filter 

yang mampu mengurangi kandungan amonia pada sistem resirkulasi. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Kondisi lingkungan di perairan sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

budidaya. Kandungan limbah dalam air cukup tinggi, sehingga menimbulkan 

penurunaan kualitas air. Limbah tersebut berasal dari sisa pakan dan sisa 

metabolisme, salah satu bahan organik yang dihasilkan dari sisa pakan dan 

metabolisme adalah amonia. Amonia yang tidak teroksidasi oleh bakteri dalam 

waktu terus-menerus dengan jangka waktu yang lama akan bersifat racun. 

Tingginya konsentrasi amonia  dapat menyebabkan kerusakan pada insang, ikan 

mudah terserang penyakit, dan menghambat laju pertumbuhan (Hastuti Sri dan 

Subandiyono, 2011; Rully, 2011). Permasalahan ini dapat diatasi dengan 

menerapkan sistem resirkulasi dengan penambahan filter. Filter berfungsi 

mengurangi bahan organik terlarut melalui penyerapan. Filter yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti zeolit, arang, dan pecahan karang. Zeolit dan pecahan 

karang bekerja dengan memanfaatkan kemampuan pertukaran ion, sedangkan 

arang aktif memiliki daya serap cukup tinggi (Ristiana et al, 2009; Silaban et al., 

2012). Sistem resirkulasi dengan penambahan filter tersebut diharapkan mampu 

untuk menjaga kualitas air agar tetap baik. 
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Gambar  1. Kerangka Pikir 

 

1.5 Hipotesis 

Adapun hipotesis perlakuan yang digunakan yaitu : 

H0 : i  = 0    Tidak ada pengaruh penggunaaan filter  yang berbeda dalam 

pengurangan amonia. 

H1 : i  ≠ 0    Minimal ada satu pengaruh penggunaan filter yang berbeda dalam 

pengurangan amonia.   
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