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PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Kualitas air memegang peranan penting dalam bidang perikanan terutama untuk 

kegiatan budidaya serta dalam produktifitas hewan akuatik. Parameter kualitas air 

yang sering diamati antara lain suhu, kecerahan, pH, DO, CO2, alkalinitas, kesadahan, 

fosfat, nitrogen dan lainnya (Imam, 2010). Pengaruh kualitas air terhadap kegiatan 

budidaya sangatlah penting, sehingga pengawasan terhadap parameter kualitas air 

mutlak dilakukan oleh pembudidaya. 

Amonia (NH3) merupakan salah satu parameter kualitas air yang merupakan masalah 

besar bagi ikan dan dalam kegiatan budidaya ikan. Menurut Pillay (2004), konsentrasi 

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

Adanya amonia dalam perairan, selain menyebabkan toksisitas tinggi, konsentrasi 

amonia juga membahayakan bagi ikan. Pengaruh langsung dari kadar amonia tinggi 

yang belum mematikan adalah rusaknya jaringan insang, yaitu lempeng insang 

membengkak sehingga fungsinya sebagai alat pernafasan akan terganggu (Rully, 

2011).  

Amonia yang ada di perairan berasal dari sisa metabolisme ikan yang terlarut dalam 

air, feses ikan, serta dari makanan ikan yang tidak termakan dan mengendap di dasar 
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kolam budidaya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan konsentrasi amonia 

meningkat antara lain membusuknya makanan ikan yang tidak termakan, menurunnya 

kadar DO pada kolam yang apabila oksigen terlarut berkisar antara 1-5 ppm 

mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat sedangkan oksigen terlarut yang 

kurang dari 1 ppm dapat bersifat toksik bagi sebagian besar spesies ikan (Rully, 2011). 

Selain dua faktor tersebut, hal yang dapat meningkatkan konsentrasi amonia ialah 

filter yang tidak bekerja dengan baik, serta pergantian air kolam yang tidak rutin. 

Presentase pengurangan amonia menunjukkan seberapa besar amonia yang dikurangi 

oleh sistem akuaponik, semakin tinggi presentase pengurangan amonia maka akan 

semakin rendah konsentrasi amonia pada media budidaya ikan.  

Tumbuhan akuatik mengambil nitrogen dalam bentuk amonia maupun nitrat. 

Keberadaan tanaman akuatik berpengaruh terhadap kondisi fisika, kimia, dan biologis 

suatu ekosistem perairan. Oleh karena itu, tanaman akuatik dapat digunakan untuk 

mengelola ekosistem perairan. 

Sistem akuaponik mengurangi amonia dengan menyerap air buangan budidaya atau air 

limbah dengan menggunakan akar tanaman sehingga amonia yang terserap mengalami 

proses oksidasi dengan bantuan oksigen dan bakteri, amonia diubah menjadi nitrat. 

Pada kegiatan budidaya dengan sistem tanpa pergantian air, bakteria memiliki peranan 

penting dalam menghilangkan partikel amonia melalui proses nitrifikasi (Rully, 2011). 

Tanaman kangkung merupakan tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan 

ditanam sebagai makanan.Kangkung banyak dijual di pasar-pasar.Kangkung banyak 

terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayur-sayur
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
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mana-mana terutama di kawasan perairan. Struktur kangkung memiliki akar yang 

tidak kuat dan mudah dalam pemeliharaannya. Seperti tanaman pada umumnya 

tanaman kangkung membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nutrisi tanaman 

kangkung diperoleh dari penyerapan oleh akar-akar tanaman kangkung terhadap 

nutrisi yang ada. Pada sistem akuaponik tanaman menyerap nitrat yang ada pada 

perairan. 

Nitrat yang dihasilkan dari proses nitrifikasi tersebut dimanfaatkan sebagai sumber 

nutrisi oleh tanaman kangkung. Setelah proses tersebut maka air yang telah diserap 

limbahnya oleh tanaman air pada sistem akuaponik dapat kembali dialirkan pada 

kolam budidaya sehingga tidak memberikan pengaruh yang buruk berupa penurunan 

kualitas air dan konsentrasi amonia menurun.  

Penggunaan kangkung dalam sistem akuaponik mampu mengurangi limbah nitrogen 

budidaya ikan hingga 58% (Setijaningsih, 2009). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jumlah rumpun kangkung yang 

paling efektif dalam mengurangi amonia sehingga sistem akuaponik dapat menjadi 

alternatif pemecahan masalah dalam mengelola air limbah hasil budidaya khususnya 

dalam mengurangi amonia yang ada. 

 

1.2  Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 

(1) Mengetahui manfaat penggunaan tanaman kangkung terhadap pengurangan 

konsentrasi amonia pada sistem akuaponik. 
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(2) Mengetahui jumlah batang per rumpun terbaik tanaman kangkung pada sistem 

akuaponik guna mengurangi konsentrasi amonia. 

1.3  Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pemanfaatan tanaman kangkung pada sistem akuaponik guna mengurangi amonia. 

1.4  Kerangka Pikir 

Kegiatan budidaya tidak terlepas dari limbah sebagai hasil buangan budidaya 

tersebut.Limbah budidaya dapat berupa feses ikan budidaya, sisa makanan ikan yang 

tidak termakan, dan hasil metabolisme ikan. Limbah yang ada pada wadah budidaya 

menyebabkan terbentuknya amonia. Amonia yang terdapat pada wadah budidaya 

berdampak buruk bagi organisme budidaya, maupun bagi kualitas air budidaya. 

Amonia yang ada, apabila tidak terurai menyebabkan kualitas air budidaya menurun 

dan toksik bagi ikan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah limbah amonia ialah menggunakan sistem akuaponik. 

Sistem akuaponik memanfaatkan tanaman guna mengurangi limbah yang ada melalui 

penyerapan oleh akar-akar tanaman. Pada penelitian ini menggunakan tanaman 

kangkung sebagai filter alami. Kangkung juga termasuk tanaman dengan akar yang 

tidak terlalu kuat yang merupakan salah satu syarat untuk dipelihara dalam sistem 

akuaponik dengan menggunakan sistem filter yang sederhana  jumlah batang per 

rumpun yang digunakan juga dibuat berbeda. Setelah pemanfaatan sistem akuaponik 
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dalam pemeliharaan ikan diintegrasikan limbah yang ada mengalami pengurangan 

sehingga kualitas air kembali dalam kondisi baik. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pemanfaatan tanaman kangkung yang digunakan pada sistem akuaponik dalam 

mengurangi amonia, sehingga kualitas air pada kegiatan budidaya ikan dapat terjaga 

dengan baik.Kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar 1. Kerangka Pikir 
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1.5  Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0  :Tidak ada manfaat penggunaan tanaman kangkung untuk mengurangi konsentrasi 

amonia pada sistem akuaponik. 

H1  :Minimal ada satu perbedaan jumlah rumpun tanaman kangkung yang bermanfaat 

guna mengurangi konsentrasi amonia pada sistem akuaponik. 

 

 

 

 

 


