
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Kualitas perairan merupakan faktor utama yang harus dipenuhi sebelum 

menjalankan aktivitas budidaya. Air yang digunakan untuk keperluan budidaya 

perikanan tidak sekedar air (H2O), karena air mengandung banyak ion-ion unsur 

yang kemudian menentukan apakah lingkungan tersebut cocok untuk kegiatan 

budidaya.  Suatu perairan dikatakan baik apabila mengandung banyak nutrien atau 

unsur hara yang dapat mendukung kehidupan organisme dalam air terutama 

fitoplankton. Sebagai produsen primer, fitoplankton dapat melakukan proses 

fotosintesis untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan 

bantuan sinar matahari. Hasil fotosintesis dari produsen akan digunakan bagi 

fitoplankton itu sendiri dan oleh organisme lain. 

Keberadaan fitoplankton di suatu perairan selain memberikan dampak 

positif, disatu sisi juga memberikan dampak negatif bagi ekosistem perairan. 

Peningkatan populasi fitoplankton secara berlebihan yang diikuti dengan 

keberadaan jenis fitoplankton beracun akan menyebabkan ledakan populasi alga 

berbahaya yang dikenal dengan Harmful Algal Blooms (HABs) (Agustina, 2005). 

Menurut Muawwanah dkk (2008), (HABs) adalah suatu fenomena blooming 

fitoplankton toksik yang dapat menyebabkan kematian biota lain di perairan.  
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Fenomena HABs dan peningkatan kadar nutrien “eutrofikasi” di perairan, 

adalah dua hal yang saling berhubungan. Tingginya nutrien di perairan menjadi 

salah satu faktor pemicu terjadinya ledakan fitoplankton berbahaya (HABs) yang 

dapat mengakibatkan ketidak seimbangan ekosistem perairan. Pemberian pakan 

dan masukan limbah organik pada kegiatan budidaya, merupakan penyumbang 

terbesar peningkatan nutrien di perairan. Salah satunya adalah kegiatan budidaya 

di karamba jaring apung (KJA). Menurut Rokhim (2009), hal yang sangat penting 

untuk dipahami dalam sistem budidaya adalah harus terdapatnya keseimbangan 

antara organisme dan unsur hara (kimia) perairan.  

Pantai Ringgung merupakan sentral budidaya perikanan karamba jaring 

apung (KJA) di Provinsi Lampung. Budidaya perikanan di KJA ini, terfokus pada 

kegiatan pembesaran. Pemberian pakan secara rutin merupakan kegiatan utama 

untuk mendukung pembesaran ikan budidaya, baik berupa ikan runcah, atau pun 

pakan berupa pelet. Namun, tidak semua pakan yang diberikan dimakan oleh ikan 

budidaya. Akibatnya, tidak sedikit sisa pakan yang tidak termakan dan juga feses 

ikan mengalami menumpukan di dasar perairan sekitaran KJA Pantai Ringgung.  

Perkembangan unit karamba jaring apung (KJA) di Pantai Ringgung yang 

kurang terkendali banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 

perairan. Dampak negatif ini timbul akibat kurang diperhatikannya prinsip-prinsip 

teknologi dalam budidaya ikan dengan sistem karamba jaring apung (Nastiti dkk, 

2001). Menurut Garno (2000), kegiatan budidaya ikan dalam KJA merupakan 

penyumbang limbah domestik terbesar, yaitu sekitar 80%. Pemberian pakan 

berlebihan dapat menurunkan kualitas air karena dapat meningkatkan kelimpahan 
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fitoplankton dan menurunkan konsentrasi oksigen terlarut pada malam hari 

Ghufran dan Andi (2007).  

Ledakan fitoplankton berbahaya (HABs), tidak terlepas dari faktor fisika air 

(suhu dan kecerahan) yang juga berperan dalam meningkatkan kelimpahan 

fitoplankton HABs di perairan. Menurut Maso dan Garces (2006), faktor utama 

penyebab terjadinya HABs di perairan laut diantaranya adalah faktor suhu, 

kecerahan, salinitas, dan nitrat. Hal ini didukung oleh pernyataan Sutomo (2005) 

bahwa salinitas, pH, zat hara, suhu, kecerahan dan sumber karbon berpengaruh 

pada pertumbuhan fitoplankton. 

 

1.2.    Perumusan Masalah 

 

   Meningkatnya pengembangan Karamba Jaring Apung (KJA) di Pantai 

Ringgung memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian 

masyarakat di sekitar Pantai Ringgung. Namun hal ini juga menimbulkan dampak 

negatif. Pembangunan KJA di Pantai Ringgung, cenderung mengabaikan 

menejemen budidaya, akibatnya dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan 

itu sendiri. Kegiatan budidaya di KJA saat ini, kurang dalam memperhatikan 

bagaimana pentingnya menejemen dalam pembudidayaan, sehingga perlu ada 

pengkajian khusus untuk mengetahui hubungan kualitas air terhadap potensi 

ledakan populasi alga berbahaya (Harmful Algal Blooms). 

   Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan 

budidaya (kualitas air) KJA Pantai Ringgung yang berpotensi memicu terjadinya 

HABs. Identifikasi dilakukan dari beberapa objek pengamatan, diantaranya: Suhu, 

DO, kecerahan, pH, salinitas, fosfat, nitrat, nitrit dan amonia serta jenis 

fitoplankton yang banyak terdapat pada lingkungan budidaya. Indikator kualitas 

http://ilmukelautan.com/oseanografi/kimia-oseanografi/412-salinitas-air-laut
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air ini sangat penting karena parameter fisika dan kimia air mempengaruhi 

keberadaan organisme yang hidup di perairan tersebut, yang dalam hal ini adalah 

perairan di sekitar  KJA Pantai Ringgung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir rumusan masalah 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kualitas air di sekitaran lokasi karamba jaring apung (KJA) 

Pantai Ringgung. 

2. Mengetahui kelimpahan fitoplankton yang potensial berbahaya (HABs) di 

Pantai Ringgung. 

3. Menganalisis hubungan kualitas air yang mengakibatkan terjadinya Harmful 

Algal Blooms (HABs) di Pantai Ringgung. 

 

I.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

parameter kualitas lingkungan (perairan) yang baik untuk dijadikan lokasi 

budidaya ikan pada karamba jaring apung (KJA). Sehingga upaya perbaikan hasil 

budidaya dan kelestarian lingkungan dapat terealisasikan. 
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I.5.   Hipotesis 

H0  (r=0): Tidak ada pengaruh kualitas air terhadap kelimpahan fitoplankton 

berbahaya (HABs) di Pantai Ringgung. 

H1  (r≠0): Terdapat pengaruh kualitas air terhadap kelimpahan fitoplankton 

berbahaya (HABs) di Pantai Ringgung. 


