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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Budidaya ikan merupakan kegiatan pemeliharaan ikan dalam lingkungan yang 

terkontrol. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah 

pemberian pakan.Manajemen pemberian pakan yang kurang tepat akan 

berdampak buruk bagi lingkungan budidaya. Hal ini erat kaitannya dengan 

akumulasi unsur hara yang masuk ke dalam area budidaya. Selain itu kondisi 

lingkungan yang sering berubah seiring dengan pemanasan global.Perubahan 

lingkungan karena alam atauperilaku manusia dapat memicuterjadinya ledakan 

populasi fitoplankton yang terkenal dengan sebutan“Harmful Algal Blooms” 

(HABs). 

 

Ledakan fitoplankton dapat dipicu oleh meningkatnya unsur hara dalam perairan. 

Mengingat bahan-bahan tersebut sangat penting bagi perkembangan dan 

pertumbuhan fitoplankton, maka hubungan antara kesuburan perairan dengan 

kondisi komunitas fitoplankton sangat erat (Qiptiyah, et al., 2008).Fitoplankton 

yang jumlahnya melebihi batas normal akan mengganggu keberadaan komunitas 

lainnya di perairan. Salah satu dampaknya adalah akanmengurangi kadar oksigen 

yang ada di perairan. Praseno(2000) menyatakan bahwa fitoplankton umumnya 

berdampak positif bagi kehidupan di laut. Namun demikian ledakan populasi dari 
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beberapa jenis fitoplankton dapat berdampak negatif. Karena jika fitoplankton 

berbahaya ada di dalam budidaya maka akan mengganggu keberlangsungan ikan 

budidaya.  

 

Salah satu pantai di Teluk Lampung yang digunakan untuk budidaya ikan adalah 

Pantai Ringgung.Fenomena Harmful Algal Blooms (HABs) di Perairan Teluk 

Lampung pernah terjadi pada tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00di 

sejumlah titik(Mu’awwanah, 2012).Kondisi perairan diawali dengan perubahan 

warna air laut menjadi cokelat kemerahan diikuti dengan kematian ikan secara 

massal. Tidak hanya kematian ikan-ikan liar, melainkan ikan yang dipelihara 

dalam karamba juga.Perubahan warna air laut menjadi cokelat kemerahan ini 

diakibatkan oleh blooming plankton Cochclodinium polykrikoides.Fenomena 

serupa pernah terjadi di dekat Pantai Ringgung Teluk Lampung, tepatnya di Teluk 

Hurun.Hasani, et al.(2012) menduga bahwa terjadinya berbagai ledakan 

fitoplankton dapat terjadi akibat peningkatan masukan bahan-bahan pencemar 

baik dari sumber alami maupun antropogenik. 

 

Ledakan fitoplankton di luar ambang batas normal di perairan dapat menjadi 

masalah yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan. Karena hal tersebut akan 

mengganggu keberlangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Berkurangnya 

oksigen terlarut, intensitas cahaya yang masuk ke perairan dan meningkatnya 

fitoplankton yang beracun dapat mengakibatkan kematian pada ikan budidaya. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Kegiatan usaha budidaya ikan tidak terlepas dari manajemen pemberian pakan. 

Jumlah pakan yang diberikan, hanya sekitar 59,5% yang dimakan oleh ikan dan 

19% digunakan untuk metabolisme bagi pertumbuhan ikan (lihat gambar 1). 

Pakan yang tidak termakan dan sisa metabolisme akan meningkatkan unsur hara 

di perairan, sehingga terjadi pengayaan nutrien dan bahan organik dalam kolom 

air. Pengayaan nutrien dalam kolom air dapat meningkatkan pertumbuhan 

fitoplankton, sehingga akan terjadi ledakan fitoplankton yang juga dapat memicu 

kemunculan fitoplankton berbahaya.Beberapa jenis fitoplankton dari kelompok 

Diatome dan Dinoflagellata dapat berbahaya dan merusak ekosistem perairan 

dalam kondisi berlimpah dan menghasilkan racun. Racun yang dihasilkan dapat 

menyebabkan kematian ikan. 

 
Gambar. 1 Distribusi pakan pada ikan (sumber www.scotland.gov.uk) 

 

Informasi tentang kematian ikan yang disebabkan fitoplanktonberbahaya belum 

banyak dibahas. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui 

pengaruh kemunculan fitoplankton berbahaya (HABs) terhadap tingkat kematian 

ikan dalam budidaya ikan di sekitar Pantai Ringgung (Gambar 2). 
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Gambar 2. Bagan alir perumusan  masalah 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelimpahan fitoplankton yang berpotensi sebagai fitoplankton 

berbahaya (HABs)di sekitar lokasi budidaya dalam KJA Pantai Ringgung 

Teluk Lampung. 

2. Menganalisis pengaruhkemunculan fitoplankton berbahaya (HABs) 

terhadaptingkat kematian ikan dalam Karamba Jaring Apung di Pantai 

Ringgung Teluk Lampung. 

 

Budidaya Ikan di KJA 

Pemberian Pakan 

59,5% termakan 40,5% tidak termakan 

Pertumbuhan Ikan 

Pertumbuhan Fitoplankton 

40,5% menjadi 

feses 19% metabolisme 

Fitoplankton Berbahaya 

Kematian Ikan 

eutrofikasi 

Limbah di pantai dari daratan 

Unsur Hara 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan informasi tentang 

fitoplankton berbahaya yang menyebabkan kematian ikan. Dengan begitu dapat 

menjadi acuan sebagai upaya dalam optimalisasi hasil panen ikan budidaya. 

 

 

E. Hipotesis 

 H0 = Tidak ada pengaruh kemunculan fitoplankton berbahaya  

    (HABs) terhadap tingkat kematian ikan 

 H1 = Terdapat  pengaruh kemunculan fitoplankton berbahaya 

    (HABs) terhadap tingkat kematian ikan 

 


