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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan pokok dalam pengembangan industri budidaya 

perikanan. Bagi biota air, air berfungsi sebagai media baik internal maupun 

eksternal. Sebagai media internal, air berfungsi sebagai bahan baku untuk reaksi 

di dalam tubuh, pengangkut bahan makanan ke seluruh tubuh dan pengangkut sisa 

metabolisme untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Sementara sebagai media 

eksternal, air berfungsi sebagai habitatnya. Oleh karena itu peran air sangat 

penting dan esensial dalam kehidupan biota air, maka kualitas dan kuantitasnya 

pun harus terjaga sesuai kebutuhan ikan (Darti, 2005).     

Intensifikasi budidaya melalui padat tebar dan laju pemberian pakan yang 

tinggi dapat menimbulkan masalah pada kualitas air. Ciri dari tingginya 

peningkatan produksi budidaya intensif yaitu meningkatnya padat tebar yang 

diikuti dengan peningkatan jumlah pakan yang menimbulkan peningkatan limbah 

budidaya (Avnimelech, 2005). Ikan memakan sebagian besar pakan yang 

diberikan tetapi persentase terbesar diekskresikan menjadi buangan metabolisme 

yang banyak mengandung amoniak (Effendi, 2003).  

Amoniak merupakan parameter kualitas air yang berperan penting bagi 

ikan dalam kegiatan budidaya. amoniak yang tinggi menyebabkan toksisitas dan 

berpengaruh langsung terhadap ikan dengan rusaknya jaringan insang, sehingga 

fungsinya sebagai alat pernafasan akan terganggu (Rully, 2011). 
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Untuk mengurangi amoniak  dalam air maka dilakukan penambahan 

biofilter ke dalam sistem resirkulasi guna mengikat amoniak yang beracun. Kijing 

termasuk hewan filter feeder yang mampu menyaring partikel berukuran antara 

0.1 – 50.0 µm dari badan air, selanjutnya pada ukuran partikel > 4.0 µm mampu 

memfiltrasi hingga mencapai 100%. Karnaukhov (1979) menyatakan bahwa jenis 

kerang Anadonta mampu menyaring air sampai 40 l/hari dan dapat mengekstrak 

bahan bahan bersifat koloid, kandungan bahan organik baik tersuspensi maupun 

partikel.  

Mathlubi (2006), menyatakan bahwa jenis dan ukuran substrat 

merupakan salah satu faktor ekologi yang mempengaruhi bahan organik dan 

penyebaran organisme makrozoobentos. Semakin halus tekstur substrat maka 

semakin besar kemampuannya untuk menjebak bahan organik, selain itu 

makrobenthos yang mempunyai sifat penggali pemakan deposit cenderung 

melimpah pada sedimen lumpur dan sedimen lunak yang merupakan daerah yang 

mengandung bahan organik yang tinggi. 

 Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan lingkungan budidaya ikan, 

Suwignyo et al., (2005) menyatakan bahwa kijing mempunyai potensi ekonomis 

dan mempunyai prospek yang baik untuk dimanfaatkan sebagai biofilter untuk 

menjernihkan air dengan menyaring air 300 ml/jam.  

Usaha yang dapat dilakukan adalah mengaplikasikan sistem resirkulasi 

akuakultur. Hasil dari penambahan biofiltrasi dalam mereduksi amoniak hanya 

mampu hingga 58% (Setijaningsih, 2009). Hasil penelitian Setijaningsih tersebut 

belum cukup optimal dalam mereduksi amoniak sehingga pentingnya dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai penambahan filter pada sistem resirkulasi, oleh 
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karena itu penelitian ini berusaha untuk mempelajari efektifitas biofilter dan 

mereduksi amonia dengan memanfaatkan kijing lokal (Pilsbryoconcho exilis) dari 

sebuah sistem resirkulasi. 

 

1.2.  Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Mengetahui laju penurunan amoniak dengan penggunaan biofilter kijing  

air tawar (Pilsbryoconcho exilis) dalam sistem resirkulasi. 

2. Menentukan jumlah kijing air tawar (Pilsbryoconcho exilis) yang efektif 

untuk penurunan amoniak pada sistem resirkulasi. 

 

1.3.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh 

pembudidaya tentang manfaat kijing air tawar (Pilsbryoconcha exilis) sebagai 

biofilter yang mampu mengurangi kandungan amoniak pada sistem resirkulasi. 

1.4.   Kerangka Pemikiran.  

Peningkatan produksi budidaya ikan secara intensif dengan padat tebar 

yang tinggi akan mengakibatkan penumpukkan limbah sisa pakan yang tinggi. 

Limbah sisa pakan dan sisa metabolisme merupakan produk yang mengakibatkan 

timbulnya amoniak. Amoniak yang tidak teroksidasi oleh bakteri dalam jangka 

waktu yang lama akan bersifat racun. Tingginya kandungan amoniak dalam 

perairan akan mempengaruhi pertumbuhan ikan karena dapat mereduksi masukan 

oksigen yang disebabkan kerusakan pada insang, ikan mudah terserang penyakit, 

dan menghambat laju pertumbuhan. Widayat et al., (2010) menyatakan bahwa 
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amoniak di perairan berasal dari sisa feses, metabolisme, dan sisa pakan yang  

mengendap di dasar kolam budidaya. Selain itu yang mengakibatkan 

meningkatnya amoniak di perairan yakni tidak berfungsinya filter dengan baik, 

serta pergantian air kolam yang tidak rutin (Djokosetiyanto et al., 2006). 

Permasalahan tentang kandungan amoniak pada kegiatan budidaya 

perikanan di atas dapat diatasi dengan cara memanfaatkan filter, baik secara 

fisika, kimia, dan biologi. Filter yang biasa digunakan dalam sistem ini adalah 

filter biologi (biofilter), filter yang menggunakan organisme atau mahluk hidup 

yang dalam proses penyaringan bahan pencemaran di manfaatkan untuk proses 

biologis. Filter biologi adalah filter alami dengan memanfaatkan biota-biota air 

salah satunya adalah Pilsbryoconcha exilis sebagai filter feeder dan 

dikombinasikan dengan sistem resirkulasi sehingga efisien dalam penggunaan air. 

Pilsbryoconcha exilis juga mempunyai nilai ekologis dalam mengurangi 

pencemaran lingkungan karena dapat digunakan mengurangi logam berat (Hasim, 

2010); dan mengurangi phytoplankton (Wu et al., 2005).   

Biofilter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pemanfaatan 

kijing air tawar (Pilsbryoconcho exilis) sebagai filter feeder yang di padukan 

dengan sistem resirkulasi air. Penerapkan sitem resirkulasi dengan penambahan 

biofilter berfungsi mengurangi bahan organik terlarut melalui penyerapan.Kijing 

air tawar bersifat filter feeder, mekanisme makan bergabung dengan mekanisme 

pernafasan. Zat-zat makanan seperti fitoplankton serta organisme mikroskopik 

lain akan ikut tersaring dan kemudian diubah menjadi jaringan tubuh ketika kijing 

menyaring air (Karnaukhof, 1979). Kijing air tawar bermanfaat secara ekologis 

karena mampu menjernihkan air berkat efisiensinya menyaring partikel-partikel 
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tersuspensi dan alga. Kijing air tawar menyukai perairan yang mengandung bahan 

organik total yang tinggi dan substrat liat atau berlumpur. Kijing biasanya hidup 

pada substrat dasar sungai, pada areal lumpur yang didominasi pasir berlumpur. 

Kondisi ini sesuai dengan namanya (mudflat mussel). Adanya pasir akan 

meningkatkan pertukaran massa air dan tersedianya oksigen sehingga baik bagi 

pertumbuhan dan kehidupan Kijing (Suwignyo et al., 2005). Pola distribusinya 

memencar dengan populasi berkelompok pada habitatnya. Dari sistem sirkulasi 

dengan penambahan biofilter tersebut diharapkan mampu untuk menjaga kualiatas 

air agar tetap terjaga kualitasnya.  

Dalam penelitian ini kijing yang digunakan dalam setiap perlakuan yaitu 

100, 150 dan 200 individu kijing air tawar. Perlakuan yang diterapkan pada 

penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di IPB 

dengan skala laboratorium (Putra et al., 2011). Perlunya penelitian lebih lanjut 

mengenai penerapan kijing lokal sebagai biofilter pada budidaya ikan dalam skala 

lapang dirasa untuk dilakukan. 
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               Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.5.    Hipotesis 

Adapun hipotesis perlakuan yang digunakan yaitu : 

H0 : i  = 0   Tidak ada pengaruh penggunaaan kijing air tawar (Pilsbryoconcha 

exilis) sebagai biofilter dalam mereduksi amoniak. 

H1 : i  ≠ 0   Ada pengaruh penggunaan kijing air tawar (Pilsbryoconcha exilis) 

sebagai biofilter dalam mereduksi amoniak.  

 

 

 


