
8 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.      Sistem Resirkulasi  

Menurut Lukman (2005) Recirculation Aquaculture System merupakan 

teknik budidaya yang menggunakan teknik akuakultur dengan kepadatan tinggi di 

dalam ruang tertutup (indoor), serta kondisi lingkungan yang terkontrol sehingga 

mampu meningkatkan produksi ikan pada lahan dan air yang terbatas. Hambatan 

yang sering terjadi pada usaha budidaya ketersedian lahan dan air. Resirkulasi 

merupakan peluang alternatif model budidaya yang memanfaatkan air secara 

berulang (Akbar, 2003).  

Sistem resirkulasi terdiri dari dua jenis yakni sistem sirkulasi tertutup yang 

mendaur ulang 100% air dan sistem sirkulasi semi tertutup yang mendaur ulang 

sebagian air sehingga masih membutuhkan penambahan air dari luar (Sidik, 

2002). Sistem kerja dari resirkulasi adalah air dari media pemeliharaan dialirkan 

melalui pipa pengeluaran air. Sistem resirkulasi merupakan satu kegiatan yang 

mampu mempertahankan kondisi kualitas air pada kisaran optimal. Pengolahan 

limbah pada sistem resirkulasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu filtrasi 

kimia, filtrasi fisika dan filtrasi biologi. Salah satu filtrasi biologi yaitu dengan 

cara penambahan filter dengan menggunakan kijing air tawar tersebut. Salah satu 

teknologi ini memiliki efesiensi yang tinggi pada lahan sempit dan ketersediaan 

air (Nurcahyono dan Kasturi, 2007; Djawad dan Bertha, 2009; Ika dan Rifa’i, 

2012; Prayogo et al.,2012).  
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Amoniak yang dihasilkan dari sisa pakan dan metabolisme ikan dapat 

mengakibatkan penumpukan bahan organik yang menyebabkan terjadinya 

penurunan kualitas air (Putra dan Pamukas, 2011; Prayogo et al.,2012). Untuk 

mempertahankan kualitas air agar tetap layak bagi organisme akuatik salah satu 

cara dengan sistem resirkulasi. Sistem resirkulasi mampu menurunkan tingkat 

konsentrasi amoniak, hingga dalam kisaran 31-43% (Djokosetiyanto et al., 2006; 

Putra dan Pamukas, 2011). Penggunaan sistem resirkulasi diharapkan dapat 

meningkatkan hasil produksi, karena pemanfatan air lebih ramah lingkungan 

untuk pertumbuhan ikan (Zonnefeld et al., 1991).  

 

2.2.      Filter Air 

Darmayanti et al., (2011) menyatakan filter air adalah alat yang digunakan 

untuk menyaring air dengan tujuan memperbaiki kualitas air agar bisa digunakan 

kembali. Filter berfungsi mekanis untuk menjernihkan air dan berfungsi biologis 

untuk menetralisasi senyawa amoniak yang toksik menjadi senyawa nitrat yang 

kurang toksik dalam suatu proses yang disebut nitrifikasi (Widayat et al., 2010). 

Filter dapat melakukan fungsinya dengan tiga cara yaitu serapan (absorbsi), 

jerapan (adsorpsi), dan pertukaran ion.  

Serapan merupakan proses tertangkapnya suatu partikel ke dalam stuktur 

media akibat dari pori-pori yang dimilikinya. Suatu partikel menempel pada suatu 

permukaan yang disebabkan adanya perbedaan muatan lemah di antara dua benda, 

dinamakan dengan proses jerapan. Sedangkan pertukaran ion adalah proses 

dimana  ion-ion yang terjerap pada suatu permukaan filter dengan ion-ion lain 

yang berada dalam air (Yudha, 2009; Silaban et al., 2012).  
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2.3.     Kijing Air Tawar (Pilsbryconcha exilis) 

Kijing air tawar (Pilsbryconcha exilis) termasuk ke dalam filum moluska. 

Ciri umum dari filum ini mempunyai bentuk tubuh bilateral atau simetri, tidak 

beruas-ruas, tubuh lunak dan ditutupi mantel yang menghasilkan zat kapur, bentuk 

kepala jelas, bernapas dengan paru-paru atau insang (Gambar 2). Tubuhnya 

berbentuk pipih secara lateral dan memiliki dua cangkang (valve) yang berengsel 

dorsal dan menutupi seluruh tubuh membuatnya termasuk ke dalam kelas 

Pelecypoda. Famili Unionidae pada umumnya banyak ditemukan di danau, 

sungai, situ atau perairan-perairan tawar lainnya (Suwignyo et al., 1981). 

Klasifikasi kijing lokal adalah sebagai berikut:  

Filum : Moluska  

Kelas : Pelecypoda (Bivalvia)  

Famili : Unionidae  

Genus : Pilsbryoconcha  

Spesies : Pilsbryoconcha exilis 

 

Gambar 2. Kijing lokal  (Pilsbryoconcha exilis) 
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Kijing terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu mantel, insang, dan organ 

dalam. Mantel menggantung di seluruh tubuh, dan membentuk lembaran yang 

luas dari jaringan yang berada di bawah cangkang. Tepi mantel menghasilkan tiga 

lipatan yaitu dalam, tengah, dan luar. Otot radial dan circular terdapat pada 

lapisan dalam, lapisan tengah berfungsi sebagai sensori, dan lapisan luar terdapat 

cangkang. Seluruh permukaan mantel mensekresi zat kapur (Rupert dan Barnes, 

1994). 

Kijing memakan detritus, alga bersel satu, dan bakteri. Proses yang terjadi 

terhadap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya (Suwignyo et al., 1998) adalah 

sebagai berikut: 

1. Makanan masuk melalui sifon inhalant akan dijebak pada insang karena  

adanya mukus yang dihasilkan oleh kelenjar hypobranchial. 

2. Zat makanan ini akan dialirkan ke mulut oleh sistem silia yang berkembang 

dengan baik, yang dikhususkan mengambil makanan dari permukaan insang 

menuju mulut. Kemudian makanan akan disortir oleh palp yang mengelilingi 

mulut yang mampu membedakan antara makanan dengan kerikil atau pasir, 

karena mengandung chemoreceptor. 

3. Kerikil atau pseudofeces akan dikeluarkan oleh sifon exhalant, makanan 

ditransformasikan ke mulut. 

4. Bagian ventral dari perut atau style sac berisi crystalline sac merupakan 

mucopolysaccharide yang memproyeksikan makanan ke perut. Sel-sel yang 

mensekresikan enzim-enzim pencernaan terdapat pada style sac. Sel-sel pada 

style sac tersebut mempunyai cillia yang secara perlahan memutari style sac, 

gerakan rotasi ini berlangsung pada chitinous plate (gastric shield). 
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5. Gerakan rotasi ini akan mengakibatkan bercampurnya kandungan perut dan 

kemudian makanan akan hancur secara mekanis. Material yang tidak dicerna 

akan dibuang melalui anus sebagai feses. 

Kijing 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.  

Kijing familia Unionidae bermanfaat secara ekologis karena mampu 

menjernihkan air berkat efisiensinya menyaring partikel-partikel tersuspensi dan 

alga. Selain itu, kerang Unionidae memiliki potensi ekonomis yaitu sebagai bahan 

pangan sumber protein bagi manusia, sumber pakan ternak, industri kancing dan 

penghasil mutiara (Prihartini, 1999) serta komoditas budidaya perikanan darat 

(Suwignyo et al., 1998). Tepung dari daging kijing juga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan fortifikasi dalam pembuatan kerupuk (Mathlubi, 2006). 

Kijing air tawar menyukai perairan yang dalam dengan kecerahan yang 

tinggi, mengandung bahan organik total yang tinggi dan substrat liat atau 

berlumpur. Pola distribusinya memencar dengan populasi berkelompok pada 

habitatnya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan kijing adalah suhu, 

pH, oksigen, endapan lumpur, dan fluktuasi permukaan air (Prihartini, 1999). 

 

2.4.   Amoniak dan Faktor Yang Mempengaruhinya 

Amoniak berasal dari sisa pakan dan sisa proses metabolisme. 

Pembentukan senyawa-senyawa beracun terjadi akibat adanya akumulasi bahan 

organik dan anorganik di perairan (Djokosetiyanto et al., 2006). Amoniak 
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keberadaanya dipengaruhi berbagai faktor yaitu sumber amoniak, tanaman air, 

konsentrasi oksigen terlarut dan suhu (Widayat el al., 2010).  

Keberadaan amoniak dalam air mempengaruhi pertumbuhan ikan karena  

dapat mereduksi masukan oksigen yang disebabkan oleh rusaknya insang. 

Amoniak juga dapat terserap ke dalam bahan-bahan tersuspensi dan koloid 

sehingga mengendap di dasar perairan (Effendi, 2003). 

Amoniak di perairan yang terukur berupa amoniak total (NH
4

+) dan (NH3.) 

(Effendi, 2003). Pada pH rendah sebagian besar amoniak akan terionisasi, 

sementara semakin tinggi pH menyebabkan amoniak semakin meningkat, karena 

senyawa amonium yang terbentuk tidak terionisasi dan akan  bersifat toksik pada 

ikan (Widayat el al., 2010). Limbah yang dihasilkan seperti amoniak bersifat 

toksik sehingga dalam konsentrasi tinggi dapat meracuni organisme budidaya. 

Akumulasi amoniak pada media budidaya merupakan salah satu penyebab 

turunnya kualitas air, sifat racun akan meningkat jika terjadi penuruan kadar 

oksigen terlarut, pH, suhu (Febriwahyudi dan  Hadi,  2012).  

Pada umumnya amoniak akan mengalami perombakan menjadi nitrit dan 

nitrat yang disebut dengan proses nitrifikasi, seperti yang dituliskan dalam   

(Sidik, 2002; Effendi, 2003; Widayat el al., 2010).  Proses nitrifikasi digolongkan 

dalam dua tahap dengan reaksinya sebagai berikut :  

  NH3- - N+ O2 
Nitrosomonas

 NO2-N + O2  

  NO2- +N+ O2 
Nitrobacter

 NO3-N  

Tahap pertama nitrifikasi yakni oksidasi amoniak menjadi nitrit dibantu 

oleh bakteri Nitrosomonas. Sedangkan tahap dua disebut Denitrifikasi yakni 

oksidasi nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter. (Effendi, 2003; 
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Djokosetiyanto et al., 2006; Widayat et al., 2010). Senyawa nitrat hasil akhir dari 

proses nitrifikasi dimanfaatkan oleh organisme dan tumbuhan air dalam proses 

biosintesis yang akan menghasilkan nitrogen organik (Djokosetiyanto et al., 2006; 

Widayat et al., 2010).  

Proses nitrifikasi tidak hanya memerlukan bakteri namun diperlukan juga 

oksigen yang cukup. Dalam proses nitrifikasi sangat dipengaruhi oleh parameter 

suhu, oksigen terlarut, dan pH, dimana suhu tinggi dapat mempengaruhi proses 

nitrifikasi (Widayat et al,.2010). Selain dengan proses nitrifikasi, pengaruh padat 

tebar ikan juga dapat mengurangi amoniak. Pada padat tebar yang tinggi 

menyebabkan kompetensi pakan dan oksigen menjadi meningkat dan dapat 

mempercepat penurunan kualitas air, akibat adanya akumulasi sisa metabolisme 

dan sisa pakan, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan (Zonnefeld et al., 1991). 

 


