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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi perairan tawar di Indonesia sangat besar, tingkat pemanfaatan 

perairan tawar (freshwater pond) baru sekitar 29,83% dari seluruh luas wilayah 

perairan tawar di Indonesia (KKP 2015). Potensi ini dapat dimaksimalkan untuk 

meningkatkan produksi perikanan di Indonesia, mengingat permintaan pasar 

terhadap hasil perikanan tawar di Indonesia semakin meningkat. Perlu adanya 

kerjasama dari seluruh pihak dalam pengembangan potensi ini baik dari 

Pemerintah, Pengusaha, LSM, Akademisi, dan beberapa pihak yang dapat 

berkontribusi dalam pengembangan potensi perairan tawar. 

Ekosistem perairan tawar terbentuk secara alami maupun buatan, serta terbagi 

atas dua jenis perairan yaitu, perairan lotik (mengalir) dan perairan lentik 

(menggenang). Salah satu contoh perairan lentik adalah danau yang terletak di 

Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Danau yang 

terbentuk dari dampak aktivitas penggalian pasir ini menjadi badan air akibat 

lubang sisa galian pasir yang sudah tidak dioperasikan terisi oleh air.  

Situ bekas galian pasir masih belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal 

situ bekas galian pasir memiliki potensi yang sama dengan perairan lainnya 

dalam menunjang kegiatan perikanan. Situ bekas galian pasir memiliki potensi di 

antaranya, sering digunakan sebagai kegiatan pemancingan oleh masyarakat 

sekitar. Satia (2010) (Gambar 2) menggambarkan ada enam situ yang berada di 

Desa Cikahuripan yang merupakan dampak dari sisa aktivitas pertambangan 

pasir, penomoran diberikan berdasarkan lokasinya dari selatan ke utara. Pada 

peneliatian ini difokuskan pada situ no. 6 yang terletak paling utara . Octorina 

(2011) dalam penelitiannya menyebutkan situ no. 6 berpotensi dapat 

dikembangkan untuk kegiatan perikanan baik untuk pengelolaan wilayah atau 

pemanfatan di bidang ekonomi. 

Pemanfatan situ/danau untuk kegiatan perikanan memerlukan pemetaan yang 

dapat mengambarkan sebaran unsur hara/nutrien di perairan, hal ini merupakan 
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langkah awal yang bertujuan untuk mendapatkan sebaran nutrien secara 

menyeluruh di badan perairan, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas 

dalam menetapkan kebijakan selanjutnya. Nurani (2010) menjelaskan nutrien 

merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

perikanan, yang meliputi ortofosfat, nitrat dan nitrit. Oleh karena itu, dalam 

mendukung upaya pengembangan situ bekas galian pasir, maka dilakukan 

pemetaan nutrien di situ bekas galian pasir, yang meliputi total amonia nitrogen 

dan orthopospat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam pemanfaatan perairan tawar untuk kegiatan perikanan 

yang masih jarang diperhatikan adalah mengetahui sebaran potensi nutrien yang 

ada di perairan sebagai salah satu bahan pendukung keberlangsungan kehidupan 

organisme di perairan. Wise (2011) menyatakan dengan mengetahui sebaran 

nutrien maka dapat menjelaskan kondisi karakteristik arus nutrien yang ada di 

badan air. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sebaran bahan nutrien (nitrogen 

dan fosfat) di situ galian pasir no. 6 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong 

Kabupaten Cianjur. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebaran nutrien (Nitrogen dan 

fosfat) yang ada di situ bekas galian pasir no. 6, dengan mengambil beberapa 

sampel air, serta menguji beberapa parameter pendukung kualitas air seperti 

suhu, pH, kecerahan, dan DO di perairan situ galian pasir. Selanjutnya, 

konsentrasi nutrien  dipetakan dengan bantuan software surfer version 11, 

sehingga diperoleh sebaran nutrien secara spasial (Gambar 1). 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi ke beberapa 

instansi pemerintahan, masyarakat, stakeholder, dan akademisi tentang sebaran 

nutrien di situ galian pasir no.6 Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong sebagai 

dasar pengelolaan perairan di situ galian pasir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


