
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekosistem perairan situ merupakan salah satu sumberdaya perairan yang 

dapat pulih, namun memiliki batasan dalam menerima perubahan. Apabila 

tekanan dan beban yang masuk ke perairan tersebut telah melampaui daya 

dukungnya, maka potensi pemanfaatannya akan menurun dan memerlukan waktu 

yang relatif lama untuk dapat pulih kembali. 

Situ bekas galian pasir yang berada di Kampung Awilarangan, Desa 

Cikahuripan masih merupakan lahan tidur yang belum dikelola dengan baik, 

sedangkan situ tersebut sebagai habitat air tergenang memiliki fungsi ekosistem 

dan fungsi ekonomi yang cukup potensial (Kattner et al. 2000 dalam Octorina 

2011), salah satunya untuk kegiatan perikanan. Pemanfaatan suatu badan perairan 

umum untuk kegiatan perikanan memerlukan suatu pengkajian khusus, sebab 

kesalahan pengelolaan akan memberikan dampak terhadap perubahan kualitas air 

yang pada akhirnya akan memperpendek umur guna suatu badan perairan. 

Tekanan antropogenik terhadap situ melalui budidaya perikanan intensif 

merupakan salah satu contoh kultural eutrofikasi yang dapat mempengaruhi hal 

tersebut. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan mikro dan makro alga dapat 

berkembang cepat dan perairan menjadi berwarna hijau. 

Kehadiran tumbuhan air (makro alga) di perairan memiliki keuntungan 

sebagai penjernih air, tempat berlindung dan mencari makan bitota air, sebagai 

mata rantai dari daur zat hara serta sebagai pelengkap bagi keseimbangan 

lingkungan. Namun kehadiran tumbuhan air dalam jumlah yang banyak dapat 

mengurangi nilai guna perairan tersebut. Tumbuhan air dapat mengganggu alur 

transportasi dan kelancaran air, memperbesar kehilangan air karena proses 

penguapan melalui daun tumbuhan yang mengapung (Soerdjani dan Wiraharja 

1973 dalam Muchsin 1976). Sementara keberadaan mikro alga dalam jumlah 

yang banyak dapat menyebabkan peningkatan masukan bahan organik. 
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Salah satu cara untuk membersihkan atau setidaknya mengurangi mikroalga 

di perairan adalah dengan mengintroduksi ikan Mola (Hypopthalmichtyhs 

molitrix), sedangkan untuk mengurangi makroalga dapat digunakan ikan koan 

(Ctenopharyngodon idella) (Danakusumah 1999). Ikan koan (Ctenopharyngodon 

idella) adalah salah satu ikan introduksi yang memiliki nilai ekonomis penting 

dalam budidaya perikanan air tawar di Indonesia. Ikan ini dikenal sebagai ikan 

herbivor yang rakus sehingga dijuluki sebagai “kambing air”. Pada kondisi bahan 

makanan yang berkecukupan, ikan koan lebih memilih salah satu jenis pakan yang 

diminatinya saja (Kordi 2009). Ikan koan memiliki pertumbuhan cepat dengan 

mengkonsumsi beberapa jenis tumbuhan air, seperti kangkung, eceng gondok, 

bahkan rumput sawah. 

Menimbang koan merupakan ikan rakus yang memiliki nilai ekonomis 

penting, maka dilaksanakan budidaya ikan koan dengan memanfaatkan Situ bekas 

galian pasir. Jenis pakan yang diberikan adalah tumbuhan kangkung. Pada 

penelitian dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan ikan yang diberi 

tumbuhan kangkung sebagai pakan alami. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Laju pertumbuhan ikan koan (Ctenopharyngodon idella) dengan pakan 

alami tumbuhan kangkung dapat diketahui. Maka muncul beberapa pertanyaan 

seperti: 

1. Bagaimana pertumbuhan ikan koan yang dipelihara di Situ bekas galian 

pasir dan diberi pakan berupa kangkung? 

2. Berapa kepadatan ikan yang dapat menghasilkan pertumbuhan biomassa 

terbesar?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji laju pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup ikan Koan (Ctenopharyngodon idella) di perairan Situ bekas 

galian pasir dengan padat tebar yang berbeda dan menggunakan tumbuhan 

kangkung sebagai pakan alami. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

Kangkung merupakan jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan subur, 

cepat dan terkadang mengakibatkan blooming pada daerah dan perairan tertentu, 

sehingga sebagian masyarakat menganggap tumbuhan tersebut merupakan gulma 

yang harus dibasmi karena bersifat merugikan. Kangkung yang banyak ditemui 

blooming di danau maupun areal budidaya merupakan gulma perairan yang belum 

banyak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tumbuhan kangkung dengan 

pertumbuhan yang cepat tersebut dapat berpotensi untuk dijadikan sebagai pakan 

alami untuk budidaya ikan herbivora, dalam hal ini adalah ikan Koan 

(Ctenopharyngodon idella). 

Kegiatan budidaya ikan koan sangat bergantung kepada ketersediaan pakan, 

baik pakan alami maupun pakan buatan. Hal tersebut dikarenakan pakan 

merupakan sumber materi dan energi bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

ikan. Selama ini, penyediaan pakan buatan menjadi hambatan karena biayanya 

cukup besar. Perius (2011) sehingga perlu adanya penyediaan pakan alternatif 

sebagai pengganti pakan buatan untuk menekan biaya produksi. Jenis yang bisa 

digunakan adalah hewan atau tumbuhan air yang dimanfaatkan sebagai pakan 

alami, seperti cacing, keong, selada, kangkung, dan lain-lain. Oleh karena itu, 

kangkung dapat dijadikan sebagai salah satu pakan alternatif.  

Selain pakan, kualitas air juga mempengaruhi pertumbuhan dari biota 

budidaya. Kualitas yang baik akan membantu ikan memiliki pertumbuhan yang 

optimal. Perubahan kualitas air dipengaruhi oleh masukan bahan organik, kondisi 

morfologi, dan morfometri perairan, serta hidrodinamika. Semakin banyak bahan 

organik dan didukung dengan kondisi hidrodinamika yang kurang, seperti 

tingginya waktu tinggal air akan memungkinkan bahwa perairan menjadi turun 

kualitasnya. 

Kepadatan ikan selama pemeliharaan juga mempengaruhi pertumbuhan 

ikan. Kepadatan yang tinggi memungkinkan adanya persaingan makanan, ruang, 

dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan ikan. 

Kondisi perairan yang optimal, pakan yang memadai, dan kepadatan ikan yang 
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tepat akan menghasilkan produksi yang tinggi. Kerangka penelitian ini disajikan 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian laju pertumbuhan ikan koan 

 

1.5 Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan membandingkan kelangsungan hidup dan laju 

pertumbuhan harian ikan koan yang dipelihara di situ bekas galian pasir dan diberi 

pakan kangkung dengan kepadatan berbeda, sehingga hipotesis pada penelitian ini 

adalah : 

H0 :  Tidak ada perbedaan kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan 

ikan koan dengan kepadatan tebar berbeda. 

H1 :  Terdapat perbedaan kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan  

ikan koan dengan kepadatan berbeda. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Sebagai tambahan informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang 

spesifik membahas tentang pendayagunaan sumberdaya perairan situ. 
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b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk evaluasi pemanfaatan situ dan 

kebijaksanaan pengambilan keputusan bagi pemerintahan Kabupaten Cianjur 

dalam langkah strategi pengelolaan selanjutnya. 

c. Memberikan informasi dan alternatif usaha budidaya perikanan sistem 

keramba jaring apung yang murah dan ramah lingkungan. 

d. Memberikan dua manfaat budidaya, yaitu budidaya ikan dan budidaya 

tanaman kangkung yang digunakan sebagai pakan alami ikan. 

 


